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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1. Identificação do empreendedor 

Nome fantasia: PCH Saltinho 

Razão social: Saltinho Energias Renováveis S.A. 

CNPJ:  17.639.414/0001-68 

Atividade: 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 

Endereço para 

correspondência: 

Rua Brigadeiro Franco 910, Centro, Curitiba, PR 

CEP 80430-210 

Telefone/Fax: (41) 3072-1700 / 3072-1717 

Representante legal Mauro Fantin 

CPF: 81.638.183-72 

Cargo: Diretor presidente 

Contato: Raul Goldoni 

Cargo: Coordenador de projeto 

E-mail: raul.goldoni@ritmoenergia.com.br 

Responsável técnico: Daniel Faller 

Formação: Engenheiro mecânico 

Registro profissional: PR-96294/D 

 

1.2. Dados da área e localização 

O empreendimento de geração de energia classifica-se como pequena 

central hidrelétrica1 (PCH), com nome fantasia PCH Saltinho. Tem 

implantação prevista para aproveitamento energético das águas do Rio 

Mourão, afluente da margem esquerda do Rio Ivaí. Suas estruturas e 

reservatório inserem-se totalmente na área rural do município de Campo 

Mourão, na bacia hidrográfica do Rio Mourão, região hidrográfica do 

Paraná (bacia 6), sub-bacia dos rios Paraná, Paranapanema, Amambai e 

outros (sub-bacia 64). 

                                    

1 Resolução ANEEL nº 652/2003: Será considerado com características de PCH o 

aproveitamento hidrelétrico com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 
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Figura 1 - Localização da PCH Saltinho. 
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As coordenadas geográficas apresentadas no projeto básico à ANEEL são 

reproduzidas a seguir, em datum horizontal SAD69. 

 

Tabela 1 - Coordenadas geográficas da barragem. 

Latitude 24 graus 1 minutos 53 segundos 
SUL 
(S) 

Longitude 52 graus 15 minutos 58 segundos 
OESTE 

(W) 

 

Tabela 2 - Coordenadas geográficas da casa de força. 

Latitude 24 graus 1 minutos 52 segundos 
SUL 
(S) 

Longitude 52 graus 15 minutos 46 segundos 
OESTE 

(W) 

 

O reservatório da PCH apresentará as seguintes áreas, conforme níveis da 

água e incluindo a calha do Rio: 

 

Tabela 3 - Áreas do reservatório. 

Nível da água Cota correspondente Área do reservatório (km²) Área do reservatório (ha) 

NA máx. normal 410,00 0,489 48,9 

NA máx. maximorum 411,52 0,615 61,5 

NA mín. normal 407,50 0,270 27,0 

 

Considerando o nível máx maximorum, a construção do reservatório 

implica na inundação de 0,4704 km2, que somados aos 0,1446 km2 de 

calha natural do rio, somam os 0,6150 km2 totais de acumulação. Para o 

nível máximo normal, a área de inundação é de 0,344 km2. 

 

A implantação do reservatório implica na conversão do uso do solo em 15 

propriedades particulares, conforme levantamento mais atual, que serão 

apropriadamente caracterizadas nas seções de diagnóstico deste RAS. 
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Tabela 4 - Propriedades no entorno do reservatório, conforme informações das 

matrículas dos imóveis. 

Item Nome do proprietário 
Margem 

do rio 

Matrícula 

do imóvel 

Área de 

matrícula 

(ha) 

Reserva legal na 

matrícula (ha) 

1 Geraldo Teodoro de Oliveira Esquerda 2.685 121 - 

2 Cláudio Felisberto Miranda Esquerda 18.438 7,26 - 

3 
Cidnei Camargo Dutra / 

Olívia Matos Dutra 
Esquerda 20.103 26,62 

6,655 

(25% da área da 

propriedade). 

4 
David Antunes Camargo / 

Célia Celeste Zackeo Camar 
Esquerda 19.146 8,472 - 

5 
Olivino Rodrigues Monteiro / 

Umbelina Lemes Monteiro 
Esquerda 19.147 8,472 - 

6 

Pedro Galvão do Nascimento 

e herdeiros Cláudio 

Aparecido do Nascimento, 

Edinéia Galvão do 

Nascimento, Edinei Galvão 

do Nascimento, Noeli Galvão 

do Nascimento. 

Esquerda 19.148 8,472 - 

7 

Pedro Galvão do Nascimento 

e herdeiros Cláudio 

Aparecido do Nascimento, 

Edinéia Galvão do 

Nascimento, Edinei Galvão 

do Nascimento, Noeli Galvão 

do Nascimento. 

Esquerda 19.150 8,472 - 

8 
Espólio de Moacir 

Albuquerque 
Esquerda 3.428 89,685 - 

9 

Posse de Valderez 

Albuquerque / Espólio de 

Moacir de Albuquerque 

Esquerda Lote 5 

33,3234 

(13,77 

alq.) 

- 

10 Mônica de Lourdes Patrício Direita 18.775 327,189 

66,4377 (20% da área 

da propriedade) + 

30,0772 (referente à 

RL do terreno de 

matricula nº 21.221) + 

38,8200 (referente à 

RL do terreno de 

matricula nº 9596 

11 Reginaldo Siqueira Campos Esquerda 34.730 4,842 - 

12 Reginaldo Siqueira Campos Esquerda 34.731 3,63 - 

13 

Pedro Amarildo Slongo, Dino 

José Slongo, Irineu João 

Slongo, Carlinhos Slongo, 

Neli Maria Slongo 

Esquerda 1.028 6,3 - 

14 Walter Duart Pereira Direita 789 57,92 - 

15 

Pedro Amarildo Slongo, Dino 

José Slongo, Irineu João 

Slongo, Carlinhos Slongo, 

Neli Maria Slongo 

Esquerda 3.145 6,3 - 

Adaptado de: CAMPOSAT, 2015. 
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Para esta tipologia de empreendimento, segundo o código florestal (Lei 

Federal nº 12.651/12, alterada pela Lei Federal nº 12.727/12), não se 

aplica a exigência de Reserva Legal: 

 

Art. 12.  Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a 

título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 

Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação 

à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:      (Redação 

dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

 

(...) 

 

§ 7o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas 

por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial 

de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de 

energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de 

distribuição de energia elétrica. 

 

A reserva legal das propriedades atingidas será objeto de consideração 

nos processos de negociação e desapropriação. 
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1.3. 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 e 

coordenador geral do RAS: 

Pedro Luiz Fuentes Dias 

CPF: 514.620.289-34 

Registro no CREA-PR: 18.299/D 

Número do CTF IBAMA: 100593 

Coordenador geral do RAS e 

contato: 
Fernando Alberto Prochmann 

e-mail: areatecnica@ciaambiental.com.br 

Registro no CREA-PR: 86.218/D 

Número do CTF IBAMA: 1728257 

 

Empresas parceiras 

  

CNPJ: 02.610.553/0001-91 CNPJ:06.652.577/0001-64 
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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°: 20145702016 

CTF IBAMA: 100593 ________________________________________ 

 

Fernando Alberto Prochmann 

Engenheiro bioquímico e de segurança 

esp. em gestão e engenharia ambiental 

CREA-PR 86.218/D  

ART nº: 20145770496 

CTF IBAMA: 1728257 ________________________________________ 

 

Legislação ambiental 

Hélio Roberto Linhares de Oliveira 

Advogado 

OAB PR: 43076  

CTF IBAMA: 3638673 ________________________________________ 

 

Mapeamento temático ambiental 

Sônia Burmestes do Amaral 

Geógrafa 

CREA-PR 28.698/D 

ART nº: 20145771735 

CTF IBAMA: 539019 ________________________________________ 
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Meio físico 

Coordenação, qualidade da água 

Fernando Alberto Prochmann 

Engenheiro bioquímico e de segurança 

esp. em gestão e engenharia ambiental 

CREA-PR 86.218/D  

ART nº: 20145770496 

CTF IBAMA: 1728257  

Clima e condições meteorológicas, 

emissões atmosféricas e qualidade 

do ar, hidrografia 

Clarissa Oliveira Dias 

Engenheira ambiental 

CREA-PR 106.422/D 

ART nº 20145776630 

CTF IBAMA: 4892607 ________________________________________ 

Geologia, geomorfologia, 

pedologia, direitos minerários e 

recursos minerais, suscetibilidade 

geopedológica, recursos hídricos 

subterrâneos 

Fábio Manasses 

Geólogo 

mestre em hidrogeologia 

CREA-PR 79674/D  

ART nº: 20145776346 

CTF IBAMA: 5011173 ________________________________________ 
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Meio biótico 

Flora 

Patrícia Maria Stasiak 

Engenheira florestal 

CREA-PR 124.436/D 

ART n°: 20145773185 

CTF IBAMA: 5337139 ________________________________________ 

Fauna 

Gustavo Oliveira Borges 

Biólogo 

CRBio-PR: 50.444/07-D 

ART n°: 07-2139/14 

CTF IBAMA: 3156764 ________________________________________ 

 

Meio antrópico 

Coordenação do meio antrópico 

Sandra Mayumi Nakamura 

Arquiteta e urbanista 

CAU nº 18.209-5 

RRT nº 3050672 

CTF IBAMA 111877 _______________________________________ 

Nilo Aihara 

Engenheiro civil 

CREA-PR nº 8.040/D 

ART nº 20145814949 

CTF IBAMA 5451208 _______________________________________ 

Leticia Schmitt Cardon Oliveira 

Arquiteta e urbanista 

CAU nº A46.913-0 

RRT nº 3058396 

CTF IBAMA 5608201 _______________________________________ 
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Grasielle da Silva Pedroso 

Arquiteta e urbanista 

CAU nº A59419-9 

RRT nº 3058572 

CTF IBAMA 5129729 _______________________________________ 

 

 

O processo de arqueologia atrelado a este licenciamento ambiental, junto ao IPHAN, é 

conduzido sob a responsabilidade da empresa Origem Arqueologia, através do 

arqueólogo: 

 

Wagner Gomes Bornal  

Arqueólogo, doutor 

CTF IBAMA: 96675  
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Equipe de apoio 

Ana Júlia Madalozo Molinari Gonçalves, graduanda em arquitetura e urbanismo 

(apoio nos estudos do meio antrópico) 

 

Fernando do Prado Florêncio, biólogo, mestre em ecologia e conservação da 

biodiversidade 

(apoio nos estudos de fauna) 

 

Flavio Eduardo Amaral Herzer, engenheiro ambiental 

(apoio nos estudos do meio físico) 

 

Gisele Leopoldino, zootecnista 

(apoio nos estudos do meio antrópico) 

 

Luiz Henrique Argolo Camilo, biólogo, mestre em ecologia e conservação 

(apoio nos estudos de fauna) 

 

Marcela Thierbach Ruiz, bacharel em comércio exterior, mestre em gestão ambiental 

(apoio na administração do RAS) 

 

Mayra Mayumi Aihara, arquiteta e urbanista 

(apoio nos estudos do meio antrópico) 

 

Milton Kentaro Nakamura, zootecnista 

(apoio nos estudos do meio antrópico) 

 

Naiade Tami Isozaki, engenheira civil 

(apoio nos estudos do meio antrópico) 

 

Philippe Fumaneri Teixeira, acadêmico de biologia 

(apoio nos estudos de fauna) 

 

Thiago Augusto Meyer, engenheiro florestal 

(apoio nos estudos de flora) 

 

Thiago Moriggi, graduando em engenharia ambiental 

(apoio nos estudos do meio físico) 

 

Thyago Augusto Gonçalves, graduando em engenharia cartográfica 

(apoio na elaboração do mapeamento temático) 

 

Wellington Monteiro da Silva Santos, técnico em meio ambiente 

(apoio nas atividades de coleta de água e inventário florestal) 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objetivo apresentar o Relatório 

Ambiental Simplificado (RAS) para o empreendimento Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) Saltinho, documento solicitado pelo órgão ambiental 

estadual (Instituto Ambiental do Paraná – IAP) como instrumento para 

concessão do licenciamento ambiental prévio para PCH’s com potência 

menor ou igual a 10MW (Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010, 

artigo 9°, e atualizações).  

 

A estrutura do documento baseia-se integralmente no termo de referência 

(TR) disponibilizado para o Instituto para este tipo de empreendimento2. 

 

2.1. Objetivos e justificativas 

O empreendimento tem como principal objetivo a geração de energia 

elétrica de forma interligada ao Sistema Integrado Nacional (SIN) visando 

contribuir para o atendimento da demanda por energia elétrica no país, e 

em consonância com estudos e planejamentos governamentais para o 

setor. 

 

O crescimento econômico e populacional de um país traz consigo maiores 

demandas por fontes energéticas, e conforme o balanço energético 

nacional (BEM 2014), o consumo tem apresentado variações positivas 

superiores à evolução do PIB nacional. Este valor foi calculado como 2,9% 

em 2013, enquanto o PIB teve variação de 2,3%. A oferta teve acréscimo 

de 4,5% no mesmo período, porém com 80% deste montante decorrente 

de maior consumo de gás natural, petróleo e derivados (EPE, 2015). 

 

                                    

2 Termo de referência disponível em: 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOL

UCOES/18_NOV_2010_TR_CGH_e_PCH_ate_10MW.pdf 
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A matriz energética brasileira possui grande participação de energias 

renováveis, acima de 40%, enquanto no mundo este valor gira em torno 

de 13%, apenas. Neste contexto, 12,5% da energia total utilizada no país 

deriva de aproveitamentos hídricos, com geração distribuída entre 

empreendimentos de portes diferenciados (UGE, PCH, UHE) (EPE, 2015). 

 

Com relação à energia elétrica apenas, desconsiderando a energia 

empregada nos setores de transportes, a participação de fontes 

renováveis foi de 79,3% em 2013 (EPE, 2015). Segundo o banco de 

informações de geração (BIG) da ANEEL, mantido atualizado e on-line, a 

participação da energia hídrica na matriz brasileira atualmente (janeiro de 

2015) é de 66,59%, e das energias renováveis em geral de 79,7% 

(ANEEL, 2015c). 

 

Visando estimular a produção de energia elétrica a partir de fontes 

alternativas, o Governo Federal instituiu em 2002, através da Lei nº 

10.438, o PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica, com o objetivo de ampliar a participação de 

empreendimentos com base em energia eólica, biomassa e PCH’s na 

produção de energia elétrica.  

 

Com este procedimento, o governo brasileiro buscou a diversificação da 

matriz energética e assim ampliar a segurança energética. Além disto, ao 

possibilitar a regionalização da produção energética segundo as 

características locais, permite a geração de emprego e renda, assim como 

a capacitação técnica ao longo do país. Como afirma Pigatto (2004),  

Este programa tem o mérito inquestionável de colocar o Brasil em 

um patamar de destaque na área de energia no cenário mundial. 

Além de ser implantadas unidades de geração de energia em 

plena sintonia com o meio ambiente, reconhecidamente de 

baixíssimos impactos ambientais, estará desenvolvendo, neste 

País de dimensões continentais, os verdadeiros conceitos de 

geração distribuída. 
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A relevância da energia hidráulica na expansão é justificada pela EPE 

(2006): “a fonte hidrelétrica se constitui numa das maiores vantagens 

competitivas do país, por se tratar de um recurso renovável e com 

possibilidade de ser implementado pelo parque industrial brasileiro com 

mais de 90% (noventa por cento) de bens e serviços nacionais”. Os 

gráficos a seguir demonstram que, mesmo tendo sua participação relativa 

reduzida neste planejamento, a energia hidráulica continuará sendo a 

mais importante para o setor de geração de energia elétrica no país. 

 

 

Figura 2 – Evolução da participação dos diversos tipos de fonte no Plano 

Decenal de Expansão de Energia – PDE 2022. 

Fonte: EPE, 2013. 

 

A matriz hídrica é composta por 1158 empreendimentos em operação, 

com potência outorgada de 92.366 MW. Apesar desta elevada produção 

de hidroeletricidade e de sua considerável fração na matriz energética 

nacional, o Brasil tem capacidade de geração em operação de apenas 37% 

do seu potencial (ELETROBRAS, 2015).  

 

Estão em construção 53 empreendimentos de geração de energia elétrica 

no país (de diferentes fontes energéticas) com potência outorgada total de 

15.735 MW, e existem 176 empreendimentos com construção não 

iniciada, com potência outorgada de 2.359 MW. Nos empreendimentos em 

construção a participação daqueles de origem hídrica é superior quanto à 

capacidade de geração (70% do total), mas naqueles em etapas prévias a 
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energia eólica já assume 47,3% da geração, enquanto a energia hídrica 

apresenta participação de 16,42% (ANEEL, 2015c). 

 

Dentro dos empreendimentos cuja construção não foi iniciada, a geração 

hidrelétrica predomina através de PCH’s, com 13,12% da matriz, contra 

3,11% de participação de UHE’s (ANEEL, 2015a). 

 

Este tipo de empreendimento contribui para a maior estabilidade 

energética em consonância com a demanda de regiões de grande 

consumo, e para a descentralização locacional das fontes produtoras de 

energia, no contexto da vasta territorialidade nacional. 

 

Pode-se desta forma visualizar as PCHs como promotoras dos seguintes 

benefícios: 

 Geração de emprego e renda de forma descentralizada; 

 Segurança energética; 

 Geração de energia descentralizada; 

 Menor impacto ambiental quando vistas isoladamente; 

 Fonte de energia limpa e renovável. 

 

O Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE afirma que a 

hidroeletricidade tem ainda como uma das suas vantagens comparativas o 

fato de ser “passível de ser implementada e atendida pelo parque 

industrial brasileiro com mais de 90% (noventa por cento) de bens e 

serviços nacionais” (EPE, 2006), trazendo uma série de outros benefícios 

socioeconômicos diretor e indiretos. 

 

Deve-se considerar ainda a complementaridade das fontes de energia 

renováveis e sai distribuição espacial. No período chuvoso de grande parte 

das regiões brasileiras a geração hidroelétrica é potencializada, quando a 

intensidade dos ventos se reduz e a geração a partir desta fontes também 

tem sua participação reduzida. No período de maio a outubro, em que a 
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geração a partir destas duas fontes não se encontra no ápice de eficiência, 

a geração termoelétrica, inclusive através de biomassa, eleva sua 

participação para manter o equilíbrio da matriz. 

 

Em relação às regiões de geração, há um predomínio de instalação e 

parques eólicos no nordeste e extremo sul do país, em função da maior 

potencialidade de aproveitamento dos ventos. Na região norte os 

aproveitamentos hidrelétricos através de UHE’s de grande porte 

despontam, e nas regiões de consumo mais intenso, no sudeste e sul, as 

PCH’s se estabelecem como viável alternativa para contribuir nesta busca 

de atendimento à demanda crescente, assim como o uso de biomassa, 

especialmente no sudeste. 

 

O Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2022 apresenta um 

panorama dos empreendimentos de geração de energia previstos para os 

próximos anos, que apresenta esta distribuição do uso das fontes 

renováveis nas regiões do país. (EPE, 2013).  

 

Tabela 5 - Expansão de biomassa, PCH e eólica contratada e em construção de 

2013 a 2018. 

Tipo Região 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Biomassa 

Sudeste/Centro-Oeste 693 99 0 0 100 397 

Sul 4 0 0 0 0 0 

Nordeste 78 0 0 0 0 350 

Norte 80 0 0 0 0 0 

Total 855 99 0 0 100 747 

PCH 

Sudeste/Centro-Oeste 202 99 26 0 90 162 

Sul  229 25 0 0 30 68 

Nordeste  0 0 0 0 0 5 

Norte  0 19 38 0 33 30 

TOTAL  431 143 64 0 153 265 

Eólica 

Sudeste/Centro-Oeste  0 0 0 0 0 200 

Sul  330 565 174 526 528 400 

Nordeste  1763 2098 2362 1099 552 400 

Norte  0 0 0 58 203 0 

TOTAL  2.093 2.663 2.536 1.683 1.283 1.000 

TOTAL 3.379 2.905 2.600 1.683 1.536 2.012 
Notas: (1) Os valores da tabela indicam o acréscimo de potência instalada entre os meses de janeiro e 

dezembro de cada ano. (2) Inclui a capacidade contratada nos leilões de energia de reserva. 

(3) Inclui os projetos sinalizados como sem impedimento para entrada em operação comercial pela fiscalização 

da ANEEL. Fonte: EPE, 2013. 
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Em relação ao cenário atual de geração de energia através de PCH’s, 

estão em operação no Brasil 471 empreendimentos deste tipo, com 

potência de cerca de 4.755 MW, respondendo por 3,54% da energia 

elétrica produzida no país (138.700 MW), e existem 171 

empreendimentos outorgados em fase de construção ou com construção 

não iniciada, além daqueles em fase de inventário e estudos/projetos 

(ANEEL, 2015). 

 

Especificamente no Paraná, a potência instalada de 16.117 MW possui 

participação de 1,6% de PCH’s, representada por 32 empreendimentos. 

No banco de informações da ANEEL constam mais 21 empreendimentos 

outorgados em construção ou com construção não iniciada (ANEEL, 

2015b). 

 

Visando ampliar a geração de energia a partir de fontes renováveis, como 

parte integrante do pacote de incentivos do Governo Federal para a 

implantação de PCHs, há estratégias que variam desde a oferta de 

financiamentos de até 80% do empreendimento pelo BNDES, com 

carência de até seis meses após a conclusão do projeto e amortização de 

até doze anos, e garantia de compra da energia assegurada pela 

Eletrobrás. 

 

No Paraná o Decreto Estadual nº 11.671/2014 cria o Programa de Energia 

Renovável, que cria incentivos para geração de energia solar, eólica, a 

partir de biomassa, biogás ou hidráulica em CGH’s e PCH’s, inclusive 

através de tratamento prioritário de seus processos de licenciamento 

ambiental: 

 

Art. 4º Será dado tratamento prioritário de parte da administração pública direta e 

indireta do Estado aos empreendimentos de geração de energias renováveis, 

resguardadas suas condições técnicas, operacionais e financeiras de atendimento, 

nos seguintes casos: 

I - nos processos de licenciamento ambiental junto ao Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP; 
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II - na orientação técnica do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, quanto 

à construção, melhoria e conservação das estradas de acesso aos locais dos 

empreendimentos; 

III - nas solicitações junto à Companhia Paranaense de Energia – COPEL quanto à 

transmissão e distribuição de energia, voltada à infraestrutura dos canteiros 

industriais; 

IV - na celebração de contratos de compra de energia por meio da modalidade de 

geração distribuída. 

 

O mesmo decreto estabelece linhas de financiamento específicas através 

do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, e 

concede benefícios fiscais para empreendimentos associados à cadeia de 

implantação de empreendimentos do ramo. 

 

Há, assim, um conjunto de incentivos governamentais federais e estaduais 

para o crescimento do setor que se justifica pela importância e demanda 

por energia elétrica no país, e das vantagens comparativas das PCHs.  

 

Apesar do aumento da participação de outros tipos de energia na matriz 

nacional, a busca por competitividade e sustentabilidade passa 

necessariamente por fontes de energia renováveis, em especial pela 

hidroeletricidade. 

 

2.2. Histórico e empreendimentos associados 

A implantação de um empreendimento hidrelétrico, que gera energia a 

partir de uso da água, um bem público, passa por etapas diversas junto à 

agência reguladora (ANEEL) e aos órgão de controle ambiental 

competentes. A divisão de quedas de um corpo hídrico é definida através 

do inventário hidrelétrico, etapa de estudos de engenharia em que se 

define o potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica. Este 

instrumento, além de considerar os aspectos energéticos, inclui avaliações 

para minimização de impactos ambientais e garantia do uso múltiplo dos 

recursos hídricos. 
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Os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Mourão identificaram, no 

arranjo de divisão de quedas, o potencial de geração de energia elétrica 

no ponto proposto para implantação da PCH Saltinho, aproveitando o 

desnível natural decorrente de dois pequenos saltos e corredeiras, 

permitindo uma diferença de nível entre as fundações da barragem e a 

restituição do canal de fuga da ordem de 10 metros. 

 
A tramitação do inventário do Rio Mourão na ANEEL, registrada sob 

número 48500.006709/99-17, compreende: 

 
Tabela 6 - Tramitação do inventário da bacia do Rio Mourão. 

Estudo Aprovação ANEEL 

Estudos de Inventário Simplificado de Trecho da Bacia 

Hidrográfica  do Rio Mourão 

25 de abril de 2000, através do 

Despacho nº 171 

Revisão dos Estudos de Inventário Simplificado do Rio Mourão, 

no trecho entre o km 78 e o km 51 

16 de abril de 2003, através do 

Despacho nº 213 

Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Mourão 
10 de fevereiro de 2004, 

através do Despacho nº 91 

 

A divisão de quedas resultante destes estudos indicou os seguintes 

aproveitamentos energéticos: 

 
Tabela 7 - Divisão de quedas na bacia do Rio Mourão. 

PCH 
Posição 
no rio 
(km) 

Coordenadas 
geográficas 

Área de 
drenagem 

(km2) 

Nível de 
montante 

(m) 

Nível de 
jusante 

(m) 

Potência 
instalada 

(MW) 

Reservatório 
(km2) 

PCH Mourão I* 106,0 
24006’18”S 
52019’39”W 

573 582,90 514,50 7,50 11,30 

PCH Salto Natal* 101,0 
24004’20”S 
52017’30”W 

585 510,00 417,00 14,00 0,62 

PCH Saltinho 96,8 
24001’55”S 
52016’06”W 

860 410,00 390,00 4,50 0,54 

PCH Ouro Branco 73,0 
23059’11”S 
52013’58”W 

956 376,50 353,50 4,79 0,053 

PCH Água Fria 64,0 
23057’42”S 
52014’47”W 

980 353,50 348,00 1,15 0,099 

PCH Peabirú 51,0 
23055’00”S 
52015’00”W 

1030 348,00 329,15 4,30 0,22 

PCH Eng .Beltrão 43,0 
23050’57”S 
52014’36”W 

1480 324,30 310,60 5,20 3,49 

PCH da Barra 5,6 
23043’24”S 
52007’45”W 

1643 296,00 275,50 8,60 1,68 

Total      50,04  

* Usinas em operação ** Os dados da PCH Saltinho referem-se aos cálculos do inventário, refinados 
posteriormente no projeto básico, que já indica reservatório com 0,489 km2. 
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A PCH Mourão I pertence à Companhia Paranaense de Energia – COPEL, e 

a PCH Salto Natal pertence às empresas Energética Salto Natal S/A e 

Salto Natal Participações Ltda, tendo entrado em operação nos anos de 

1964 e 2003, respectivamente. A PCH Saltinho será construída 

imediatamente a jusante da PCH Salto Natal, e as demais centrais 

encontram-se em fase de estudos e projetos. 

 

A partir da aprovação do inventário da bacia, o projeto básico da PCH 

Saltinho foi elaborado e teve seu aceite através do despacho ANEEL nº 

460/09, de 30 de janeiro de 2009. A titularidade do projeto básico passou 

ao atual empreendedor através do despacho nº 2.225/2014, da mesma 

agência. 

 

2.3. Características gerais do empreendimento 

O empreendimento apresenta as seguintes características principais, 

obtidas no projeto básico aceito pela ANEEL e pelo empreendedor: 

 

Tabela 8 - Características resumidas da PCH Saltinho. 

Parâmetro Valor 

Potência instalada (MW) 4,50 

Energia média assegurada - Energia média deduzindo-se a 

indisponibilidade total (MW médios) 
2,62 

Fator de capacidade (%) 58 

N.A. normal de montante (m) 410,00 

N.A. normal de jusante (m) 391,50 

Queda bruta (m) 18,50 

Vazão média mensal (m3/s) 19,75 

Vazão remanescente outorgada (m3/s) 

(Q7,10) 
1,00 

Vazão remanescente manual SUDERHSA (m3/s) 

(50% da Q7,10) 
0,50  

Orçamento previsto (atualizado) R$ 25mi 

Número de colaboradores previstos na operação 14 

Área total prevista (estruturas, reservatório, APP, canteiro de 

obras, áreas de segurança, ADME) 
176,2 ha 
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As características principais do aproveitamento, conforme seu projeto 

básico, são: 

- barragem de enrocamento com núcleo impermeável na ombreira 

direita, muro de encontro, estrutura das adufas de desvio do 

rio/descarregador de fundo/vazão sanitária, vertedouro e parte final 

da barragem na ombreira esquerda em concreto. O vertedouro na 

região central da barragem terá soleira livre, perfil Creager, com 

130 m de extensão (carga máxima 1,52 m); 

- tomada de água na margem esquerda do rio; 

- adução composta por canal escavado em rocha, com 198,27 m de 

extensão; 

- tomada de água dos condutos forçados (câmara de carga), ao final 

do canal de adução; 

- conduto forçado com diâmetro de 2,80 m e 50,00 m de extensão no 

trecho único, subdividido em dois condutos com diâmetro de 2,00 m 

e aproximadamente 18,00 m de extensão imediatamente antes da 

casa de força;  

- casa de força construída em concreto estrutural e alvenaria, para 

abrigar as instalações eletro-hidro-mecânicas; 

- duas turbinas com rotor tipo Kaplan (2,25 MW cada), geradores, 

reguladores de velocidade, comportas, quadros de comando, 

sistema de controle, supervisão e despacho, e demais 

equipamentos; 

- canal de fuga restituindo as águas turbinadas  ao rio Mourão,  e 

- subestação elevadora, com futuro sistema de transmissão até a 

subestação da PCH Salto Natal . 

 

2.4. Características gerais da área 

A PCH, conforme detalhamentos apresentados nos itens 1.2, situa-se na 

área rural de Campo Mourão, na bacia do Rio Mourão (ou da Várzea), com 

coordenadas da barragem UTM N 7.341.699 e E 371.251, e geográficas de 
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24º01’53” S e 52º15’58” W (datum horizontal SAD 69, como 

apresentadas no projeto básico), apresentada em detalhes no 

mapeamento temático em anexo. 

 

A comunidade rural do entorno denomina-se Barreiro das Frutas, e os 

setores censitários do entorno do empreendimento apontam 664 

residentes, conforme censo de 2010 (IBGE, 2010). 

 

O acesso ao local se dá pela BR-158 e posteriormente uma estrada rural 

de pavimentação precária, considerada como parte do planejamento para 

a implantação da rodovia BR-272, segundo mapas do DNIT. Em 1.500 

metros uma estrada lateral, à esquerda, dá acesso às áreas da margem 

esquerda do futuro reservatório e estruturas previstas, como casa de 

força e barragem. Seguindo adiante pela estrada principal encontra-se o 

Rio Mourão, com travessia através de ponte de concreto em área de 

formação do reservatório. Atravessando o corpo hídrico há acesso às 

áreas da margem direita do futuro reservatório.  

 

As estradas secundárias, em ambas as margens, são de chão batido, 

porém em geral de boa qualidade para rodagem. 

 

Neste trecho o rio apresenta algumas corredeiras e um salto, denominado 

salto Santa Amália, e o desnível natural local é fator preponderante para a 

seleção do local como integrante da divisão de quedas proposta no 

inventário hidrelétrico da bacia aprovado pela ANEEL. 

 

A região constitui-se em uma área de tensão ecológica entre a Floresta 

Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecidual, resultando em uma 

vegetação com forte mistura de elementos destas duas fitofisionomias. Os 

fragmentos de floresta mais representativos encontram-se no entorno no 

Rio Mourão (especialmente sua área de preservação permanente e áreas 

de reserva legal limítrofes) e nas encostas dos morros existentes a 
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sudeste do empreendimento, com elevada declividade. Por ser uma área 

já bastante alterada por atividades antrópicas, em toda a AID ocorrem 

espécies exóticas invasoras e também em reflorestamentos de eucalipto. 

 

As propriedades existentes no entorno do rio tem atividades com 

predomínio de agricultura de subsistência, agricultura extensiva e criação 

de gado e galináceos. Para estas propriedades a captação de água 

informada é em geral de poços, com a menção de apenas um processo de 

captação das águas do Rio Mourão, para irrigação, mas que não consta no 

levantamento de dados do Instituto das Águas do Paraná. 

 

Em uma distância de aproximadamente 600 metros do reservatório 

projetado há uma comunidade indígena Guarani, que se denomina aldeia 

Tekoha Vera Tupã'i, em terreno adquirido e não diretamente afetado pelo 

reservatório.  A comunidade não consta no mapeamento oficial 

disponibilizado pela FUNAI, com a chegada das famílias em 2011 na 

região. Esta comunidade utiliza água de minas no entorno, mas há 

registros de dificuldade no acesso à água de qualidade e na quantidade 

necessária. 

 

2.5. Processo de aquisição dos terrenos 

Para a implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) é 

indispensável a aquisição das áreas necessárias para implantação de sua 

estrutura física, formação do reservatório e para implantação da futura 

área de preservação permanente (conforme determinação do código 

florestal), bem como algumas áreas que servirão de acessos ao 

empreendimento, sempre de forma prévia e justa aos atingidos. Ao 

mesmo tempo, áreas de uso temporário como para canteiro de obras e 

deposição de material excedente podem ser arrendadas ou objeto de 

outro tipo de negociação. 
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Para os processos de aquisição, pode-se descrever as atividades em 

etapas, conforme especificação a seguir.  

 

Todo processo avaliatório e de indenização deve ser embasado nas 

orientações normativas das NBR 14653, especialmente partes 1 e 3 

(Avaliação de Bens – Procedimentos Gerais e Imóveis Rurais, 

respectivamente) da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e 

dos princípios preconizados pela Engenharia de Avaliação e Perícias. 

 

A metodologia de avaliação a ser empregada na Pesquisa de Preços e na 

avaliação dos bens será devidamente descrita no Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA), assim como as 

estratégias de acompanhamento deste processo. 

 

a) Pesquisa de preços 

Para a elaboração da pesquisa de preços consulta-se o mercado 

imobiliário e fontes idôneas disponíveis nos municípios atingidos e 

naqueles que fazem parte da região de influência do empreendimento. De 

posse destes elementos de informações, os dados são compilados, 

homogeneizados e, então, compõem-se quadros amostrais, de modo a 

atribuir os valores básicos unitários necessários aos itens de indenização. 

 

b) Levantamento físico 

Esta etapa consiste em inventariar criteriosamente as terras e benfeitorias 

existentes na área necessária ao empreendimento com vistas à emissão 

do laudo de avaliação da indenização para aquisição do imóvel. Todos os 

elementos que compõe a propriedade atingida pelo empreendimento 

serão qualificados e quantificados de forma a permitir a avaliação dentro 

dos preceitos técnicos estabelecidos. 
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Toda documentação pertinente aos proprietários e imóveis são arquivados 

de modo individual e recebem um número de protocolo que permite sua 

identificação, acompanhamento da sua tramitação e arquivamento. 

 
c) Avaliação 

Em função dos resultados dos levantamentos físicos das propriedades e 

dos valores obtidos através de pesquisa de preços na região é elaborado 

um laudo técnico de avaliação para cada propriedade para apresentação 

de valores ao proprietário. 

 

d) Apresentação de valores e negociação 

Consiste na apresentação do laudo técnico de avaliação e oferta de 

valores ao proprietário do imóvel, acompanhada de esclarecimentos 

pertinentes ao processo avaliatório, para o proprietário. Esta etapa visa 

obter um acordo amigável entre as partes. Em caso de não aceitação dos 

valores apresentados, o processo será encaminhado para o procedimento 

jurídico cabível, objetivando a Imissão de Posse, por meio da “Declaração 

de Utilidade Pública“. 

 

e) Indenização 

Com a aceitação dos valores o processo é encaminhado ao Tabelionato 

para Lavratura da Escritura Pública. Nesta etapa ocorre o pagamento dos 

beneficiários do imóvel. Posteriormente a escritura é encaminhada ao 

Ofício de Registro de Imóveis competente para registro e geração de 

matrícula específica. 

 

2.6. Metodologia dos estudos 

Os estudos ambientais foram conduzidos por equipe técnica 

multidisciplinar habilitada, conforme indicado previamente. O 

levantamento de informações contemplou exaustiva pesquisa de dados 

secundários, com prioridade a dados oficiais publicados com instituições 
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governamentais e reconhecidas em suas áreas de atuação, mas também 

notícias e informações veiculadas localmente. 

 

Os dados primários foram obtidos em visitas à região pelas equipes 

técnicas, nas datas a seguir relacionadas: 

 03 a 07/11/2014 - equipe de meio físico e flora; 

 02 a 05/12/2014 - equipe de fauna, 

 03 a 05/12/2014 - equipe do meio antrópico. 

 

As seguintes atividades foram realizadas em campo: 

 Amostragem de água superficial; 

 Execução de sondagens e avaliação do solo; 

 Levantamento florístico; 

 Levantamento de fauna; 

 Reconhecimento do uso e ocupação do solo, e feições naturais; 

 Entrevista com moradores; 

 Reunião com prefeita e coordenador geral do município 

(04/11/2014); 

 Visita a instituições, marcos e áreas relevantes à caracterização do 

município e entorno do empreendimento. 

 

Em todas as atividades foram empregadas máquinas fotográficas para 

execução dos registros visuais, e equipamentos de posicionamento global 

(GPS) de mão para registro dos caminhos realizados (tracklogs) e pontos 

de interesse (waypoints). 

 

A metodologia específica de cada levantamento e tratamento de dados é 

apresentada nas seções correspondentes do diagnóstico deste RAS, com 

vistas a facilitar a compreensão dos resultados apresentados na 

sequência. 
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O empreendimento, suas áreas de influência, a caracterização ambiental 

do entorno e demais temas relevantes ao estudo foram retratados 

graficamente na forma de mapas temáticos. Estes mapas atuam como 

ferramentas na compreensão das características da relação entre o 

empreendimento, a comunidade e o meio ambiente, contribuindo aos 

objetivos deste RAS. 

 

Os produtos cartográficos desenvolvidos no âmbito do presente projeto 

foram elaborados com o auxílio do software de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) denominado ArcGIS 10.0.1 (ESRI). Todos os dados 

espaciais estão armazenados no sistema de coordenadas cartesianas e no 

sistema de projeção UTM (Universal Transverso de Mercator), sendo que o 

fuso adotado refere-se ao 22 Sul. O datum horizontal corresponde ao 

SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), 

enquanto que o datum vertical ao de Imbituba/SC. 

 

Na tabela a seguir são detalhados os produtos cartográficos elaborados, 

numerados, com seu respectivo formato, os dados que o integram e as 

devidas fontes de informação. 

 

A imagem de satélite empregada no mapeamento foi obtida pelos satélites 

PLEIADES, colorida e com 0.5m de resolução espacial, referente à data de 

15 de agosto de 2013. 
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Tabela 9 - Lista de mapas temáticos anexos aos RAS. 

nº Título do mapa Formato 
Escala de 

apresentação 
Folhas 

Planos de 

informação 
Fonte Ano 

1 
Localização e malha viária (com 

áreas urbanizadas) 
A3 1:145.000 1 

Localização regional 

PCH 

IBGE; 

Águas Paraná; 

ITCG; 

ESRI; Saltinho Energia 

2006; 

2012; 

2013; 

2014 

2 
Áreas de influência dos meios 

físico e biótico 
A3 

1:15.000; 

1:310.000 

1 (ADA e 

AID) 

2 (AII) 

Áreas de influência Cia Ambiental 2014 

3 
Áreas de influência do meio 

socioeconômico 
A3 

1:150.000; 

1:350.000 

1 (ADA e 

AID) 

2 (AII) 

Áreas de influência Cia Ambiental 2014 

4 Hidrografia regional A3 1:1.200.000 1 
Hidrografia e bacias 

hidrográficas 

Águas Paraná; 

SUDERHSA; 

Cia Ambiental 

2012; 

2007; 

2014 

5 
Outorgas de uso de recursos 

hídricos 
A3 1:315.000 1 Outorgas Águas Paraná 2013 

6 
Estações hidrometeorológicas e 

fluviométricas 
A3 1:120.000 1 

Estações 

hidrometeorológica e 

fluviométricas 

ANA 2010 

7 Pluviosidade A3 1:1.175.000 1 Pluviosidade em mm SUDERHSA 1998 

8 Geologia A3 1:315.000 1 Geologia MINEROPAR 2010 

9 Geomorfologia A3 1:315.000 1 Geomorfologia MINEROPAR 2010 

10 Pedologia A3 1:315.000 1 Solos ITCG 2010 

11 Aquíferos A3 1:315.000 1 Unidades Aquíferas SUDERHSA 1998 

12 Hipsometria A3 1:15.000 1 Hipsometria Topodata INPE 2011 

13 Declividade A3 1:15.000 1 Declividade Topodata INPE 2011 

14 Direitos minerários A3 1:20.000 1 Direitos minerários DNPM 2013 

15 Suscetibilidade geotécnica A3 1:15.000 1 
Suscetibilidade 

geotécnica 
Cia Ambiental 2015 

16 Aptidão agrícola A3 1:310.000 1 Aptidão agrícola IBAMA 2007 

17 Propriedades A3 1:20.000 1 

Delimitação inferida 

propriedades 

afetadas 

Saltinho Energia 2014 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

58 

nº Título do mapa Formato 
Escala de 

apresentação 
Folhas 

Planos de 

informação 
Fonte Ano 

18 Área de preservação permanente A3 1:10.000 

1 - APP atual 

2 - APP 

reservatório 

Áreas de 

preservação 

permanente 

Cia Ambiental 2014 

19 Unidades de conservação A3 1:100.000 1 
Unidades de 

conservação 

IBAMA; 

Prefeitura municipal de 

Campo Mourão 

2013; 

1993 

20 Áreas prioritárias à conservação A3 1:450.000 1 
Áreas prioritárias à 

conservação 
MMA 2007 

21 Fitogeografia A3 1:15.000 1 Fitogeografia ITCG 2010 

22 Uso e ocupação do solo A3 1:15.000 1 
Uso e ocupação do 

solo 
Pleiades  2013 

23 

Terras indígenas, comunidades 

quilombolas e tradicionais, 

assentamentos 

A3 1:1.000.000 1 

Terras indígenas, 

quilombos e 

assentamentos 

rurais 

FUNAI; 

INCRA 

2014; 

2011 

24 Pontos de campo A3 1:14.500 1 Pontos de campo Cia Ambiental 2014 

25 Alternativas locacionais A3 
1:15.000/ 

1:10.000 
2 

Alternativas para 

localização da PCH 
Saltinho Energia 2014 

26 Divisão de quedas A3 1:315.000 1 Divisão de quedas SIGEL - ANEEL 2015 

27 Supressão da vegetação A3 1:10.500 1 
Áreas de supressão 

da vegetação 
Cia Ambiental 2015 
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3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em atendimento ao Termo de Referência apresentado pelo Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP, órgão competente para o Licenciamento 

Ambiental do empreendimento proposto, foram relacionadas no anexo as 

normas legais e regulamentos vigentes aplicáveis ao empreendimento em 

questão, voltadas principalmente ao meio ambiente expedidas pelos entes 

competentes, pelos órgãos do sistema nacional de controle do meio 

ambiente e pelos órgãos reguladores da atividade de geração de energia. 

 

O projeto para implantação e operação de empreendimentos para geração 

de energia elétrica deve estar adequado à atual conjuntura política e 

econômica, na qual a questão ambiental se destaca. 

 

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 dos recursos naturais, assim como o controle de possíveis 

impactos ambientais que venham a comprometer a qualidade de vida. 

Assim, a utilização do potencial hidráulico para a produção de energia é 

um assunto que toma grande atenção dos administradores públicos, 

legisladores e da sociedade civil brasileira. 

 

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 todos 

os aspectos envolvidos.  

 

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

uma ocupação constante das empresas que compõem o setor elétrico 
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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 viabilizar ambientalmente o projeto passam necessariamente pela 

observação dos dispositivos legais relacionados 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 

dispositivos de referência e mais relevantes, introduzindo o contexto legal 

no qual o projeto está inserido. 

 

Todas as normas mencionadas na lista anexa serviram de referência para 

a elaboração do presente documento e deve pautar a concepção do 

projeto como um todo. 

 

O que segue adiante é um apanhado amplo, resultado de uma pesquisa 

em diversas fontes, do que rege a legislação brasileira - desde a 

Constituição Federal, leis, decretos, instruções normativas, até portarias e 

resoluções - sobre o aproveitamento dos rios para geração de energia em 

Pequenas Centrais Hidrelétricas. Além disso, o levantamento da legislação 

aplicável teve ênfase nas questões ligadas ao licenciamento ambiental, 

aos impactos inerentes à implantação do projeto e à atividade a ser 

desenvolvida, bem como às medidas voltadas à proteção ambiental. 

 

O diagnóstico ambiental das áreas de influência, a definição da área de 

proteção permanente e a análise dos impactos ambientais do 

empreendimento levam em consideração todo o conjunto da legislação 

ambiental. Esta legislação deve ser considerada pelo empreendedor 

durante a execução dos projetos, implantação e operação do 
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empreendimento em questão, e desenvolvimento de todas as atividades a 

ele associadas. 

 

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. 

 

3.1. Sobre o licenciamento ambiental 

Partindo de uma análise da Lei Maior, temos que a Constituição Federal 

deu ênfase à proteção ambiental estabelecendo no seu art. 225, que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. Neste sentido, preceituou ainda no inciso 

1º, IV, do mesmo artigo 225, que:  

 

“para assegurar a efetividade desse direito (ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado), incumbe ao Poder Público: exigir, na 

forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”  

  

A competência legislativa em matéria ambiental está prevista no artigo 24 

da Constituição, fixada de forma concorrente entre a União, os Estados e 

os Municípios para legislar sobre: floresta, pesca, fauna, conservação da 

natureza; proteção ao patrimônio histórico, artístico, turístico, cultural e 

paisagístico; e, responsabilidade por danos ao meio ambiente e a bens de 

valor artístico, estético, histórico e paisagístico. 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

62 

Para compreender como deve funcionar a questão da competência 

legislativa em matéria ambiental é necessário observar o que consta no 

texto do artigo 24: 

 

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

VI - Florestas, caça, pesca, conservação da natureza, defesa do solo 

e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de 

poluição; 

VII - Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico; 

VIII - Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, 

a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; 

(...) 

§ 1°. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a esclarecer normas gerais. 

§ 2°. A competência da União para legislar sobre normas gerais 

exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3°. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender as suas 

peculiaridades. 

§ 4°. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende 

a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” 

 

Deve-se atentar ainda para o estabelecido no Art. 5º inciso XXIII, que 

reformulou a característica do direito de propriedade. Antes da 

Constituição este direito era absoluto àquele que o detinha. Atualmente, a 

propriedade deve atender a sua função social, que de acordo com o Art. 

186 – que trata da propriedade rural – é, entre outros, a preservação do 

meio ambiente. 
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Partindo da estrutura constitucional para o âmbito da legislação federal 

infraconstitucional, temos que a Lei n° 6.938/81 dispôs sobre a Política 

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

aplicação. Esta lei, editada antes da Constituição de 1988, define a Política 

Nacional do Meio Ambiente e foi recebida pelo texto constitucional com 

status de Lei Complementar. Além de definir os objetivos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, do qual passam a fazer parte os órgãos e entidades da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem 

como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

 

Compõem o SISNAMA, um conselho superior de assessoria ao Presidente 

da República (Conselho de Governo), um conselho consultivo e 

deliberativo (Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA), o órgão 

central, Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, o órgão 

executor (IBAMA), os órgãos setoriais (órgãos e entidades integrantes da 

administração federal direta e indireta cujas atividades estejam associadas 

à proteção da qualidade ambiental), órgãos seccionais, órgãos ou 

entidades estaduais associados à proteção ambiental, os órgãos locais, 

órgãos municipais associados à proteção ambiental. 

 

As competências do CONAMA foram estabelecidas pela Lei nº 8.028/1990. 

 

O Decreto nº 88.351/83 regulamentou a Lei nº 6.938/81 e estabeleceu no 

seu Capítulo IV os critérios para licenciamento das atividades 

modificadoras do meio ambiente. 

 

Enquanto um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente 

(art. 9º) utilizados com a finalidade de implementar os objetivos nela 

previstos (art. 4º), o licenciamento de atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora é, ao mesmo tempo, uma obrigação do empreendedor e um 
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procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. 

 

Para o licenciamento ambiental da atividade pretendida serão observadas 

as Resoluções CONAMA nº 001/1986, nº 006/1987, nº 237/1997 e nº 

279/2001. O conjunto define (especificamente na resolução nº 279/2001) 

o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e o Relatório de Detalhamento 

dos Programas Ambientais (RDPA) como instrumentos do Licenciamento 

Ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno 

potencial de impacto ambiental como é o caso do projeto em questão - 

Pequenas Central Hidrelétrica (PCH) potência instalada prevista de até 10 

MW. Também serão observadas as Resoluções SEMA/IAP nº 031/1998, 

SEMA/IAP nº 009/2010 e CEMA nº 065/2008. 

 

De acordo com o sistema previsto nas normas aplicáveis, o RAS integra a 

etapa de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento e deverá 

ser elaborado de acordo com a Resolução CONAMA 279/2001 e com o 

disposto no Termo de Referência, e embasará demanda de estudos 

complementares específicos, como o Relatório de Detalhamento dos 

Programas Ambientais (RDPA), o qual deverá ser apresentado para a 

obtenção de Licença de instalação (LI). 

 

Com base no RAS apresentado, será verificado que o empreendimento se 

enquadra na hipótese do licenciamento simplificado definido pela 

Resolução CONAMA nº 279/2001. Caso a conclusão seja contrária, deverá 

ser emitido parecer técnico fundamentado exigindo o licenciamento não 

simplificado para a atividade. 

 

A partir disso, o RDPA é o detalhamento de todas as medidas mitigadoras 

e compensatórias e dos programas ambientais propostos no RAS, sendo 
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exigência da Resolução CONAMA 279/2001 e compõe o processo de 

Licença de Instalação (LI) do empreendimento. 

 

3.2. Questões relevantes 

A Lei nº 12.651/2012 corresponde ao Código Florestal e, 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 no caso específico. 

 

Os atuais critérios existentes no Código Florestal para determinar a APP 

em relação aos rios podem ser tecnicamente adaptados para definição nos 

reservatórios artificiais que decorram de barramento ou represamento de 

cursos d’água naturais. Devem ser observados os limites impostos no 

artigo 5º do texto, que estabelece uma faixa mínima de 30 (trinta) metros 

e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 
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(quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. As 

áreas correspondentes à faixa de proteção são de aquisição obrigatória 

pelo empreendedor, conforme estabelecido no licenciamento ambiental. 

 

Outra questão relevante é o questionamento sobre a necessidade de 

estudo integrado das bacias hidrográficas para o licenciamento ambiental 

de aproveitamento hidrelétrico. A obrigatoriedade de elaboração do 

estudo integrado foi proposta formalmente pela OSCIP Ecodata, que 

encaminhou ao CONAMA proposta de Resolução a dispor sobre o Estudo 

de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental para 

licenciamento ambiental de Aproveitamento Hidrelétrico e sistemas 

associados e o Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas (EIBH). 

 

No CONAMA foi feita a avaliação sobre a matéria em reunião da Câmara 

Técnica de Controle Ambiental. Foram apresentados pareceres do 

Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Tendo em vista a relevância da 

matéria, o Núcleo Estratégico de Gestão Sócio-Ambiental da Secretaria 

Executiva do Ministério de Minas e Energia emitiu a Nota Técnica nº 

66/2012 que representa o posicionamento ministerial sobre o assunto. 

 

O resultado da discussão apontou inicialmente vício de iniciativa para a 

proposta de Resolução que prevê a obrigatoriedade de elaboração de 

EIA/RIMA para todo e qualquer aproveitamento hidrelétrico (para 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs e Usinas Hidrelétricas – UHEs) e os 

sistemas associados, pois tal proposta estaria em conflito com o 

estabelecido na Resolução CONAMA nº 279/2001. Admitir uma Resolução 

neste sentido implicaria em não permitir tratar de forma diferenciada 

empreendimentos de graus de impacto e complexidades distintos, o que 

tem sido praticado pelos órgãos ambientais. 

 

Além disso, a iniciativa para a proposta, que versa sobre normas e 

critérios para o licenciamento ambiental é exclusiva do IBAMA, mas foi 
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formulada por uma OSCIP no caso. Por isso, a proposta estava eivada de 

vício de iniciativa e extrapola a competência regulamentar do CONAMA. 

 

Além disso, a Lei nº 6.938/81 cria um rol taxativo de instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente, dentre os quais não está relacionado 

expressamente o “Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas”. De forma 

equivalente, dentre as atribuições do CONAMA não seria vislumbrada a 

atuação direta em questões relativas ao planejamento setorial.  

 

Outro problema verificado na proposta seria a impossibilidade de criação 

de competências de licenciamento por Resolução do CONAMA, já que a 

proposta ainda previa, no parágrafo único do artigo 1º, a possibilidade de 

que os municípios licenciem usinas hidrelétricas. Entretanto, a posição 

oficial é de que não seria atribuição do CONAMA definir os entes da 

Federação competentes para licenciamento ambiental, pois este assunto 

já seria tratado na Lei Complementar nº 140, que regulamenta o Artigo 

23 da Constituição Federal: 

 

Art. 7o São ações administrativas da União: 

(...) 

XIV - promover o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades: 

(...) 

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder 

Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite 

Nacional, assegurada a participação de um membro do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e 

considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 

natureza da atividade ou empreendimento; 

 

Portanto, a lei complementar estabeleceu a regra e a orientação geral, de 

modo que não caberia a ato de Resolução do CONAMA definir se usinas 

hidrelétricas serão licenciadas pela União, Estados ou Municípios. 
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Dessa forma, enquanto não houver regulamentação, permanecem as 

regras atuais que não preveem a necessidade de estudo integrado de 

bacia para o licenciamento ambiental de empreendimento específico. 

 

Outro ponto destacado na nota técnica sobre o assunto é a existência de 

instrumento, no âmbito do Setor Elétrico, para definição de 

aproveitamentos hidrelétricos socioambientalmente adequados. 

 

O Ministério de Minas de Energia reforçou o seu posicionamento acerca da 

opção pela hidroeletricidade, classificando-a como fonte energética 

renovável de elevada importância, que exige o aprimoramento constante 

dos instrumentos de planejamento e análise de viabilidade do 

aproveitamento do potencial hidráulico brasileiro, visando assegurar a 

expansão equilibrada da oferta energética, com sustentabilidade técnica, 

econômica e socioambiental. 

 

Diante disso, apontou que entre as ações efetivadas pelo Governo 

Brasileiro, encontram-se as diretrizes do “Manual de Inventário 

Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas”, atualmente considerado referência 

mundial. O Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas, 

publicado em 1997 pela ELETROBRAS teria o objetivo de apresentar um 

conjunto de critérios, procedimentos e instruções para a realização do 

inventário como uma ferramenta importante do Planejamento para a 

concepção e a implementação de políticas para o Setor Energético, em 

consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE). 

 

A partir de sua revisão em 2007, a avaliação do potencial hidroelétrico de 

uma bacia hidrográfica, utilizaria o pressuposto de que a escolha da 

melhor alternativa de divisão de quedas para o aproveitamento do 

potencial hidráulico de uma bacia seria determinada a partir de critérios 

técnicos, econômicos e socioambientais, levando-se em conta um cenário 
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de utilização múltipla dos recursos hídricos. Assim, foram incorporados 

aspectos relevantes tais como a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) 

dentro do conceito do desenvolvimento sustentável e a consideração dos 

usos múltiplos da água conforme o Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH). 

 

O Ministério de Minas e Energia aprovou o Manual de Inventário de Bacias 

Hidrográficas, através da Portaria nº 356, em 28 de setembro de 2009, e 

desde então é utilizado como base para realização e aprovação dos 

inventários hidrelétricos no Brasil, pelo que a realização de um EIBH se 

sobreporia ao que já é proposto no Manual de Inventário Hidroelétrico de 

Bacias Hidrográficas - documento que prevê a realização de Avaliação 

Ambiental Integrada de bacia hidrográfica (AAI), que considera, no âmbito 

dos estudos socioambientais, os efeitos sinérgicos e cumulativos dos 

impactos associados aos empreendimentos hidrelétricos, incluindo as 

PCHs existentes e planejadas na bacia hidrográfica. 

 

Além disso, a AAI estabeleceria diretrizes para o setor elétrico e 

recomendações para a gestão ambiental da bacia. 

 

Assim, a posição ministerial adotada após ampla e participativa avaliação 

é de que a proposta de Resolução sobre Estudo Integrado de Bacias 

Hidrográficas (EIBH), como instrumento necessário para o licenciamento 

ambiental de Projeto de Aproveitamento Hidrelétrico e sistemas 

associados, além de desconsiderar documentos setoriais já consolidados 

no setor elétrico, implicaria em duplicidade de estudos, esforços técnicos e 

custos adicionais, tendo em vista que os estudos integrados de bacia 

(Inventário Hidroelétrico e sua respectiva AAI) já são realizados pelo 

próprio setor elétrico. 
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Pelos motivos mencionados, e com base nas conclusões dos pareceres do 

MMA e do IBAMA a proposta acabou não sendo admitida no âmbito da 

Câmara Técnica de Controle Ambiental do CONAMA. 

 

Outra relevante questão considerada na análise da viabilidade ambiental 

do empreendimento é a da necessária proteção ao Patrimônio Histórico e 

Arqueológico. Sobre isso temos que a Constituição Federal declara os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico como patrimônio 

cultural brasileiro (art. 216, V), além de ser considerado bem da União 

(art. 20, X). 

 

A proteção jurídica ao patrimônio nacional de cunho arqueológico e 

histórico ganhou força ainda na década de 60 quando da promulgação da 

Lei Federal nº 3.924, de 26 de Julho de 1961, que na época já fixou a 

guarda e proteção pelo Poder Público dos elementos que constituíssem 

monumentos arqueológicos ou pré-históricos, seguindo obviamente os 

ditames da norma fundamental da época. 

 

Diante do aparato jurídico e institucional criado, a Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, e posteriormente o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

estabeleceram procedimentos específicos regulamentando os pedidos de 

permissão, autorização e comunicação prévia de desenvolvimento de 

pesquisas e escavações arqueológicas (Portaria SPHAN nº 007 de 01 de 

dezembro de 1988), bem como a compatibilização das fases do 

licenciamento ambiental com os empreendimentos potencialmente 

capazes de afetar o patrimônio arqueológico (Portaria IPHAN nº 230 de 17 

de dezembro de 2002). 
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Portanto, todas as medidas visando proteger o patrimônio arqueológico e 

pré-histórico eventualmente existente na área deverão ser tomadas 

observando-se a legislação aplicável. 

 

No âmbito estadual, a Constituição Estadual reforça a política e os anseios 

estabelecidos no nível federal em relação ao Meio Ambiente. 

 

Merece destaque a Lei Estadual nº 7.109/1979 que institui o Sistema de 

Proteção do Meio Ambiente prevendo ações contra qualquer agente 

poluidor ou perturbador, com aplicação e fiscalização pela Administração 

dos Recursos Hídricos – ARH. 

 

A legislação ambiental do Município de Campo Mourão no qual está toda a 

área de influência direta do empreendimento está baseada em disposições 

da Lei Orgânica Municipal e no Plano Diretor, além de dispositivos 

específicos regulando zoneamento de uso e ocupação do solo urbano e 

rural (Lei Complementar nº 31/2014); dispondo sobre o Conselho 

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

urbana (Lei Complementar nº 14/2006); saúde pública (Lei Complementar 

nº 15/2006); estabelecendo política de proteção, controle, conservação e 

recuperação do meio ambiente (Lei Ordinária nº 1077/1997) e dispondo 

sobre posturas e obras no Município (Lei Ordinária nº 46/1964). 

 

Cumpre destacar que as regras procedimentais, bem como limites e 

cautelas gerais em matéria de proteção ao meio ambiente previstos nas 

normas municipais e estaduais não extrapolam ou diferem dos parâmetros 

definidos na legislação federal. 

 

Por fim, é certo que todas as questões mencionadas até aqui representam 

aspectos preliminares fundamentais que devem ser observados para uma 

análise sobre os efeitos práticos da legislação existente. 
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4. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Como apresentado anteriormente, o empreendimento hidrelétrico ficará 

inserido nas águas do Rio Mourão, pertencente à bacia hidrográfica do Rio 

Mourão, região hidrográfica do Paraná (Bacia 6 e Sub-bacia 64).  

 

Localizada na região centro-oeste do Paraná e em área rural de Campo 

Mourão, a PCH Saltinho aproveitará o trecho do rio onde um desnível 

natural devido a corredeiras e um salto permite uma diferença entre as 

fundações da barragem e a restituição do canal de fuga de cerca de 10 

metros. 

 

De acordo com o exposto no item 2.2, a divisão de quedas provenientes 

dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Mourão mostrou um total de 

oito aproveitamentos energéticos na bacia, dentre os quais somente dois, 

PCH Mourão I e PCH Salto Natal, se encontram em operação, desde 1964 

e 2003, respectivamente. 

 

A figura a seguir apresenta a distribuição dos aproveitamentos energéticos 

tanto em operação como em fase de estudo e projeto, destacando-se a 

localização da PCH Saltinho, que será instalada a jusante das duas PCH’s 

já em operação. Estes aproveitamentos, considerando a bacia hidrográfica 

em questão, são apresentados espacialmente em mapa anexo. 
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Figura 3 – Esquema da distribuição dos aproveitamentos energéticos para o rio 

Mourão. 

Adaptado do projeto básico, ROBOTA, 2008. 

Observação: A cota de jusante da PCH Saltinho passou para 391,50m após revisão dos estudos de hidrologia e 

topografia. A cota de 390,00m é a que consta nos estudo de inventário, que originaram esta figura adaptada. 
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4.1. Estudos hidrológicos 

Possuindo dados históricos, os estudos hidrológicos permitem a 

determinação de vazão de projeto, vazão máxima e seu período de 

retorno, vazão mínima e/ou vazão sanitária e a quantidade de 

sendimentos, bem como a determinação da potência da usina e sua 

energia firme (FLÓREZ,2014). 

 

No estudo hidrológico desenvolvido para subsidiar o Projeto Básico da PCH 

Saltinho buscou-se determinar a série de vazões médias mensais e diárias 

visando a análise energética da usina e a definição do regime do Rio 

Mourão nesta seção. Para isso, foram conduzidas estimativas de vazões 

médias, mínimas e máximas, bem como suas probabilidades de 

ocorrência. 

 

4.1.1. Vazões médias, mínimas e máximas 

Com os dados de vazões fornecidos pela Companhia Paranaense de 

Energia (COPEL), Superintendência de Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos e Ambientais (SUDERHSA) e Agência Nacional de Águas (ANA) 

para o reservatório da PCH Mourão I, posto fluviométricos de Salto Natal e 

estação fluviométrica Quinta do Sol, respectivamente, foi possível a 

obtenção da série de vazões médias mensais para a seção correspondente 

a PCH Saltinho que, devido à proximidade dos locais considerados, foi 

obtida com a transferência das vazões naturais médias mensais da 

estação Salto Natal por relação de áreas de drenagem para o período de 

1975 a 2007 (33 anos). 

 

Com base nos dados obtidos, para a seção referente ao empreendimento 

hidrelétrico a série de vazões médias mensais durante o período de 1975 

a 2007 forneceu uma vazão média de longo termo igual a 19,75 m³/s. 
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Utilizando as vazões máximas obtidas, foram adotadas no 

desenvolvimento do projeto as vazões de 196,0 m³/s para a estrutura de 

desvio, com tempo de recorrência de 10 anos, e 484,0 m³/s para o 

vertedouro e o canal de fuga, com tempo de recorrência de 1.000 anos. 

 

Para o contínuo atendimento às necessidades de demanda mínima ou de 

estiagem é necessária a manutenção de uma vazão remanescente à 

jusante, definida como vazão sanitária, a qual, em projetos hidrelétricos 

no Estado do Paraná, é usualmente adotada com base na vazão mínima 

correspondente à estiagem de 7 dias de duração com um tempo de 

recorrência de 10 anos (Q7,10). O resultado alcançando para a vazão Q7,10 

no trecho da PCH Saltinho foi de 1,00 m³/s. Adotando-se o critério de 

50% da Q7,10 para definição da vazão remanescente, conforme manual de 

outorga da antiga SUDERHSA, obtém-se vazão remanescente mínima de 

0,50 m³/s. 

 

4.1.2. Sedimentologia 

Sedimentos são entendidos como partículas e materiais de origem 

orgânica e mineral levados por correntes de água e que sofrem 

sedimentação nos leitos fluviais. Sua determinação quantitativa é muito 

relevante para o funcionamento de uma PCH, visto que, devido suas 

características e volume, os sedimentos podem afetar certos componentes 

de uma PCH resultando na necessidade de manutenção e parada da usina, 

podendo levar a diminuição da capacidade operacional (FLÓREZ,2014). 

 

No desenvolvimento do Projeto Básico deste empreendimento, com 

relação aos estudos sedimentológicos, utilizaram-se dados de transporte 

de sólidos em suspensão da estação Quinta do Sol, o único posto inserido 

no Rio Mourão que possui monitoramento de descarga sólida.  
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Os resultados de sedimentos obtidos para a PCH Saltinho foram de 54.325 

t/ano com volume afluente de sedimentos aos reservatórios de 43.000 

m³/ano. Com base nesses dados, a vida útil do reservatório do 

aproveitamento energético, considerando a retenção de 75%, será 

aproximadamente 48 anos. 

 

As especificidades da determinação das vazões médias, mínima e máxima 

(métodos empregados, localização das estações fluviométricas 

consultadas e resultados obtidos) referentes aos estudos hidrológicos, 

bem como maiores detalhes com relação aos resultados da 

sedimentologia, são apresentados no item referente aos recursos hídricos 

superficiais (0). 

 

4.2. Potencial energético 

O empreendimento hidroelétrico inserido no Rio Mourão aproveitará um 

desnível natural existente no Rio Mourão de aproximadamente 10 m. O 

nível da água normal de montante e jusante estão estabelecidos na 

elevação 410,0 m e 391,50 m, respectivamente, com reservatório de área 

alagada correspondente a 61,50 há (nível máx. maximorum), dos quais 

14,46 ha correspondem à calha natural do rio. 

 

A potência instalada prevista neste aproveitamento, como foi abordado 

anteriormente, é de 4,5 MW, possibilitando uma geração média anual 

esperada de 22.911 MWh. O critério de motorização adotado nesta etapa 

resulta em fator de capacidade 0,58, com engolimentos (vazão turbinada 

mais vazão sanitária) 49% acima do valor da vazão média de longo termo 

(19,75 m³/s).  

 

Com base nos estudos hidrológicos e energéticos realizados para a PCH 

Saltinho foi possível a definição da motorização ótima para este 
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empreendimento, o qual não possui qualquer previsão de expansão da 

geração ou repotenciação. 

 

Os dados gerais da PCH Saltinho, bem como os resultados obtidos nos 

estudos energéticos, são apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 10 – Dados gerais e resultantes dos estudos energéticos da PCH 

Saltinho. 

PCH Saltinho Dados gerais 

Potência instalada (MW) 4,50 

Número de unidades geradoras 2 

Energia média gerada (MW médios) 2,75 

Energia média assegurada (MW médios) 2,62 

Fator de capacidade (%) 58,2 

N.A. normal de montante (m) 410,00 

N.A. normal de jusante (m) 391,50 

Altura da barragem (m) 10,50 

Queda bruta (m) 18,50 

Queda líquida (m) 18,13 

Cota do reservatório (m) 410,00 

Cota do canal de fuga (m) 390,80 

Vazão média mensal (m3/s) 19,75 

Vazão nominal unitária de projeto (m3/s) 14,25 

Vazão turbinada (m³/s) 28,50 

Q7,10 (m
3/s) 1,00 

Vazão sanitária mínima (50% da Q7,10) (m
3/s) 0,50 

Vazão sanitária outorgada* (m3/s) 1,00 

Rendimento do conjunto turbina/gerador (%) 88,3 

* Outorga prévia concedida pelo Instituto das Águas do Paraná através da portaria nº 970/2012 – 

DPCA, em 24/08/2012, com validade de 5 anos. 
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4.3. Processo de geração da potência instalada e sua eficiência 

De acordo com os dados apresentados, a configuração do 

empreendimento corresponde a uma pequena central hidrelétrica com 

duas unidades geradoras de 2,25 MW cada, apresentando uma queda 

bruta de 18,50 m e vazão nominal de 14,25 m³/s para cada turbina 

(28,50 m³/s de vazão turbinada), além de manter a vazão sanitária 

(mínima de 0,50 m³/s, outorgada como 1,00 m³/s). 

 

Os parâmetros considerados nos estudos energéticos foram: 

• Curva de rendimentos esperados para o conjunto gerador, 

considerando duas turbinas com rotor Kaplan e eixo horizontal; 

• Curva de permanência das vazões diárias para a PCH Saltinho, no 

período de 1º de janeiro de 1975 a 31 de dezembro de 2007; 

• Queda bruta disponível de 18,50 m; 

• Perdas hidráulicas calculadas de 2%, nestes estudos; 

• Possibilidade operacional do conjunto gerador equivalente entre os 

limites de 105% e 30% da potência nominal das máquinas; 

• Rendimento médio do conjunto gerador 0,883 (turbina Kaplan 0,91 e 

gerador 0,97); 

• Indisponibilidade total em 5 % do tempo; 

 

A seguir é apresentado um fluxograma do processo de geração da 

potência instalada para a PCH Saltinho. 
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Figura 4 - Fluxograma de geração de potência instalada. 

 

4.4. Reservatório 

Após a construção da barragem e estruturas anexas previstas, haverá o 

represamento do Rio Mourão e a formação do lago. Os tempos de 

formação e de residência no reservatório são de 0,91 e 1,0 dias, 

respectivamente, e, com base no volume máximo de operação, o tempo 

de vida útil ficou estabelecido em 48 anos. 

 

Na tabela a seguir são apresentados os dados de níveis de operação, área 

e volume do reservatório formado após o represamento do corpo hídrico 

em questão. 
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Tabela 11 – Níveis de operação, área e volume do reservatório da PCH Saltinho, 

conforme ficha de cadastro na ANEEL. 

Nível 
Nível a 

montante (m) 

Área 

(km²) 

Volume 

(106 m³) 

N.A. máx. normal 410,00 0,489 1,556 

N.A. máx. maximorum 411,52 0,615 - 

N.A. mín. normal 407,50 0,270 0,629 

 

O volume útil do reservatório foi calculado como 0,927 milhões de m³. A 

área da calha do rio sob influência do reservatório é de 0,1446 km². 

 

Na seção de uso do solo (6.1.2.1.1) é analisada a interferência da 

formação do reservatório e implantação de sua área de preservação 

permanente sobre as terras do entorno. 

 

4.5. Infraestrutura para implantação e operação 

Para a implantação do empreendimento hidroelétrico está prevista a 

instalação de canteiro para empreiteiros civis e eletromecânicos, bem 

como de escritório administrativo da obra, na margem esquerda do Rio 

Mourão, com área total de aproximadamente 2,4 ha. 

 

As instalações de canteiro, que visam a mínima interferência com áreas 

nativas, fornecerão condições adequadas para o desenvolvimento das 

construções de forma ordenada, funcional, segura e com qualidade sem a 

desnecessária interferência com propriedades inseridas na região. Além 

disso, serão devidamente sinalizadas, com áreas e acessos contemplando 

sistemas de drenagem apropriadas ao local, e com o mínimo de pontos de 

entrada e saída, os quais terão monitoramento contínuo. 

 

Para a implantação estão previstas as construções das seguintes 

instalações: subestação de energia para todo o canteiro com geração 

própria para emergências; reservatórios de água potável e industrial 

oriundas de poço artesiano; escritórios e depósitos; almoxarifados 
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específicos; refeitório; posto de saúde e primeiros socorros com 

ambulância; central de concreto; depósitos de materiais; britagem; pilhas 

de estoque; redes de energia, água e ar-comprimido; pátios de 

carpintaria, armação e pré-moldados, e áreas de almoxarifado, estocagem 

e pré-montagem para os empreiteiros eletromecânicos. 

 

Devido à proximidade com cidades de porte considerável, não será 

necessária a instalação de alojamentos e moradias no canteiro, tendo em 

vista que os empreiteiros possivelmente optarão por utilizar as instalações 

já existentes, especialmente em Campo Mourão. 

 

Durante a fase de instalação, os acessos de equipamentos que serão 

utilizados em obras no leito do rio e na margem direita se darão por meio 

de uma ponte de serviço inserida a jusante da barragem (figura 5) 

estruturada com tabuleiro de madeira e pilares de concreto. 

 

A localização da área prevista para o canteiro de obras, bem como para as 

estruturas utilizadas durante instalação e operação do empreendimento, 

estão apresentadas nas figuras a seguir. 

 

 

Figura 5 – Localização do canteiro de obras. 
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Figura 6 - Canteiro de obras, bota-fora e área de empréstimo previstas. 
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Com relação às vias de acesso, prevê-se que não serão necessários 

maiores esforços na abertura de novas estradas, mas sim melhorias 

incipientes nas vias já existentes para operações de transporte de 

equipamentos mais pesados para a casa de força e subestação. 

 

Para as obras serão necessários materiais de construção de origem 

diversa, previstas no projeto básico da PCH. Existe a possibilidade da 

maioria dos insumos básicos como aço para construção, madeira e 

aglomerados, e a usinagem do concreto sejam processados em Campo 

Mourão e transportados semi-prontos para aplicação no local da obra. Em 

relação a pedras, solo e areia, que representam os volumes mais 

expressivos: 

 

- Pedras: As rochas basálticas do 3º Planalto Paranaense normalmente 

resultam em agregados pétreos de boa qualidade. Partindo-se de Campo 

Mourão em direção à PCH Saltinho, existe uma pedreira comercial em 

operação que dista aproximadamente 8,0 km (não pavimentados) do 

aproveitamento, com capacidade de fornecer o volume necessário à 

demanda da futura obra. 

 

- Solos para zonas impermeáveis: Os latossolos argilosos vermelhos 

produzidos pelas rochas basálticas são bastante homogêneos, facilmente 

compactáveis e resultam em permeabilidades da ordem de 10-6 a 10-7. As 

principais concentrações destes solos observadas na área do 

aproveitamento estão relacionadas aos relevos mais suaves em que, via 

de regra, se observa o uso agrícola do solo. A área mais favorável, por 

estar localizada dentro da área do futuro reservatório, está apresentada 

na figura 6. O volume de material impermeável para a estrutura da 

barragem é da ordem de nove mil metros cúbicos e o volume estimado da 

jazida é de trinta e cinco mil metros cúbicos. A área delimitada contempla 

aproximadamente 3,6 ha. 
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- Areia: A região basáltica é estéril em areia, sendo que o volume 

necessário terá de ser importado de extrações comerciais provenientes do 

Rio Paraná, no Município de Guaíra, Estado do Paraná, distante 

aproximadamente 268 km do aproveitamento. Prevê-se a utilização de 

uma mistura de areia artificial e areia natural no caso de britagem e 

usinagem de concreto na obra, pois pode se mostrar mais econômica a 

utilização de concreto usinado na cidade de Campo Mourão. 

 

As escavações em material rochoso, quando aplicáveis, serão utilizadas 

como agregado fino e graúdo nos concretos da obra, barragem na 

margem direita, e as não utilizáveis serão utilizadas para revestimento 

dos acessos e estradas vicinais próximas. O balanço de rocha para os 

concretos da obra e aterro da barragem não apresenta déficit. 

 

Os materiais originários das decapagens, material comum, serão dispostos 

em área de bota-fora apropriada, com enrocamento de pé e em camadas, 

e após a conclusão terão a vegetação recomposta e as áreas drenadas 

adequadamente. A área de bota-fora prevista para o projeto foi 

apresentada na figura 6, locada próxima à obra e sem interferência sobre 

fragmento florestal, com área na ordem de 3,5 ha. 
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4.6. Alternativas tecnológicas 

As alternativas tecnológicas que apresentam maior relevância para o 

empreendimento referem-se ao tipo de barramento e vertedouro adotados 

bem como o tipo de turbina a ser instalada. Entretanto, na elaboração do 

projeto básico foram consideradas diversas variáveis que fundamentaram 

a concepção final obtida. 

 

4.6.1. Tipos de barragem e vertedouro 

A estrutura para o barramento foi selecionada considerando ser esta a 

tecnologia mais segura e aplicável ao porte da obra da PCH Saltinho. A 

barragem em concreto garante a estabilidade da obra e do vertedouro; e 

as ombreiras em terra e enrocamento aproveitam o material local para 

edificar uma estrutura de contenção igualmente robusta e de menor 

custo. Esta opção é bastante usual em pequenas entrais hidrelétricas, 

aproveitando, em uma estrutura mista, as qualidades das diferentes 

técnicas construtivas disponíveis. 

 

4.6.2. Tipo de turbina 

De acordo com a maneira com que as turbinas transformam a energia 

hidráulica em mecânica, elas podem ser agrupadas em turbinas de 

reação, onde a pressão de entrada é maior que a de saída, e turbinas de 

ação, as quais trabalham sob pressão constante, iguais na entrada e saída 

do rotor. Além disso, em função da direção da vazão, as mesmas podem 

ser classificadas como turbina de reação axial (sentido da vazão paralelo 

ao eixo), radial (movimento na direção do raio) e mista (água entra 

radialmente e sai axialmente) e turbina de ação tangencial (fluxo tangente 

ao rotor da turbina). 
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Segundo Flórez (2014), as turbinas Kaplan, previstas para a PCH Saltinho, 

podem ser definidas como turbinas de fluxo axial de reação e admissão 

total, possuindo como principal característica seu rotor, o qual possui pás 

de perfil de asa de avião orientáveis (móveis), o que confere boa 

eficiência dentro de uma ampla faixa de vazão.  

 

O autor indica os tipos de turbina apropriados às faixas de desnível 

existentes, e considerando os valores de queda bruta e queda líquida 

projetados para a PCH Saltinho, de 18,50 e 18,13 metros, 

respectivamente, nota-se que a turbina tipo Kaplan é a mais indicada ao 

empreendimento. 

 

Tabela 12 – Faixa de queda para cada tipo de turbina. 

Tipo de turbina Queda (m) 

Ação 

Pelton 50 < H < 1300 

Turgo 50 < H < 250 

Michell-Banki 3< H < 250 

Reação 
Francis 10 < H < 350 

Kaplan e Hélice 2 < H < 40 
Fonte: Flórez (2014). 

 

Schreiber (1977) afirma que a turbina Kaplan é a mais empregada na 

faixa de queda entre 5 e 20 metros, confirmando o previamente 

apresentado. 

 

É sabido que turbinas Francis também podem ser empregadas no desnível 

projetado, porém as turbinas Kaplan, mesmo de maior investimento 

inicial, apresentam-se com melhor eficiência para a configuração do 

projeto. 
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4.7. Alternativas locacionais 

O projeto básico do empreendimento prevê alternativas de layout com 

combinações locacionais e de tipos de estruturas, resultando em quatro 

layouts diferentes. 

 

Alternativa 1 

Layout e estruturas como previstas nos estudos de inventário. 

Barragem/vertedouro em concreto sem controle, posicionada 

transversalmente ao eixo do rio, desviando as águas para o sistema de 

adução implantado na margem esquerda, inicialmente a baixa pressão, 

através de um túnel, e na sequência após a chaminé de equilíbrio, sob 

pressão, com os condutos forçados e sistema de geração.  

 

Alternativa 1-A 

Barragem/vertedouro em concreto sem controle, no local previsto nos 

estudos de inventário e sistema de adução em canal seguido de tomada 

de água dos condutos (câmara de carga), condutos forçados e sistema de 

geração. 

 

Alternativa 2 

Barragem a jusante do local previsto nos estudos de inventário em 

concreto e na ombreira direita complementação com barragem de terra. 

Vertedouro incorporado na barragem sem controle e sistema de adução 

em canal seguido de tomada de água dos condutos (câmara de carga), 

condutos forçados e sistema de geração. 

 
Alternativa 2-A 

Barragem a jusante do local previsto dos estudos de inventário em 

concreto e na ombreira direita complementação com barragem de 

enrocamento. Vertedouro incorporado na barragem sem controle e 

sistema de adução em canal seguido de tomada de água dos condutos 

(câmara de carga), condutos forçados e sistema de geração. 
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Figura 7 - Layout das alternativas 1 e 1A. 
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Figura 8 - Layout das alternativas 2 e 2A. 
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Considerando estes cenários, tem-se a seguinte avaliação: 

 

- A alternativa 1 apresenta um sistema de adução em túnel com custo de 

implantação não compatível com o porte do aproveitamento. Alternativa 

descartada. 

- A alternativa 1-A apresenta um sistema de adução em canal a céu 

aberto com extensão excessiva acarretando custo de implantação não 

compatível com o porte do aproveitamento. Alternativa descartada. 

- A alternativa 2 é a alternativa de layout que melhor pode viabilizar a 

implantação do aproveitamento. O volume adicional de concreto da 

barragem, aumento da altura média, é compensado pela adoção de 

barragem de enrocamento com núcleo na ombreira direita. A 

complementação da barragem com estrutura de enrocamento em 

detrimento da alternativa de barragem de terra (alternativa 2-A) é devido 

a disponibilidade de materiais rochosos provenientes das escavações 

programadas.  

 

Concluindo, a alternativa adotada como base para o desenvolvimento do 

projeto básico da PCH Saltinho foi a 2-A, especialmente por ser viável 

economicamente, e aproveitar recursos disponíveis na região (material 

rochoso) no enrocamento. 
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4.8. Descrição da tecnologia empregada 

Em um esquema geral de uma instalação de geração de energia 

hidrelétrica se observa o processo dinâmico de conversão de energia, 

onde a energia hidráulica é transformada em energia mecânica e esta, por 

sua vez, é transformada na energia elétrica que será fornecida, de acordo 

com a demanda, por meio de linhas de interligação (FLÓREZ, 2014).  

 

O conjunto de estruturas e equipamentos que possibilita este processo é 

descrito nas subseções a seguir. 

 

4.8.1. Geração de energia 

Para a geração de energia o empreendimento, que aproveitará um 

desnível natural de aproximadamente 10 metros, contará com estrutura 

de barramento, vertedouro, tomada de água do canal de adução, 

condutos forçados, casa de força, canal de fuga e subestação, bem como 

demais estruturas necessárias.  

 

Como abordado anteriormente, a geração será realizada com duas 

turbinas com rotor tipo Kaplan, de eixo horizontal, com potência de 2.250 

kW cada, juntamente com geradores síncronos de 2.700 kVA e fator de 

potência de 0,9.  

 

4.8.2. Barragem 

Foram considerados diversos fatores para a seleção do tipo de barragem a 

ser instalada na PCH Saltinho, sendo eles: 

 

 Topografia favorável, indicando boas condições de fundação para o 

vertedouro de concreto e estruturas de tomada de água para o 

canal; 
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 Na margem direita, topografia e geologia favoráveis à barragem de 

enrocamento com núcleo de argila; 

 Disponibilidade de materiais e agregados nas proximidades do local; 

 Melhor balanço de materiais entre escavações obrigatórias e a 

produção de material para a barragem de enrocamento além de 

brita e areia artificial para produção do concreto; 

 Facilidade de construção e de acessos; 

 Menor custo de construção. 

 

A barragem na ombreira direita será do tipo de enrocamento com núcleo 

impermeável, encostada em muro de abraço em concreto, onde serão 

implantadas as estruturas das adufas de fundo, vertedouro no leito do rio, 

dispositivo de vazão sanitária e parte final da barragem em concreto 

convencional. De acordo com o projeto, terá coroamento na elevação 

413,25 m, com altura máxima sobre a fundação de aproximadamente 

10,50 m e apresentará largura de crista e comprimento total de 6,00 e 

170,00 m, respectivamente. 

 

 

Figura 9 – Seção da barragem prevista para a PCH Saltinho. 
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4.8.3. Vertedouro 

Assim como para a barragem, a definição do vertedouro a ser instalado na 

PCH levou em consideração a topografia local, a qual favorece a 

implantação de uma soleira vertente com restituição por meio do 

lançamento do jato efluente em esqui. 

 

O modelo adotado para o empreendimento foi o vertedouro em perfil 

Creager com saída em curva com raio de 3,00 m, projetado em concreto 

convencional, possuindo extensão total de 130,00 m, coroamento na 

elevação 410,00 m, paramento vertical a montante e inclinado a jusante 

(1V:0,75H). Como ponto de controle foi adotada a elevação 411,52 m, no 

nível de água máximo maximorum. 

 

A carga sobre a crista do vertedouro, na elevação máxima do nível de 

água do reservatório, será de 1,52 m, com coeficiente de descarga 

conservador igual a 2. Dessa forma, o nível máximo do reservatório será 

na elevação 411,52 m, apresentando, então, uma borda livre de 2,00 m, 

considerando a crista da barragem na elevação 413,52 m. 

 

Além disso, a estrutura do vertedouro contará com dois orifícios 

responsáveis por manter a vazão sanitária da PCH Saltinho. Sua 

localização na estrutura, bem como a localização dos dispositivos de vazão 

sanitária e o perfil do vertedouro tipo Creager, são apresentados nas 

figuras a seguir. 
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Figura 10 – Vertedouro, inserido entre as adufas de desvio e a tomada de água, 

com orifícios de vazão sanitária. 

 

 

Figura 11 – Perfil do vertedouro tipo Creager previsto para a PCH Saltinho. 

 

4.8.4. Desvio do rio 

O desvio do rio para a construção do barramento e estruturas anexas 

ocorrerá em duas fases com a utilização de adufas localizadas na margem 

direita e ensecadeiras, as quais serão em enrocamento lançado, 

impermeabilizadas com argila e protegidas com “rip-rap” nas regiões de 

fluxo. A vazão de desvio utilizada para ambas as fases é de 196,0 m³/s, 

calculada para um tempo de recorrência de 10 anos. 

 

Os acessos dos equipamentos a serem utilizados nas obras no leito do rio 

e na margem direita ocorrerão a partir da margem esquerda por meio de 

uma ponte de serviço implantada a jusante da barragem. 
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A primeira fase consistirá na execução de uma ensecadeira na margem 

direita do rio. Após ensecada esta margem, se iniciará o processo de 

escavação do muro de encontro da barragem, adufas de desvio e parte do 

vertedouro para posterior concretagem e montagem nas adufas de fundo 

e da parcela do vertedouro. Concluída a primeira fase de construção do 

barramento, a ensecadeira, com crista máxima na elevação 404,12 m, 

será removida e o fluxo preferencial do rio será pelo canal das adufas, as 

quais foram dimensionadas com três passagens para o escoamento, 

possuindo 3,00 m de altura e largura e com cota da soleira na elevação de 

402,00 m. 

 

 

Figura 12 – Estrutura correspondente a 1ª fase da construção do barramento. 

 

Após a conclusão das etapas descritas anteriormente, terá início a 

segunda fase das obras de barramento com o lançamento de duas 

ensecadeiras, a primeira sendo a partir da margem esquerda do rio, à 

montante e perpendicular ao eixo da barragem, até a parte já construída 

do vertedouro, e a segunda longitudinal ao fluxo e apoiada no muro de 

abraço da barragem de enrocamento, ambas na elevação de 406,64 m. 

Após isso, o fluxo do rio será somente por meio das adufas de desvio e 
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terão início os serviços de fundação e concretagem da parte final do 

vertedouro e da barragem além do lançamento da barragem de 

enrocamento na margem direita. 

 

 

Figura 13 - Estrutura correspondente a 2ª fase da construção do barramento. 

 

4.8.5. Tomada de água e circuito de adução 

4.8.5.1. Tomada de água 

A estrutura da tomada de água, prevista em concreto armado e apoiada 

em rocha sã, ficará localizada na margem esquerda do corpo hídrico, na 

continuação do eixo da barragem, estabelecendo a ligação entre o 

reservatório e os condutos forçados por meio de um canal de adução. A 

montante desta estrutura, a área de aproximação através de canal será 

escavada, em material comum e rocha, apresentando a cota final na 

elevação 405,80 m. 

 

A tomada da água foi projetada com dois vãos de entrada de perfil 

hidráulico, transformando uma seção de 5,50 X 5,32 m em 3,50 X 5,32 m 
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nas regiões das comportas, soleira na elevação 406,20 m e um pilar 

central para apoio de grades metálicas de retenção de materiais flutuantes 

e comportas segmentadas do tipo deslizantes (stoplogs). Tais grades 

terão inclinação 1V:0,20H, com dimensões de 5,40 m X 7,70 m, e as 

comportas segmentadas apresentarão as mesmas dimensões da seção 

transformada, 3,50 m X 5,32 m, sendo acionadas com talha elétrica 

apoiada em pórtico de concreto. 

 

Os serviços de limpeza das grades, com auxílio de limpa grades, apoiados 

no pórtico serão realizados a partir de plano de manobras na elevação 

413,52 m. 

 

 

Figura 14 – Estrutura da tomada de água prevista para a PCH Saltinho. 

 

4.8.5.2. Canal adutor e câmara de carga 

O canal de adução, previsto na margem esquerda do rio e que ligará a 

tomada de água do reservatório até os condutos forçados na câmara de 

carga, transportará a vazão nominal turbinável de 28,50 m³/s, terá 

extensão de 198,27 m, cota de fundo ao final do canal na elevação 406,12 

m e declividade de 0,04%. O canal, escavado em rocha sem 
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revestimento, terá seção de escoamento de 20,90 m² e implantação de 

estrutura de tomada de água dos condutos forçados ao final da estrutura. 

 

O vão de entrada na câmara de carga também terá perfil hidráulico, 

transformando a seção quadrada na região das comportas (2,80 X 2,80 

m) em uma seção circular com diâmetro de 2,80 m. A soleira, nesta 

região, se encontrará na elevação 403,00 m. 

 

Assim como na tomada de água junto ao reservatório, os vãos na câmara 

de carga também possuirão grade metálica inclinada (1V:0,25H) com 

dimensões de 5,00 X 6,10 m, além das comportas deslizantes para 

manutenção e serviço, com dimensões de 2,80 X 2,80 m. O acionamento 

da comporta de serviço será por dispositivo hidráulico, enquanto que a de 

manutenção será por talha elétrica apoiada em pórtico de concreto. 

 

Nas laterais e nos patamares entre bermas de escavação no circuito de 

adução serão implantados dispositivos de drenagem para coleta, 

condução, dissipação de energia cinética e lançamento apropriado das 

águas para talvegues próximos.  

 

 

Figura 15 - Estrutura do canal de adução ligando a tomada de água e a câmara 

de carga, previstas para a PCH Saltinho. 
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4.8.5.3. Conduto forçado 

O conduto forçado, projetado para conectar o canal de adução com a 

tomada de água às unidades geradoras, partindo da elevação 410,00 m 

(soleira do vertedouro – N.A. normal do reservatório) até a elevação 

391,50 m (N.A. normal do canal de fuga), terá aproximadamente 68 m de 

comprimento. Apoiado em selas de concreto, blocos de ancoragem e 

juntas de dilatação, o conduto único, com diâmetro de 2,80 m, se 

bifurcará próximo à casa de força em dois condutos de 2,00 m de 

diâmetro, os quais encontrarão válvulas tipo borboleta com tubulação de 

“bypass”, de acionamento manual ou automático, responsáveis pelo 

equilíbrio de pressões de montante e jusante durante operações de 

abertura. 

 

Precedendo o trecho da casa de força, os condutos forçados bifurcados 

serão alinhados às respectivas unidades de geração, através de curva 

horizontal com ângulo central de 30º x 2 e raio de 5,00 m. 

 

 

Figura 16 – Conduto forçado, único e bifurcado, inserido entre a câmara de 

carga e a casa de força. 
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4.8.6. Casa de força  

A casa de força deste empreendimento hidrelétrico será do tipo exterior e 

abrigada, localizando-se na margem esquerda do rio. Está prevista com 

divisão em blocos, sendo dois para as unidades geradas e um bloco 

destinado para a área de montagem. Em uma única edificação, situada a 

montante da casa de força, estarão as salas de comando e de controle, 

bem como as áreas mecânicas e elétricas da PCH Saltinho. 

 

Toda a estrutura da casa de força será edificada em concreto estrutural e 

alvenaria, contando com uma área construída na nave de 565,0 m² com 

uma área adicional contígua a parede de montante com 178,0 m². Sua 

função será abrigar as válvulas tipo borboletas, inseridas no final do 

conduto forçado ramificado, os dois conjuntos hidrogeradores, os painéis 

de controle e sistemas e as instalações para operação, como a sala de 

compressores, sala de baterias, sala de comando, oficina e depósito. 

 

No local, com um tempo de recorrência de 1.000 anos, a vazão é da 

ordem de 484,0 m³/s na elevação 395,00 m, portanto, possibilitando a 

estanqueidade de toda a estrutura frente às cheias excepcionais, os 

primeiros metros das paredes externas serão em concreto armado sobre 

rocha, ficando com um nível de proteção na elevação 398,76 m. Acima 

desta elevação, estão previstas paredes de fechamento em alvenaria com 

cobertura de telhas auto portantes. 

 

Além destas estruturas, visando a movimentação e o içamento em 

operações de montagem e manutenção, está prevista uma ponta rolante 

de capacidade estimada igual a 20 toneladas, inserida na elevação 406,52 

m. 

 

Situados na elevação 392,08 m, os conjuntos hidrogerados correspondem 

a duas unidades da turbina Kaplan com eixo horizontal e potência unitária 
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de 2,25 MW, e dois geradores síncronos também de eixo horizontal com 

2.700 kV, fator de potência de 0,9 e velocidade de 300 rpm, sendo que, 

para operações de fechamento e proteção das turbinas, cada unidade terá 

sua própria válvula borboleta. 

 

Ainda na elevação do piso das unidades geradoras e dos equipamentos 

elétricos auxiliares, 392,08 m, serão instalados os sistemas de regulação 

de velocidade da turbina e de tensão do gerador, a instrumentação de 

sensoriamento dos componentes hidráulicos da turbina e elétricos do 

gerador, e os sistemas de proteção e controle de cada máquina.  

 

Para os serviços auxiliares mecânicos estão previstos painel de 

instrumentação e proteções, regulador carga-velocidade, unidade 

hidráulica e acumulador de energia, sistema de esgotamento e drenagem 

da casa de força, sistema de ar comprimido e água de serviço, água 

tratada, proteção contra incêndio por água pressurizada e CO2, ventilação 

e ar condicionado. 

 

Com relação aos equipamentos auxiliares elétricos, serão compostos por 

regulador de tensão, sistema de excitação, cubículo de formação do 

neutro, cubículo de proteção contra surtos e TP’s, interligação das fases 

do gerador ao transformador da subestação, sistema de proteção e 

controle, sistemas de serviços auxiliares e distribuição em CC e CA, esta 

em 380 V e 220 V, gerador de emergência, alimentação paralela pelo 

sistema interligado e transformador de serviços auxiliares. 
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Figura 17 – Casa de força junto ao conduto forçado bifurcado e ao canal de 

fuga. 

 

4.8.7. Canal de fuga 

O canal de fuga, previsto para a restituição das vazões turbinadas até a 

calha natural do Rio Mourão, será escavado com inclinação 1V:2H em 

material comum e com paredes verticais quando for em rocha, possuindo 

dimensões de 18,0 m e 180,0 m de largura e extensão, respectivamente. 

 

Terá uma estrutura em concreto armado, contígua à casa de força, 

contando com uma comporta de dimensões iguais a 3,25 X 3,00 m com o 

objetivo de permitir a estanqueidade durante eventuais manutenções nos 

tubos de sucção e turbinas. O acionamento desta comporta se dará com 

auxílio de talha elétrica apoiada em pórtico de concreto.  

 

As duas saídas do canal de fuga, independentes para cada turbina sob a 

casa de força, após as comportas, se unirão formando um canal único que 

nos primeiros metros terá uma rampa para manter afogamento mínimo 

dos tubos de sucção na elevação 391,50 m. A partir do nível 390,80 m o 

canal terá uma seção com base de 18,00 m e comprimento total de 60 m, 
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até o leito do rio, apresentando uma velocidade média de escoamento da 

ordem de 0,86 m/s para a vazão normal turbinada.  

 

 

Figura 18 – Canal de fuga inserido entre a casa de força e a calha natural do Rio 

Mourão. 

 

4.8.8. Subestação 

A subestação será do tipo convencional, prevista em área terraplanada e 

inserida na esquerda hidráulica da casa de força, na elevação 401,00 m. A 

geração nos barramentos ocorrerá na tensão de 13,8 KV e, com um 

transformador, a tensão será elevada a 34,5 KV para a transmissão até a 

subestação da PCH Salto Natal.  

 

Sua estrutura terá configuração de barra simples, possuindo um disjuntor 

e uma seccionadora para cada unidade ligada ao barramento e, no caso 

da saída de linha de 34,5 KV até a subestação da PCH Salto Natal, 

possuirá um disjuntor, transformadores de corrente (TC’s), 

transformadores de potência (TP’s), uma seccionadora com lâmina de 

terra e para-raios.  

 

Esta transmissão entre as subestações se dará por meio de cabos tipo 

pesado, com perdas reduzidas, apoiados em postes de concreto ao longo 
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de uma distância aproximada de 5,0 km, seguindo preferencialmente a 

faixa de domínio das estradas da região. 

 

4.9. Formas de captação e disposição final das águas pluviais 

oriundas das edificações e áreas impermeabilizadas 

As águas pluviais incidentes sobre o empreendimento serão infiltradas em 

solo nas áreas não pavimentadas, e aquelas incidentes sobre áreas 

pavimentadas ou construídas serão direcionadas ao entorno por 

escoamento na própria estrutura (como telhado da casa de força, na 

operação, ou telhados das edificações do canteiro de obras, na 

implantação) ou através de canaletas até o próprio Rio Mourão, evitando a 

sua acumulação. 

 

4.10. Efluentes oriundos da construção e operação do 

empreendimento 

Todos os resíduos sólidos e os efluentes líquidos gerados serão 

adequadamente gerenciados para evitar impactos ambientais locais. Os 

resíduos serão segregados e destinados a empresas licenciadas para 

transporte e destinação de cada categoria de material. 

 

O esgoto sanitário gerado no canteiro de obras será tratado por sistemas 

apropriados, compatíveis com as normas brasileiras (NBR’s) que 

estabelecem os critérios técnicos de tratamento, e provável infiltração em 

solo. Na fase de operação o esgoto sanitário será tratado e possivelmente 

lançado no Rio Mourão, dado que no local de implantação da casa de 

força, pela proximidade com a rocha sã, pode não ser viável a infiltração 

em solo. 

 

Na fase de obras deve ocorrer ainda a geração de efluentes de lavagem 

de equipamentos e veículos associados à usinagem de concreto. O 
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tratamento será realizado através de caixas de sedimentação e separação 

de água e óleo, a serem projetadas conforme os adequados critérios 

ambientais e de engenharia. A destinação será avaliada na fase de projeto 

executivo, e pode envolver infiltração, lançamento em corpo hídrico ou até 

mesmo reuso e destinação externa a empresa licenciada. 

 

No caso de lançamentos, em qualquer etapa, devem ser atendidos os 

padrões de lançamento estabelecidos na legislação ambiental (Resolução 

CONAMA nº 430/2011, Portaria IAP nº 256/2013, dentre outras aplicáveis 

e conforme estabelecido no licenciamento ambiental). No caso de 

infiltração em solo não há padrões diretamente aplicáveis, mas a 

eficiência de tratamento deve ser superior ao normatizado, e a infiltração 

não pode, todavia, causar poluição ou contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas (conforme disposto na mencionada resolução). 

 

4.11. Descrição das fases do projeto 

4.11.1. Fase de planejamento 

A fase de planejamento ocorre previamente às obras. Inicia-se com a 

elaboração do projeto executivo, no qual devem ser considerados os 

seguintes itens: revisão e otimização do projeto básico; orçamentação; 

elaboração dos desenhos/projetos civis com detalhamento suficiente; 

elaboração de documento de contrato; seleção do empreiteiro e dos 

fornecedores dos equipamentos hidro e eletromecânicos. 

 

As atividades que precedem o início da obra contemplam ainda a obtenção 

do licenciamento prévio e de instalação junto ao IAP, a obtenção do 

parecer de acesso e licenciamento da linha de transmissão e o início da 

mobilização com a definição do projeto financeiro; os serviços de locação 

do reservatório/desapropriações; os contatos com fornecedores de 

materiais de construção e de equipamentos; a instalação da infra-
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estrutura básica no acampamento e a celebração de contratos para 

execução da obra. 

 

4.11.2. Fase de instalação 

As etapas previstas para a fase de implantação, envolvendo os projetos 

executivos, as obras civis, fabricação de equipamentos, montagens e 

testes, tem uma duração prevista de 24 meses (dois anos). 

 

Dentre as atividades referentes à fase de implantação, as primeiras dizem 

respeito aos serviços gerais de mobilização de empreiteiro e canteiro civil, 

bem como da parte administrativa, a construção de acessos de serviço 

nas margens do rio, a implantação de ponte de serviço a montante da 

casa de força visando o acesso de equipamentos para obras no leito do 

rio, e a readequação da ponte sobre o Rio Mourão junto ao reservatório, 

se necessário, as quais tem início entre os dois primeiros meses da obra. 

Na sequência, as atividades previstas são: 

 Processos de compra, fornecimento, transporte, montagem e 

comissionamento de equipamentos, as quais se iniciam já no 

segundo mês de implantação até o sétimo mês do segundo ano; 

 Primeira fase do desvio do rio, com início no quarto mês do de 

implantação, e que se estende até o início do décimo primeiro mês, 

abrangendo as atividades de construção de ensecadeira, escavação 

comum e em rocha e tratamento da fundação; 

 Durante a primeira fase de desvio do rio se iniciam diversas 

operações, dentre elas a concretagem e montagem das estruturas 

da barragem e vertedouro na margem direita do rio, e atividades de 

proteções, drenagens, concretagem e montagem do canal de 

adução e tomada de água dos condutos forçados; 

 Após o início do décimo mês se inicia a remoção da ensecadeira da 

primeira fase e já no mês seguinte tem início a segunda fase de 

desvio do rio, com duração de 10 meses, e que envolverá as 
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atividades de instalação de ensecadeiras, escavação comum e em 

rocha, e tratamento das fundações referentes às obras na margem 

esquerda; 

 As atividades de tratamento da fundação, concretagem e montagem 

das estruturas referentes ao canal de aproximação e tomada de 

água se iniciam durante a segunda fase de desvio, apresentando 

duração prevista de três meses; 

 Com relação aos condutos forçados, ao longo da segunda fase 

ocorrem as atividades de concretagem e montagem de suas 

estruturas; 

 Instalação da barragem de enrocamento com núcleo impermeável 

entre o terceiro e quinto mês do segundo ano de instalação; 

 Obras referentes à casa de força e canal de fuga tem duração 

prevista de pouco mais de 17 meses, com início no sétimo mês da 

implantação e envolvendo etapas de escavação comum e em rocha, 

ensecadeira, concretagem, acabamentos e montagem e 

comissionamento das duas unidades. A remoção da ensecadeira do 

canal de fuga será somente no décimo mês do segundo ano; 

 As obras de implantação da subestação tem início somente no 

quinto mês do segundo ano, envolvendo obras civis e montagem, 

com duração total de cinco meses; 

 O fechamento do desvio do rio tem duração de aproximadamente 

dois meses, com início no oitavo mês do segundo ano de instalação; 

 A operação da primeira máquina ocorre no penúltimo mês de 

instalação com início da atividade da segunda máquina já no mês 

seguinte. 

 

4.11.3. Fase de operação 

As atividades referentes a essa fase tem relação com a geração de 

energia propriamente dita e com a manutenção e conservação dos 

equipamentos, estruturas e reservatório da PCH Saltinho. 
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Como já descrito anteriormente, o empreendimento possui uma potência 

instalada de 4,5 MW, sendo que somente ocorrerá geração de energia 

caso a vazão afluente seja superior a 4,35 m³/s, já descontada a vazão 

sanitária de 1,00 m³/s. Do contrário, a vazão segue apenas pelo 

vertedouro. 

 

A PCH Saltinho tem sua filosofia operacional baseada em equipamentos e 

sistemas voltados a operação desassistida. No entanto, devem ser 

observadas as regras de operação e de manutenção, com vistas às 

garantias, constantes dos manuais fornecidos pelos fabricantes. 

 

Deve ser feito o acompanhamento ambiental das condições do 

reservatório, com vistas à renovação da Licença de Operação (LO) no 

intervalo de alguns anos, a critério do órgão licenciador. O monitoramento 

ambiental é fundamental para resguardar o empreendedor, que 

normalmente é considerado o único responsável por prejuízos ambientais 

posteriores à implantação do empreendimento. O monitoramento deve 

começar no início da obra e continuar durante a operação da usina, 

garantindo que seja possível a adoção permanente de medidas 

preventivas e mitigadoras a impactos negativos associados ao 

empreendimento.  

 

Ainda, segundo as diretrizes da Eletrobrás, a manutenção programada das 

obras e equipamentos de qualquer usina hidrelétrica é fundamental, com 

vistas a garantir, além do desempenho, a segurança do empreendimento. 

Os serviços de inspeção e manutenção devem ser realizados, 

periodicamente, segundo “check-lists” padronizados. A periodicidade 

varia, para cada obra e equipamento da usina, em função da idade da 

usina e de critérios e normas específicas. 
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4.11.4. Fase de desativação 

A fase de desativação tem início após o fim do período de vida útil do 

reservatório. A desativação de uma PCH pode ser feita com a remoção 

total das estruturas construídas, restabelecendo-se o leito natural do rio, 

ou com a simples interrupção na operação, mantendo as estruturas 

construídas. O primeiro caso resulta num impacto ambiental maior e, no 

segundo caso, ainda é necessário fazer alguma manutenção dos 

equipamentos desativados, a fim de evitar a deterioração dos mesmos. 

Em todos os casos, caso não seja possível a realização de manutenção no 

reservatório e estruturas que possibilite expandir a vida útil da PCH, a 

desativação deve se dar mediante plano de desativação a ser aprovado 

pelo órgão ambiental licenciador. 
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4.12. Cronograma simplificado de implantação do empreendimento  

 

Figura 19 – Cronograma de implantação da PCH Saltinho. 
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4.13. Delimitação da área de preservação permanente 

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

estabelece, em seus artigos 4º e 5º, que: 

“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. (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 571, de 2012).” 

 

Considerando estas disposições, a faixa de APP a ser estabelecida no 

entorno do reservatório da PCH Saltinho fica entre 30 e 100 metros, a ser 

definida pelo órgão ambiental no licenciamento do empreendimento. 

 

A fim de estabelecer um critério técnico que possa subsidiar a análise e 

decisão do órgão ambiental na definição da largura da APP para o 

reservatório projetado, apresenta-se na sequência a metodologia de Dias 

(2001).   

 

A mencionada metodologia propõe a delimitação das APP’s de 

reservatórios de usinas hidrelétricas com base nos limites estabelecidos 

para o leito natural do rio (artigo 4º do Novo Código Florestal). Considera 

que, para definição da largura de APP no entorno de reservatórios, deve-

se ter como base a área de APP’s dos leitos naturais dos corpos hídricos 
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afetados pelo reservatório. Efetuam-se cálculos de proporção para que a 

largura de APP mantida para o reservatório seja aquela necessária para 

manutenção da área de APP do leito natural do rio.  

 

Dessa forma, o cálculo de APP do reservatório fica individualizado para 

cada AHE considerado, de forma que, quanto maior o impacto do 

reservatório em APPs naturais, maior a APP requerida para o 

empreendimento. Esta metodologia garante APP’s compatíveis com o 

tamanho do reservatório, não criando discrepâncias como, por exemplo, 

lagos de 135.000 ha e de apenas 400 ha (340 vezes menor) 

apresentarem a mesma largura de APP.  

 

Neste sentido, também é importante ressaltar que, considerando a 

delimitação atual do CONAMA, as APP’s de lagos pequenos acabam 

mantendo uma APP maior do que a do leito natural do rio em que se 

inserem. Já as APP’s de lagos maiores, em contradição, acabam ficando 

menores do que a dos próprios leitos naturais dos rios, as quais deveriam, 

no mínimo, ser mantidas para todos os empreendimentos hidrelétricos.  

 

Neste contexto, julgou-se essencial a apresentação da delimitação da APP 

do reservatório da PCH Saltinho por meio desta metodologia alternativa, 

ilustrada no diagrama explicativo a seguir.      
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Figura 20 - Diagrama explicativo da delimitação de APP de reservatório pela metodologia de Dias, 2001 (os valores 

apresentados neste não são referentes à PCH Saltinho, são desenhos ilustrativos da metodologia para facilitar o 

entendimento do procedimento de cálculo. 
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Para delimitação da APP do reservatório, segundo Dias (2001), foram 

utilizados dados espaciais da área afetada em ambiente SIG, como o 

reservatório e a delimitação do leito do rio e seus afluentes.  

 

Primeiramente, definiu-se a área de preservação ciliar do rio Mourão em 

seu leito natural, considerando os trechos dos corpos hídricos diretamente 

afetados pelo reservatório projetado. A delimitação da APP natural do rio 

teve como base o disposto no artigo 4º do Novo Código Florestal (Lei nº 

12.651/2012), que define a faixa de área de preservação permanente no 

entorno do curso hídrico com base na largura do mesmo. 

 

A largura do rio Mourão foi determinada através da interpretação de 

imagem de satélite de alta resolução, em toda a extensão da área definida 

para o reservatório da PCH Saltinho. As larguras verificadas neste trecho 

do rio Mourão estão entre os valores de 10 a 50 metros, os quais 

determinam o entorno de APP de 50 metros. Para os afluentes, foram 

delimitadas APP’s de 30 metros estendidas até o remanso do futuro lago 

da represa. Estas áreas agrupadas definem a APP do leito natural do rio. O 

processamento das informações foi realizado no software ArcGIS, e o 

resultado pode ser observado na figura 21. 

 

Os atributos de comprimento, perímetro e área do leito do rio, e APP 

natural (para o trecho dentro do perímetro do reservatório projetado) são 

apresentados na tabela a seguir. Para determinação do comprimento do 

trecho do rio principal foi vetorizada uma linha de centro entre as 

margens do rio Mourão desde a barragem até o fim do reservatório 

projetado para a PCH Saltinho. 
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Tabela 13 - Atributos de comprimento, perímetro e área dos rios, e da APP 

natural na área de abrangência do reservatório da PCH Saltinho. 

Parâmetros Leito dos rios APP natural do leito dos 

rios 

Comprimento (km) 5,50 - 

Perímetro (km) 9,75* 20,46 

Área (km²) 0,10* 0,53 

*Apenas para o Rio Mourão, que possui largura perceptível em imagens de satélite de 

alta resolução. 

 

Em seguida, foi delimitada a APP do reservatório empregando-se a largura 

conservadora de 100 metros, tomando como referencial a linha de cota 

máxima normal de inundação, e determinando a área de APP para o lago. 

 

Para a transferência dos parâmetros preconizados pelo Código Florestal 

para os reservatórios, o estudo de Dias (2001) propõe o emprego da 

equação abaixo apresentada: 

 

 

 

Sendo: 

APPl: área de APP do entorno do lago, para uma largura de faixa z (km²); 

APPr : área de APP dos rios, na área afetada pela PCH, de acordo com as 

exigências legais (km²); 

Z: largura da APP do lago, neste caso a faixa conservadora de 100 metros 

definida como valor máximo no código florestal (m); 

FMAP: largura da faixa de manutenção de área de preservação 

permanente ciliar no entorno do reservatório projetado, em conformidade 

com a faixa de preservação permanente do rio em seu leito natural (m). 

l

r

APP

zAPP
FMAP
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Figura 21 - Leito natural do Rio Mourão e respectiva área de preservação 

permanente. 
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Desta forma, o valor obtido para a variável FMAP indica a largura de APP 

recomendada para o reservatório da PCH Saltinho. 

 

Tabela 14 - Parâmetros para cálculo de faixa de APP, conforme Dias (2001). 

Parâmetros Valores 

APPr (km²) 0,53 

APPl (km²) 1,01 

z - faixa de APP definida pela Resolução CONAMA nº 302/2002 (metros) 100 

Área do reservatório (km²) 0,49 

Área da calha do rio (km²) 0,10 

Comprimento do leito do rio (km) 4,78 
Áreas obtidas por interpretação de imagem de satélite de alta resolução. 

 

Aplicando estes valores na equação, o resultado para a FMAP é de 52,5 

metros, ou seja, esta é a largura da APP proposta para o reservatório da 

PCH Saltinho. 

 

As áreas de preservação permanente são apresentadas na figura 22 e no 

mapeamento temático anexo a este RAS, contemplando a faixa máxima 

prevista pelo código florestal (100 metros) e a faixa calculada através da 

metodologia de Dias (2001), no valor de 52,5 metros. 
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Figura 22 - Áreas de preservação permanente do reservatório da PCH Saltinho. 
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Ressalta-se que a faixa de 100 metros foi utilizada no estudo em 

mapeamentos, definição de área de influência e avaliações de 

interferências do empreendimento, no intuito de avaliar os aspectos 

socioambientais considerando a área de interferência mais conservadora 

possível, permitindo avaliar questões positivas como ganho em área de 

vegetação nativa, mas também o impacto da criação da nova APP sobre 

as propriedades do entorno imediato do reservatório. 
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5. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO 

5.1. Área diretamente afetada (ADA) 

A área diretamente afetada consiste na área de implantação efetiva do 

empreendimento, a qual sofrerá intervenções diretas em função das 

atividades inerentes ao empreendimento, tanto na sua construção quanto 

na operação.  

 

No caso do empreendimento hidrelétrico a ADA constitui-se 

essencialmente pelo reservatório, sua área de preservação permanente 

(considerada nesta delimitação conservadoramente como uma faixa de 

100 metros de largura no seu entorno, conforme Lei Federal nº 

12.651/2012), áreas onde haverá supressão da vegetação e estruturas 

construídas temporárias ou permanentes (barramento, canal adutor, casa 

de força, canteiro de obras, jazidas, áreas de deposição de material 

excedente etc), além do trecho do rio de vazão reduzida. 

 

Inclui ainda áreas de provável desapropriação para incorporação ao 

empreendimento, necessárias ao estabelecimento dos acessos e áreas de 

segurança. 

 

A representação da área diretamente afetada é apresentada nos mapas 

em anexo e na figura a seguir. 
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Figura 23 - Áreas diretamente afetada (ADA). 
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5.2. Área de influência direta (AID) 

A definição básica da AID remete à área sujeita aos impactos diretos da 

implantação e operação do empreendimento, com delimitação em função 

das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a 

serem estudados, e das particularidades do empreendimento. 

 

5.2.1. Meios físico e biótico 

A área de influência direta para o meio físico foi definida visando 

selecionar a área em que se prevê a maior interação entre a Pequena 

Central Hidrelétrica e este meio, e cuja observação e análise possibilite a 

obtenção das informações desejadas de maneira representativa em 

relação ao meio ambiente próximo, assegurando que o diagnóstico e o 

prognóstico ambiental sejam realizados de maneira bem fundamentada. 

 

Esta mesma situação pode ser considerada para o meio biótico, pois um 

diagnóstico representativo do ambiente, considerando áreas 

remanescentes e corredores ecológicos relativamente próximos, torna 

possível obtenção de informações extremamente relevantes acerca da 

biodiversidade regional em um ambiente já bastante pressionado pela 

antropização. 

 

Desta forma, a definição da AID da PCH Saltinho teve como premissa 

inicial a adoção de uma faixa de 500 metros no entorno da área 

diretamente afetada, considerando, assim, a área onde será implantado o 

empreendimento e seu entorno imediato.  

 

Em algumas regiões, em vista das peculiaridades existentes, verificadas 

através da análise da paisagem, como remanescentes florestais, 

mananciais e outros elementos da paisagem, a faixa de 500 metros foi 
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estendida para que a AID englobasse também estas áreas 

ambientalmente significativas.     

 

O resultado desta análise de paisagem para delimitação da AID é 

apresentada em mapa anexo. 

 

5.2.2. Meio antrópico 

Para o meio antrópico, a delimitação da área de influência direta 

contempla o Município de Campo Mourão, sendo a área que sofrerá os 

impactos diretos da instalação e operação do empreendimento, 

especialmente relacionados à geração de empregos, aumento de 

arrecadação, movimentação de pessoas, cargas e veículos, demanda 

sobre o sistema de saúde e educação, demanda sobre bens de consumo e 

também de moradia. 

 

Logicamente há uma área no entorno do empreendimento cuja percepção 

dos impactos é ainda mais relevante, especialmente para os proprietários 

e moradores das áreas atingidas pela ADA e entorno, onde a apreensão 

pela instalação do empreendimento é maior, com maiores alterações de 

uso e ocupação do solo, e onde relações sociais e interações com o meio 

são mais relevantes ao estudo, tendo assim enfoque no levantamento de 

dados primários.  

 

A representação da área de influência direta do meio socioeconômico é 

apresentada em mapa anexo. 

 

5.3. Área de influência indireta (AII) 

A AII compreende a área real ou potencialmente ameaçada pelos 

impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, 
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abrangendo os ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser 

impactados por alterações ocorridas na área de influência direta. 

 

5.3.1. Meios físico e biótico 

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. 

 

Em projetos hidrelétricos, mesmo de pequeno porte, como a PCH 

Saltinho, têm-se a área de abrangência da bacia hidrográfica do rio 

afetado como unidades de planejamento e estudo, dadas as similaridades 

de condições ambientais e a possibilidade de propagação de impactos. 

Desta forma, a AII para o presente estudo é representada pela bacia 

hidrográfica do Rio Mourão. 

 

A representação gráfica para a área de influência indireta dos meios físico 

e biótico é apresentada como mapa em anexo a este documento. 
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5.3.2. Meio antrópico 

Para a área de influência indireta foram considerados os municípios 

limítrofes ao Município de Campo Mourão, em que poderão ocorrer, 

mesmo que em menor intensidade, as interações socioeconômicas 

decorrentes da implantação e operação do empreendimento. 

 

Tabela 15 – Municípios de entorno do Campo Mourão - AII. 

Município 
Número de habitantes 

(IBGE, estimativa 2014) 

Área territorial em km²  

(IBGE, 2010) 

Campo Mourão 92.300 757,875 

Peabiru 14.116 468,595 

Mamborê 14.017 788,061 

Araruna 13.971 493,190 

Barbosa Ferraz 12.583 538,636 

Luiziana 7.479 908,601 

Corumbataí do Sul 3.817 164,341 

Farol 3.422 289,232 

TOTAL 161.705 4408,531 

Fonte: IBGE, 2010 

 

A delimitação da área de influência indireta está ilustrada em mapa anexo. 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

6.1. Meio físico 

6.1.1. Clima e condições meteorológicas 

6.1.1.1. Metodologia aplicada 

Para análise dos dados meteorológicos da área de influencia indireta (AII) 

da PCH Saltinho utilizou-se como referência dados da Estação 

Climatológica Principal de Campo Mourão (83783), pertencente ao INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia). A seleção desta estação para compor 

o estudo se deu pela sua proximidade em relação ao empreendimento e a 

disponibilidade de dados. Sua localização é apresentada na figura a seguir 

(figura 24).   

 

Foram obtidos dados médios registrados entre os anos de 1961 e 2013, 

dos seguintes parâmetros: temperatura do ar (ºC), umidade relativa (%), 

precipitação pluviométrica (mm), evaporação (mm), nebulosidade média, 

insolação (horas), velocidade do vento (m/s) e direção predominante dos 

ventos.  

 

O balanço hídrico normal mensal foi obtido através do Banco de Dados 

Climáticos do Brasil, disponibilizado pela Embrapa, também com base em 

dados da estação meteorológica de Campo Mourão.  

 

As informações qualitativas relacionadas aos tipos climáticos, balanço 

hídrico e a circulação atmosférica foram extraídas de várias referências 

bibliográficas, entre livros, artigos científicos e outros estudos, citados ao 

longo do texto. 
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Figura 24 – Localização da estação meteorológica representativa da região 

(Campo Mourão). 
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6.1.1.2. Classificação climática 

O sistema de classificação climática de Köppen, baseado na vegetação, 

temperatura e pluviosidade, apresenta um código de letras que designam 

grandes grupos e subgrupos climáticos, além de subdivisões para 

distinguir características estacionais de temperatura e pluviosidade 

(TREWARTHA & HORN, 1980).  

 

Conforme este sistema de classificação, a bacia do Rio Mourão pertence à 

classe Cfa – clima subtropical úmido mesotérmico (figura 25), com verões 

quentes e geadas pouco frequentes, e temperaturas médias anuais entre 

20ºC e 21ºC, sendo a média dos meses mais quentes superior a 22ºC e 

dos meses mais frios inferior a 18ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

129 

 

Figura 25 – Mapa de classificação Köppen com detalhe para a bacia do Rio 

Mourão. 
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6.1.1.3. Circulação atmosférica 

O sul do Brasil, por estar inserido em latitudes médias, está sujeito à ação 

dos seguintes centros de ação atmosférica: Anticiclone Subtropical do 

Atlântico Sul, Anticiclone Migratório Polar, Centro de Baixa Pressão do 

Chaco, Altas Tropicais da Amazônia e Anticiclone do Pacífico, o qual influi 

no acúmulo de ar frio para intensificar a Frente Polar Atlântica.  

 

Segundo Monteiro (1968), a Região Sul do Brasil é o campo de ação das 

três principais massas de ar da vertente atlântica da América do Sul, 

guiado pelos sistemas de circulação do Hemisfério Sul e orientadas pelo 

relevo, produzindo três grandes correntes de perturbação ou de grandes 

descontinuidades que atravessam a região. As principais massas de ar que 

atuam sobre a região e são responsáveis pelas características do tempo 

são as massas de ar tropical atlântica, equatorial continental, tropical 

continental e polar atlântica.  

 

A massa tropical atlântica (Ta), pela ação persistente do anticiclone 

oceânico, tem ação muito relevante no decorrer de todo o ano. Segundo 

as oscilações latitudinais e longitudinais deste anticiclone, ela percorre a 

região em correntes de leste e, mais comumente, de nordeste. As massas 

de ar equatorial continental (Ec) e tropical continental (Tc) atuam na 

região atraídas pelo centro de baixa pressão do Chaco, associado às 

ondulações da frente polar através do corredor de planícies interiores, em 

correntes de noroeste. A primeira é responsável pelo aquecimento da 

região que, durante o verão, é seguida da penetração da segunda, que 

além do calo, responde pelo aumento da umidade e pluviosidade. O 

avanço da massa polar atlântica, quer pelas modificações de propriedades 

que se produzem na sua trajetória, quer especialmente pelos mecanismos 

de desenvolvimento frontal que acarretam com as massas intertropicais, 

conferem às correntes do sul o caráter de mais importante 
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descontinuidade que atravessa a Região Sul, sendo particularmente 

notável no inverno (MONTEIRO, 1968).  

 

O verão na região Sul do Brasil é dominado por sistemas convectivos, 

oriundos do deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

mais para o sul da linha do Equador. Esse deslocamento mais para o sul 

da ZCIT intensifica a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), 

originando chuvas intensas sobre o Estado do Paraná (NERY, 1996). Este 

processo implica em uma situação de verão com muita umidade sobre 

grande parte do continente sul americano e período de inverno sem essa 

nebulosidade.  

 

Segundo Wagner et al.(1989), no Estado do Paraná a predominância da 

direção dos ventos é de NE-E-SE. Este fato está relacionado com a 

atuação dos centros de alta pressão do Atlântico e Pacífico, que originam 

ventos de direção NE-E e SE, respectivamente. O mesmo autor indica que 

as direções predominantes dos ventos que acompanham as entradas de 

massas de ar frio se concentram nas direções SW-W-S-NW, fato que 

evidencia uma correlação entre a entrada de massas de ar polares, que 

são acompanhadas de ventos do quadrante sul de forte intensidade em 

frentes frias de deslocamento rápido, e a ocorrência de picos máximos 

extremos de ventos, associados a forte intensidade convectiva que pode 

ocorrer na linha de instabilidade frontal (Wagner et al., 1989). 

 

6.1.1.3.1. Vento 

A direção predominante da circulação atmosférica no planeta é 

determinada através de uma média estatística que indica a direção na 

qual é esperada uma maior porcentagem de ocorrência do fenômeno em 

relação ao total de horas de horas por ano. Os ventos pouco frequentes, 

tempestuosos, frios, secos, de alta velocidade, não seguem 

obrigatoriamente esta direção. O perfil geral de circulação atmosférica 
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encontra variações significativas por diferenças de altitude, superfícies, 

vegetação, dentre outras. Esses fatores aplicados em menores regiões 

podem resultar em condições de ventos locais que diferem 

significativamente do perfil geral de ventos no Brasil.  

 

A caracterização do vento em qualquer ponto da atmosfera requer dois 

parâmetros: a direção e a velocidade (módulo). Ambas são grandezas 

instantâneas e pontuais, pois o escoamento do ar depende das condições 

atmosféricas, que variam no espaço e com o tempo (VAREJÃO-SILVA, 

2006). A direção do vento exprime a posição do horizonte aparente do 

observador a partir da qual o vento parece provir. A direção, portanto, 

indica de onde o vento sopra.  

 

Os dados de direção e velocidade dos ventos foram obtidos da estação 

meteorológica de Campo Mourão, para o período de 1961 a 2013. Estes 

dados estão expostos na tabela (tabela 16) e figura (figura 26) que segue.  

 

Tabela 16 – Dados referentes à direção predominante e velocidade média do 

vento. 

Mês 
Direção 

predominante 

Velocidade 

(m/s) 

Janeiro E 2,4 

Fevereiro E 2,3 

Março E 2,4 

Abril E 2,4 

Maio E 2,3 

Junho E 2,2 

Julho E 2,5 

Agosto E 2,6 

Setembro E 2,7 

Outubro E 2,7 

Novembro E 2,7 

Dezembro E 2,5 
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Figura 26 – Variabilidade da velocidade do vento ao longo do ano. 

 

A velocidade média dos ventos no período considerado foi de 2,5 m/s. O 

mês de setembro apresentou ventos mais intensos, com média da série 

de 2,75 m/s. Já o mês de junho mostrou-se como o de ventos mais 

brandos, com média de 2,25 m/s. Verifica-se que durante os meses de 

transição entre inverno e primavera ocorre um aumento na intensidade 

dos ventos. Com relação à direção predominante dos ventos, conforme já 

indicado por Wagner et al.(1989), a predominância da direção dos ventos 

é de Leste (E), sem grande variabilidade durante o ano.  

 

6.1.1.4. Temperatura 

A amplitude térmica anual do ar é influenciada principalmente pela 

localização geográfica. Para um mesmo hemisfério, os valores médios de 

temperatura do ar aumento com a redução da latitude, enquanto que a 

amplitude térmica aumenta com o aumento da latitude. As massas de ar e 

a altitude também exercem efeitos sobre a temperatura do ar. Áreas mais 

elevadas apresentam temperaturas médias e amplitude médias menores 

para uma mesma latitude.  
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Para a caracterização da área de estudo, foram obtidos dados de 

temperaturas médias, máximas e mínimas registradas pela estação 

meteorológica de Campo Mourão, para o período de 1961 a 2013. Estes 

dados estão expostos na tabela (tabela 17) e figura (figura 27) que segue.  

 

Verifica-se pelos gráficos que a temperatura média varia de cerca de 16ºC 

a 23ºC ao longo do ano, sendo junho e julho os meses mais frios. A média 

das médias ao longo de todo o período avaliado ficou em 20,4ºC, 

enquanto que para as máximas foi de 27ºC e de 15ºC para as mínimas.  

 

A temperatura máxima absoluta registrada no período (1961-2013) foi de 

39,2ºC, em 17 de novembro de 1985. Já a temperatura mínima absoluta 

foi de -7,1ºC, registrada em 18 de julho de 1975. Esta grande variação de 

temperaturas está associada à localização da região de estudo no paralelo 

24ºS, que desempenha papel limitador climático no Estado. Nas latitudes 

inferiores encontram-se as maiores temperaturas, enquanto temperaturas 

mais amenas situam-se além dessa latitude. Esta “separação” climática 

proporciona à região a maior variação térmica do estado.  

 

Tabela 17 – Temperatura média do ar, em °C. 

Mês 
Temperatura 

média  

Temperatura 

média máxima  

Temperatura 

média mínima 

Janeiro 23,6 29,6 18,7 

Fevereiro 23,5 29,7 18,7 

Março 22,9 29,6 17,7 

Abril 20,8 27,6 15,4 

Maio 17,5 24,1 12,4 

Junho 16,2 22,7 11,0 

Julho 15,9 23,0 10,4 

Agosto 17,5 25,0 11,6 

Setembro 19,2 26,2 13,4 

Outubro 21,5 28,1 15,7 

Novembro 22,6 29,2 16,9 

Dezembro 23,4 29,5 18,3 

Média anual 20,4 27,0 15,0 
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Figura 27 – Variabilidade da temperatura média do ar ao longo do ano. 

 

6.1.1.5. Precipitação 

Para a caracterização das chuvas na área de estudo, foram obtidos dados 

de precipitação total, máxima acumulada em 24 horas e dias de chuva, 

registrados pela estação meteorológica de Campo Mourão, para o período 

de 1961 a 2013. Estes dados estão expostos na tabela (tabela 18) e 

figuras (figura 28 e figura 29) que seguem. 

 

Tabela 18 – Precipitação total média, em mm, e média de dias de chuva. 

Mês 
Precipitação 

total (mm) 

Dias de 

chuva 

Janeiro 195,3 15,3 

Fevereiro 173,5 13,9 

Março 131,7 12,3 

Abril 115,3 7,4 

Maio 127,9 8,7 

Junho 120,9 9,6 

Julho 75,9 7,7 

Agosto 71,6 7,6 

Setembro 131,2 9,4 

Outubro 168,1 11,6 

Novembro 135,6 10,4 

Dezembro 187,9 14,0 

Média mensal 136,2 10,7 

Média anual 1634,7 128,0 
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Figura 28 – Variabilidade da precipitação total média ao longo do ano. 

 

 

Figura 29 – Variabilidade da média de dias de chuva ao longo do ano. 

 

Os dados mostram que a precipitação anual média da série histórica para 

a bacia do Rio Mourão é de 1.634,7 mm e a precipitação média mensal é 

de 136,2 mm.  

 

A precipitação máxima acumulada em 24 horas registrada no período 

(1961-2013) foi de 172,5 mm, em 02 de dezembro de 1964. Verifica-se 
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que não há sazonalidade definida, porém há tendência de concentração 

das chuvas nos meses de verão, sem estação seca definida. Os meses de 

dezembro e janeiro caracterizem-se como os mais chuvosos e pelo maior 

número de dias de chuva e os meses de julho e agosto por serem os mais 

secos e com menos dias de chuva.  

 

6.1.1.6. Umidade relativa do ar 

Os dados de umidade relativa do ar também são referentes às medições 

realizadas pela estação meteorológica de Campo Mourão, no período 

compreendido entre 1961 e 2013. Estes dados estão expostos na tabela 

(tabela 19) e figura (figura 30) que seguem.  

 

Tabela 19 – Dados referentes à umidade relativa do ar. 

Mês 
Umidade relativa 

média (%) 

Janeiro 81,5 

Fevereiro 82,9 

Março 80,5 

Abril 80,4 

Maio 82,2 

Junho 83,2 

Julho 78,5 

Agosto 76,0 

Setembro 74,5 

Outubro 76,5 

Novembro 75,8 

Dezembro 79,3 

Média anual 79,3 
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Figura 30 – Variabilidade da umidade relativa ao longo do ano. 

 

A umidade relativa média para a região fica em torno de 79%. Os meses 

com menor umidade correspondem ao período da primavera, em especial 

o mês de setembro. Ao longo do ano a umidade varia de 

aproximadamente 70% a 80%, verificando-se que não há grande 

variabilidade deste parâmetro.  

 

6.1.1.7. Evaporação 

Os dados apresentados a seguir indicam os valores de evaporação média 

mensal durante o período de 1961 a 2013, extraído do banco de dados do 

INMET para a estação meteorológica de Campo Mourão. Como indicado, 

estes valores foram obtidos com medida no evaporímetro de Piche.  

 

A evaporação mensal média é de aproximadamente 102 mm. O total 

anual médio de evaporação no período é de aproximadamente 1.230 mm. 

Estes dados estão expostos na tabela (tabela 20) e figura (figura 31) que 

seguem.  
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Tabela 20 – Dados referentes à evaporação mensal. 

Mês Evaporação total (mm) 

Janeiro 93,7 

Fevereiro 81,6 

Março 103,0 

Abril 98,1 

Maio 82,0 

Junho 71,7 

Julho 88,6 

Agosto 118,9 

Setembro 121,1 

Outubro 125,5 

Novembro 134,8 

Dezembro 113,0 

Média anual 102,7 

Total anual 1232,0 

 

 

Figura 31 – Variabilidade da evaporação ao longo do ano. 

 

6.1.1.8. Insolação 

A insolação corresponde ao total de horas de brilho solar registrados 

durante certo período (apresenta normalmente como total registrado no 

mês).  

 

Os dados expostos na tabela (tabela 21) e figura (figura 32) que seguem 

indicam os valores médios de insolação total mensal durante o período de 
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1961 a 2013, também extraídos do bando de dados do INMET para a 

estação meteorológica de Campo Mourão.   

 

Tabela 21 – Dados referentes à insolação mensal. 

Mês Insolação total (horas) 

Janeiro 210,1 

Fevereiro 180,6 

Março 207,9 

Abril 204,1 

Maio 190,0 

Junho 175,5 

Julho 197,8 

Agosto 199,0 

Setembro 174,7 

Outubro 196,5 

Novembro 222,2 

Dezembro 214,9 

Média anual 197,8 

Total anual 2373,3 

 

 

Figura 32 – Variabilidade da insolação ao longo do ano. 

 

A insolação mensal média, considerando a série histórica de 1961 a 2013, 

é de aproximadamente 198 horas. 
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6.1.1.9. Balanço hídrico 

O balanço hídrico permite avaliar o recurso hídrico para uma dada área 

em um intervalo de tempo. Este balanço pode, de maneira geral, ser 

representado pela relação entre precipitação, evapotranspiração, 

armazenamento superficial e subterrâneo e escoamento superficial.  

 

A precipitação representa o ganho de umidade do solo e é a variável do 

balanço hídrico mais simples de se determinar. A evapotranspiração 

representa a perda de água do solo por meio da transpiração da 

vegetação e evaporação da água presente no solo e cursos hídricos. O 

armazenamento no solo representa a quantidade de água retida no solo 

após a infiltração e evapotranspiração. Este termo depende do tipo de solo 

e vegetação, do estágio de desenvolvimento da vegetação, da topografia, 

das condições geológicas e também das interações do sistema solo-

vegetação-atmosfera, sendo, portanto, o termo que apresenta maior 

dificuldade, tanto para medidas diretas como indiretas. Por fim, o 

escoamento superficial consiste no deslocamento da água sobre a 

superfície do solo e seus inúmeros canais (TUCCI, 2007). Considerando os 

demais termos do balanço hídrico, a parcela de precipitação ocorrida que 

não infiltra no solo ou evapotranspira se converte em escoamento 

superficial e contribui, juntamente com o escoamento subterrâneo, para a 

vazão dos cursos hídricos.  

 

O balanço hídrico para a área de influência da PCH Saltinho foi obtido 

através do Banco de Dados do Clima, disponibilizado pela Embrapa 

(EMBRAPA, 2013), o qual apresenta o balanço hídrico calculado pelo 

método proposto por Thornthwaite & Mather em 1955, para diversas 

estações meteorológicas brasileiras. Os dados aqui apresentados são 

referentes à estação meteorológica de Campo Mourão e são baseados em 

dados de precipitação e temperatura (utilizada para cálculo de 

evapotranspiração) obtidos nesta estação, no período de 1967 a 1990.
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Tabela 22 – Balanço hídrico meteorológico para o Município de Campo Mourão. 

Mês 
Temperatura 

(°C) 

Precipitação 

(mm) 
ETP (mm) 

Armazenamento 

(mm) 
ETR (mm) 

Deficiência 

hídrica (mm) 

Excedente 

hídrico (mm) 

Janeiro 22,9 175 113 100 113 0 62 

Fevereiro 22,7 165 101 100 101 0 64 

Março 21,3 120 93 100 93 0 27 

Abril 19,1 97 68 100 68 0 29 

Maio 16,4 124 48 100 48 0 76 

Junho 15,4 123 39 100 39 0 84 

Julho 16,2 83 45 100 45 0 38 

Agosto 16,9 84 50 100 50 0 34 

Setembro 18,2 138 60 100 60 0 78 

Outubro 18,6 162 69 100 69 0 93 

Novembro 21,8 136 98 100 98 0 38 

Dezembro 22,4 196 111 100 111 0 85 

Total - 1603 766 1200 766 0 708 

Média 19,3 134 75 100 75 0 59 
ETP: evapotranspiração potencial (ETP) – evapotranspiração que normalmente se verifica num terreno inteiramente vegetado, livremente exposto à atmosfera e onde nunca 

falte umidade no solo para uso das plantas.  

ETR: evapotranspiração real – evapotranspiração que ocorre em condições reais de campo e depende principalmente do tipo de solo e de vegetação, do estágio de 

desenvolvimento da vegetação e do conteúdo de umidade no solo.  

Capacidade de campo: 100 mm.  

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013. 
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Figura 33 – Balanço hídrico normal mensal para o município de Campo Mourão. 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 

 

 

Figura 34 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica ao longo do ano 

para o município de Campo Mourão. 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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A deficiência hídrica (DEF) indica a quantidade de água que deixa de ser 

evaporada por falta de umidade e é representada pela diferença entre a 

evapotranspiração potencial (ETP) e a evapotranspiração real (ETR). O 

excedente hídrico (EXC) corresponde à água que excede a capacidade 

máxima de retenção e está sujeita a percolação ou escoamento 

superficial.  

 

Pelos dados apresentados, verifica-se que a precipitação na região fica 

sempre acima da evapotranspiração potencial, ou seja, não há retirada de 

água do solo. Não havendo retirada de água do solo, este estará sempre 

na sua capacidade de campo (armazenamento de 100 mm). Dessa forma, 

para a região em estudo, a evapotranspiração real é sempre igual à 

potencial e, em todos os meses do ano, há excedente hídrico (e nenhuma 

deficiência hídrica). 
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6.1.2. Tipos de solos e usos atuais 

A tabela a seguir apresenta o uso e ocupação do solo na AID, atualmente. 

A unidade de uso de solo de maior dominância é a vegetação arbórea 

(36,34%), seguida pela agricultura (34,51%). Juntas, compõem mais de 

70% do uso do solo. O restante é composto por um mosaico de variados 

usos, como solo exposto, vegetação herbácea, construções e 

reflorestamentos, conforme pode ser verificado na tabela 23. 

 

Tabela 23 - Uso e ocupação do solo na AID. 

Classes de uso do solo Área (ha) %  

Vegetação arbórea 314,85 36,34 

Agricultura 299,03 34,51 

Vegetação herbácea/Campo 188,13 21,71 

Corpos d'água 21,31 2,46 

Reflorestamento 16,45 1,90 

Vias de acesso 13,61 1,57 

Solo exposto 10,75 1,24 

Edificação 1,51 0,17 

Várzea 0,81 0,09 

Total 866,45 100 

 

Este predomínio de áreas agrícolas e de vegetação demonstram o caráter 

rural da área de influência, com predomínio de vegetação na composição 

do uso do solo (58% somando os diferentes estágios), contra 

aproximadamente 39% de áreas antropizadas, e a diferença associada ao 

Rio Mourão. 
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Figura 35 - Registros fotográficos do uso e ocupação do solo na AID. 
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Figura 36 - Uso do solo nas áreas de influência do empreendimento. 

 

A produção agrícola em maior escala ocorre através de arrendamento do 

solo, com poucas pessoas residindo nas propriedades. Além disso, foram 
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identificadas duas propriedades com criação de galináceos, e uma terceira 

em seu entorno bem próximo. 

 

 

 

Figura 37 - Propriedades de criação de galináceos. 

 

Os valores de uso e ocupação do solo sofrerão alterações com a formação 

do lago da PCH e construção das estruturas do empreendimento, como o 

barramento e estruturas de apoio (canteiros de obra e área de deposição 

de material excedente). Em longo prazo, ocorrerão também alterações 

relacionadas à formação da faixa de vegetação protetora no entorno do 

lago (nova APP do reservatório).  

 

A área de vegetação que atualmente recobre a ADA do empreendimento 

sofrerá inicialmente uma redução, devido à supressão necessária para a 

formação do reservatório e instalação das estruturas do empreendimento. 

Entretanto, a APP do reservatório formado será reconstituída, em faixa de 
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largura a ser definida no processo de licenciamento, ocorrendo aumento 

dos percentuais de cobertura florestal depois de seu estabelecimento. 

  

A tabela 24 apresenta a classificação atual do uso e ocupação do solo na 

ADA do empreendimento (reservatório, APP de 100 metros, estruturas, 

canteiro de obras, bota-fora e demais áreas de desapropriação), calculada 

através de vetorização de imagem de satélite de alta resolução. A 

vegetação arbórea compõe cerca de 50% da ADA atual, seguida pela 

agricultura, com um percentual de aproximadamente 30%. As proporções 

são semelhantes às encontradas na AID, mas percebe-se que a vegetação 

na ADA é de maior porte, pois sua participação salta de 36% na AID para 

50% na ADA; fato diretamente associado à existência da APP do Rio 

Mourão e afluentes, e de fragmentos melhor preservados limítrofes a 

estas APP’s. 

 

Tabela 24 - Uso e ocupação do solo na ADA. 

Classes de uso do solo Área (ha) %  

Vegetação arbórea 88,65 50,09 

Agricultura 52,89 29,88 

Vegetação herbácea/Campo 15,48 8,75 

Corpos d'água 12,82 7,25 

Solo exposto 3,29 1,86 

Vias de acesso 2,68 1,52 

Várzea 0,81 0,46 

Reflorestamento 0,30 0,17 

Edificação 0,04 0,02 

Total 176,96 100 

 

6.1.2.1.1. Uso e ocupação do solo impactado 

Após a implantação da PCH a primeira alteração na paisagem diz respeito 

à formação do reservatório propriamente dito e à implantação da 

infraestrutura necessária para a operação. Na sequência a nova APP 

deverá ser formada, com o plantio de espécies nativas às margens do 

reservatório. A nova APP poderá ter extensão entre 52,5 m e 100 m, a ser 
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definida ao longo do processo de licenciamento, com base nas propostas 

apresentadas neste RAS. 

 

 

Figura 38 - Composição do uso do solo atualmente na área que será ocupada 

pelo reservatório, para classes que representam mais de 1% do total. 

 

A seguir é apresentada uma análise a respeito da alteração do uso e 

ocupação do solo impactado pela instalação do reservatório e de sua APP. 

 

A tabela 25 apresenta um comparativo do uso e ocupação do solo nos 

cenários propostos: com a APP de 52,5 metros (segundo a metodologia de 

Dias, 2001) e com APP de 100 metros (cenário mais conservador, que 

representa a largura máxima da faixa de APP a ser reconstituída, de 

acordo com a legislação), além do uso do solo atual da área a ser 

inundada pelo enchimento do lago.  
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Com estes dados é possível verificar, em termos percentuais, o impacto 

sobre as áreas atualmente produtivas, com a implantação da futura APP 

do reservatório.  

 

Tabela 25 – Uso e ocupação do solo nas áreas que serão impactadas pela 

instalação do empreendimento, nos dois cenários de largura de APP. 

Classes de uso do solo 
Reservatório APP 52,5 m APP 100 m 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Agricultura 5,91 12,10 17,74 33,26 40,23 39,70 

Corpos d'água 9,91 20,30 0,48 0,91 0,87 0,86 

Solo exposto 1,36 2,80 1,39 2,61 1,93 1,90 

Edificação 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,04 

Várzea 0,81 1,66 0,00 0,00 0,00 0 

Vegetação arbórea 28,65 58,69 28,14 52,75 46,35 45,74 

Vegetação herbácea/Campo 2,14 4,39 4,45 8,34 9,00 8,88 

Vias de acesso 0,03 0,06 1,13 2,12 2,63 2,59 

Reflorestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,29 

Total 48,82 100 53,35 100 101,35 100 

 

Com o entorno protetivo de 100 metros o ganho de cobertura florestal, 

em longo prazo, será o mais significativo com a conversão de até 55 ha de 

classes de uso do solo como agricultura e reflorestamento em vegetação 

arbórea (floresta). A classe agricultura será a mais afetada, com 

desapropriação e perda de área produtiva de 40,23 ha. A figura 39 a 

seguir apresenta um gráfico do uso e ocupação do solo atual na área que 

futuramente pode vir a se tornar a APP do reservatório. 
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Figura 39 - Composição do uso do solo na APP de 100m, para classes que 

representam mais de 1% do total. 

 

Com a adoção da APP de 52,5 m (DIAS, 2001), 25,21 ha de áreas não 

cobertas por florestas deverão ser reflorestadas, com a conversão de 

17,74 ha de áreas agriculturáveis, o que representa um menor impacto 

econômico para a região, com uma menor de perda de áreas produtivas 

em comparação com o estabelecimento de APP de 100 m. A figura 40 a 

seguir apresenta o gráfico do uso e ocupação do solo atualmente na faixa 

de 52,5 metros que poderá se tornar a APP do reservatório. 
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Figura 40 - Composição do uso do solo na APP de 52,5 m, para classes que 

representam mais de 1% do total. 

 

Empregando os dados desta análise, percebe-se que a inundação de áreas 

pela formação do reservatório implicará na perda de 31,6 ha de vegetação 

nativa. A APP proposta de 52,5 metros gera uma nova área de vegetação 

nativa de até 53,3 ha, e descontando-se os 32,6 ha de vegetação nativa 

já existentes onde esta APP será recomposta, percebe-se um ganho 

efetivo com o acréscimo de até 21,75ha de novas áreas verdes. 

 

Desta forma, a implantação de APP de 52,5 metros traz ganhos 

ambientais à região em relação ao cenário atual, e minimiza o impacto 

sobre as áreas produtivas das propriedades do entorno. 
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6.1.3. Recursos hídricos superficiais 

O Estado do Paraná está inserido na Bacia do Paraná, situada na parte 

central do planalto meridional brasileiro, com cerca de 1.237.000 km2 

(incluindo regiões do nordeste da Argentina, o centro-sul do Brasil, a 

porção leste do Paraguai e norte do Uruguai). Esta bacia é essencialmente 

planáltica, ocupando o primeiro lugar em potencial hidrelétrico do país. O 

Rio Paraná, formado pela fusão dos rios Grande e Paranaíba, separa os 

estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul 

e, na foz do Iguaçu, serve de fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. 

Apresenta muitas quedas d’água, mas é navegável em alguns trechos. 

Outros rios importantes desta bacia são o Paranapanema, Tietê, Piquiri, 

Pirapó e Iguaçu.  

 

 

Figura 41 – Bacia do Paraná. 

Fonte: TUCCI, 2004 

 

De acordo com o Instituto de Águas do Paraná, o Estado do Paraná possui 

dezesseis bacias hidrográficas, Bacia Litorânea, Bacia do Ribeira, Bacia da 
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Cinzas, Bacia do Iguaçu, Bacias do Paraná 1, 2 e 3, Bacia do Tibagi, Bacia 

do Ivaí, Bacia do Piquiri, Bacia do Pirapó, Bacia do Itararé, Bacias do 

Paranapanema 1, 2, 3 e 4. A figura a seguir (figura 42) mostra a divisão 

territorial estadual detalhada dessas bacias. 

 

 

Figura 42 – Divisão das bacias hidrográficas do Estado do Paraná. 
Fonte: Instituto de Águas do Paraná, 2007. 

 

Visando a proteção e gestão dos recursos hídricos, de acordo com 

Instituto de Águas do Paraná, o Estado do Paraná foi subdividido em doze 

unidades de gerenciamento de bacias hidrográficas, conforme 

apresentado na figura a seguir (figura 43). 
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Figura 43 – Divisão das Unidades Hidrográficas do Estado do Paraná. 
Fonte: Instituto de Águas do Paraná, 2007. 

 

A Bacia Hidrográfica do Ivaí possui uma área de drenagem de 36.540,0 

km2, cerca de 20% da área do estado. Abrange 105 municípios, pouco 

mais de 25% de todos os municípios do Estado, sendo os mais 

importantes Maringá, Umuarama, Paranavaí e Campo Mourão. Ressalta-se 

que a Bacia do Ivaí está dividida nas unidades hidrográficas de gestão de 

recursos hídricos Alto Ivaí e Baixo Ivaí, esta última agrupada à bacia do 

Paraná 1.  

 

Segundo a SEMA-PR a bacia do Rio Ivaí, é a segunda maior em área e o 

rio é o segundo maior em extensão do estado, percorrendo 680 km. Ele 

nasce no município de Prudentópolis na confluência das águas do Rio dos 

Patos com o Rio São João na Serra da Esperança (segundo planalto 

paranaense) e tem sua foz no Rio Paraná, no Município de Doutor 

Camargo. Seus principais afluentes são os Rios Alonso, Paranavaí e das 
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Antas, pela margem direita e os Rios Corumbaí, Mourão, Ligeiro e dos 

Índios, pela margem esquerda.  

 

O Rio Ivaí é um típico rio de planalto, e seu curso pode ser dividido em 

três compartimentos: alto, médio e baixo curso. Os cursos alto e médio 

apresentam declividade média de 77 e 30 cm/km respectivamente, canal 

encaixado com presença de muitos saltos e corredeiras. Em seu trecho 

final, o curso passa a apresentar planície fluvial bem desenvolvida, com 

largura entre 3 e 5 km.  

 

As principais atividades econômicas desenvolvidas nesta bacia estão 

relacionadas à agroindústria, pecuária e agricultura, com predomínio de 

cultivo de soja, trigo, milho e café. A Bacia do Ivaí possui em torno de 

12% de toda a população do estado (1.229.767 habitantes). 

 

A demanda hídrica da Bacia do Ivaí é de aproximadamente 9.000 L/s, dos 

quais 75% provém de mananciais superficiais e 25% de mananciais 

subterrâneos. Com relação aos setores usuários, 26% vão para o 

abastecimento público, 19% para uso industrial, 39% para o setor 

agrícola, 17% para o setor pecuário e o setor mineral com menos de 1%.  

 

A disponibilidade hídrica superficial da bacia é de 233.000 L/s, o que 

representa 20% do total do estado. O valor demandado, de 6.500 L/s, 

representa apenas 3% do total disponível na bacia.  
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Figura 44 – Bacia do Rio Ivaí e inserção da Bacia do Rio Mourão. 
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6.1.3.1. Detalhamento da bacia do Rio Mourão 

O Rio Mourão, também conhecido como Rio da Várzea, é um afluente da 

margem esquerda do Rio Ivaí e situa-se na região noroeste do Estado do 

Paraná, entre os paralelos 23º30’ e 24º30’ de latitude sul, e meridianos 

52º00 e 52º30’ de longitude oeste. O curso possui extensão de 150 km 

com declividade média de 3,83 m/km. Sua área de drenagem total possui 

1.790 km2, largura média de 15 km, e perímetro de 231 km.   

 

O levantamento hidrográfico foi realizado através da identificação dos 

principais corpos de água pertencentes à área de influência indireta do 

empreendimento (AII). Este levantamento foi efetuado por meio de cartas 

do Ministério do Exército (1:50.000) para as microregiões envolvidas no 

contexto do empreendimento. Também foi realizada a avaliação em 

campo com registro fotográfico dos corpos hídricos inseridos na área de 

influência direta (AID) do empreendimento. 

 

A seguir é apresentado o mapa correspondente à rede de drenagem da 

Bacia do Rio Mourão (figura 45), definida como área de influência indireta 

(AII) da PCH Saltinho. 
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Figura 45 – Bacia do Rio Mourão. 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

161 

6.1.3.1.1. Levantamento dos afluentes do Rio Mourão através de 

base cartográfica 

O Rio Mourão tem suas nascentes entre os municípios de Mamborê e 

Luiziana, região central do Estado, em elevação aproximada de 850 m 

acima do nível do mar. Esta região apresenta vegetação descaracterizada 

devido à intensa intervenção antrópica através da agricultura. Ainda, logo 

em seu trecho inicial há um represamento localizado a montante da 

Cachoeira da Clauri. 

 

   

Figura 46 – Cabeceiras do Rio Mourão e represamento a montante da Cachoeira 

da Clauri.  

 

O Rio Mourão segue seu curso até o ponto onde está localizado o salto 

São João, que proporcionou a implantação da PCH Mourão I, pertencente 

à Companhia Paranaense de Energia (COPEL). A PCH Mourão I teve sua 

operação iniciada em 1964 e seu reservatório, que possui área de 

drenagem de 573 km2, recebe a contribuição de inúmeros rios e córregos, 

dentre eles os principais formadores do Rio Mourão: Rio São João, Rio 

Campina e Rio Sem Passo.  
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Figura 47 – Confluência com Rios São João, Campina e Sem Passo.   

 

A partir do salto São João o rio, que até então possuía perfil pouco 

onduloso, passa a apresentar vários saltos e corredeiras, descendo cerca 

de 300 metros em 120 km. O principal salto, denominado Salto Natal, 

está situado a aproximadamente 15 km à jusante da PCH Mourão I, onde 

atualmente está instalada a PCH Salto Natal, pertencente à Brookfield 

Energia.  

 

   

Figura 48 – PCH’s Mourão I e Salto Natal.   

 

No trecho a jusante do barramento da PCH Salto Natal, antecedente à AID 

da PCH Saltinho, o Rio Mourão recebe a contribuição dos Rios Canela, 

Natal e Ranchinho. Este último, cuja foz encontra-se imediatamente a 

montante da AID do empreendimento, representa potencial elevado de 
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aporte de nutrientes dado ao uso múltiplo do solo em sua microbacia. 

Quando o Rio Mourão se insere na AID do empreendimento apresenta 

diversos afluentes intermitentes, sendo o Córrego Água Curucaca o único 

que possui identificação nas cartas topográficas. Não há confluência com 

rios perenes na AID do empreendimento.   

 

   

Figura 49 – Confluência com o Rio Ranchinho e local escolhido para a instalação 

da PCH Saltinho.   

 

O Mourão segue onduloso, com presença de várias corredeiras e saltos até 

a sua confluência com o Rio do Campo, a partir da qual se torna menos 

caudaloso. Desse ponto em diante o rio delimita os municípios de 

Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol, até sua foz no Rio Ivaí.  

 

   

Figura 50 – Confluência com Rio do Campo e Foz no Rio Ivaí.  
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A relação dos afluentes mais relevantes do Rio Mourão, identificados por 

toponímia nas cartas topográficas, é apresentada a seguir conforme 

direção da margem (sentido nascentes para foz), curso 

perene/intermitente, município e coordenadas de sua foz no Rio Mourão.  

 

Tabela 26 - Corpos hídricos da bacia do Rio Mourão. 

N° 
Nome do 

corpo hídrico 
Margem Curso Município 

Coordenadas 

UTM – SIRGAS 2000 

S (m) W (m) 

1 Rio Canguçu Esquerda Perene Campo Mourão 356361,64 7315230,96 

2 
Córrego do 

Gago 
Esquerda Intermitente Campo Mourão 356867,57 7317301,73 

3 
Córrego Água 

da Jararaca 
Esquerda Intermitente Campo Mourão 358181,84 7320098,22 

4 Rio do Salto Esquerda Perene Campo Mourão 359905,12 7323892,28 

5 
Córrego Água 

do Cemitério 
Esquerda Intermitente Campo Mourão 361408,56 7327643,78 

6 
Córrego Barro 

Preto 
Esquerda Perene Luisiana 363160,20 7321715,13 

7 
Córrego Água 

do Mato Burro 
Esquerda Perene Luisiana 364812,57 7318913,91 

8 Rio Sem Passo Direita Perene Luisiana 365011,13 7319225,95 

9 
Rio da 

Campina 
Direita Perene Luisiana 366365,64 7318077,09 

10 
Córrego Água 

do Açude 
Direita Perene Luisiana 365968,51 7320906,68 

11 Rio Canela Direita Perene Campo Mourão 368542,79 7335714,12 

12 Rio Natal Direita Perene Campo Mourão 370556,83 7338167,84 

13 Rio Ranchinho Esquerda Perene Campo Mourão 370173,88 7339933,67 

14 
Córrego Água 

Curucaca 
Esquerda Perene Campo Mourão 371109,98 7339231,60 

15 Rio Imbaúva Direita Perene Campo Mourão 372537,60 7341156,30 

16 
Córrego Água 

da Cascata 
Direita Intermitente Campo Mourão 372692,90 7342110,00 

17 
Córrego 

Guajuviara 
Direita Perene Peabiru 374677,10 7345004,23 

18 Rio da Vargem Direita Perene Peabiru 375435,91 7348734,46 

19 
Córrego Água 

Fria 
Esquerda Perene Peabiru 373278,16 7350208,31 

20 Rio do Campo Esquerda Perene Peabiru 371164,83 7357413,46 

21 
Córrego do 

Lambari 
Esquerda Perene 

Engenheiro 

Beltrão 
370937,90 7358689,97 

22 
Córrego Água 

Sumida 
Direita Perene Quinta do Sol 372518,93 7359063,73 

23 
Córrego 

Bastim 
Esquerda Perene 

Engenheiro 

Beltrão 
370838,62 7360817,47 

24 
Córrego 

Paraná 
Esquerda Perene 

Engenheiro 

Beltrão 
371242,84 7360881,30 

25 Rio Araçá Esquerda Perene 
Engenheiro 

Beltrão 
373790,54 7363994,91 

26 Córrego Santo Direita Perene Quinta do Sol 378182,03 7363950,55 
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N° 
Nome do 

corpo hídrico 
Margem Curso Município 

Coordenadas 

UTM – SIRGAS 2000 

S (m) W (m) 

Antônio 

27 
Córrego Água 

da Traíra 
Esquerda Perene 

Engenheiro 

Beltrão 
376777,32 7365732,29 

28 
Córrego Água 

da Piaba 
Esquerda Perene 

Engenheiro 

Beltrão 
378396,43 7369051,78 

29 
Córrego 

Paraíso 
Esquerda Perene 

Engenheiro 

Beltrão 
379912,01 7371146,92 

30 
Córrego Água 

da Anta 
Direita Perene Quinta do Sol 385030,63 7375275,65 

 

Através desta análise foi possível constatar que a bacia do Rio Mourão 

apresenta hidrografia densa, com grande quantidade de afluentes, sendo 

a maior parte sem identificação em cartas topográficas. Observou-se 

ainda que entre estes afluentes sem identificação a maioria apresenta 

curso intermitente.  

 

Segundo a Portaria SUREHMA n° 019/92, que dispõe sobre o 

enquadramento dos corpos hídricos pertencentes à bacia do Rio Ivaí, 

todos os cursos d’água desta bacia pertencem à classe “2”. 

 

6.1.3.1.2. Rios intermitentes 

Segundo a variação do volume de água, um rio pode ser classificado como 

penere ou intermitente. Os cursos de água perenes possuem como 

principal caracteristica fluxo de água durante o ano todo, mesmo em 

condições extremas de estigam, quando a vazão do corpo hídrico é 

mínima. Diferente dos rios perenes, os rios intermitentes só possuem 

fluxo de água durante a época de chuvas, estando secos nos demais 

períodos do ano. 

 

As cartas topográficas da região classificam diversos corpos hídricos 

afluentes do Rio Mourão como intermitentes. A sua identificação foi 

realizada primeiramente na margem esquerda do Rio Mourão, a partir de 

sua confluência com o Rio Canguçu até sua confluência com o Córrego 
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Guajuviara, e posteriormente em sua margem direita, no mesmo trecho 

de interesse ao estudo. 

 

Na sequência são apresentados os nomes dos corpos hídricos 

intermitentes identificados (quando disponível em carta), bem como sua 

localização (figura 51), salientando-se que na inspeção em campo todos 

os corpos hídricos avaliados apresentavam água corrente, favorecidos 

pela época posterior à estação chuvosa. 

 

Margem esquerda do Rio Mourão 

Na margem esquerda do Rio Mourão, próximo da divisa dos municípios de 

Mamborê e Campo Mourão, foram identificados diversos córregos e cursos 

intermitentes afluentes do Rio Canguçu, principal formador do Mourão. 

Destes, destaca-se o Córrego Mato Queimado, único a apresentar 

identificação nas cartas topográficas.  

 

Após confluência com o Rio Canguçu, o Rio Mourão recebe inúmeras 

contribuições de cursos classificados nas cartas como intermitentes, em 

sua margem esquerda. Destes, destacam-se os córregos do Gago e Água 

da Jararaca.  

 

Em aproximadamente 4 km a montante da formação do lago da Usina 

Hidrelétrica Mourão I, o Rio Mourão recebe importante contribuição do Rio 

do Salto. O Rio do Salto possui afluentes perenes e intermitentes em 

ambas as margens, sendo o curso perene mais significativo denominado 

Rio São João. Foram também identificados 7 cursos intermitentes 

contribuintes a este corpo hídrico.  

 

Ao longo do lago da UHE Mourão I foram identificados 8 cursos 

intermitentes, entre eles o Córrego Água do Cemitério, único a apresentar 

identificação na carta topográfica. Em seguida, no trecho entre o 

barramento da UHE Mourão I e a confluência com o Rio Ranchinho, nos 
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limites da área de influencia direta (AID) da PCH Saltinho, o Rio Mourão 

recebe a contribuição de 8 corpos intermitentes, nenhum deles possuindo 

identificação.  

 

No último trecho, inserido entre o Rio Ranchinho e o Córrego Guajuviara, 

próximo ao limite do município de Campo Mourão, foram identificados 9 

cursos intermitentes sem toponímia nas cartas topográficas, 5 deles 

inseridos na AID da PCH Saltinho.   

 

A margem esquerda do Rio Mourão apresenta uma maior densidade de 

cursos hídricos bem como uma área de drenagem consideravelmente 

maior em relação à margem direita. Os usos dados ao solo nesta margem 

também apresentam maior variedade e intensidade, impactando 

diretamente nos usos dados a água nas microbacias e, 

consequentemente, no potencial de aporte de nutrientes.  

 

Nesta margem são desenvolvidas atividades agropastoris diversas, 

atividades industriais e usos relacionados ao consumo humano e 

dessedentação de animais. Diversos cursos intermitentes estão inseridos 

no perímetro urbano de Campo Mourão, representando uma maior 

pressão sobre a vegetação de suas margens (APP) e à qualidade da água.  

 

Margem direita do Rio Mourão 

Em seu trecho inicial, compreendido entre a confluência com o Rio 

Canguçu e a formação do lago da UHE Mourão I, o Rio Mourão não recebe 

contribuições de cursos perenes ou intermitentes em sua margem direita, 

considerando os limites inseridos dentro do município de Campo Mourão.  

Por sua vez, ao longo do reservatório da UHE Mourão I, o Rio Mourão 

recebe a contribuição de seus mais importantes formadores, como os Rios 

Sem Passo e da Campina, além dos Córregos Mato Preto, Água do Mata 

Burro e Água do Açude. Foram também identificados 16 cursos 

intermitentes sem toponímia nas cartas topográficas.  
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Em seguida, no trecho compreendido entre o barramento da UHE Mourão 

I e a confluência com o Rio Salto Natal, foram identificados 7 cursos 

intermitentes, todos sem identificação nas cartas. Dentre os cursos 

perenes, além do supracitado Rio Natal, merece destaque o Rio Canela, 

que possui inúmeros cursos perenes e intermitentes em ambas as 

margens, com destaque para os Córregos Águas das Lagoas e Água Azul. 

  

Entre o Rio Natal e o Córrego Guajuviara, inserido já fora dos limites do 

município de Campo Mourão, foram identificados 10 cursos intermitentes, 

3 deles inseridos na AID da PCH Saltinho. Os cursos não possuem 

identificação nas cartas topográficas, com exceção do Córrego Água da 

Cascata. Merece também destaque neste trecho a bacia do Córrego Água 

Curucaca, na qual foram identificados 16 cursos intermitentes, e o Rio 

Imbaúva, para o qual foram identificados 22 cursos intermitentes 

afluentes.  

 

Comparativamente a margem esquerda, a margem direita do Rio Mourão 

apresenta uma menor densidade de cursos intermitentes, bem como uma 

menor área de drenagem. Os usos dados à água e ao solo são pouco 

variados, sendo predominantemente utilizados em atividades de 

agricultura. São desenvolvidas também algumas atividades industriais 

(avicultura, aquicultura, etc.), porém de pouca relevância.  
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Figura 51 – Hidrografia perene e intermitente em proximidade ao 

empreendimento.  
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6.1.3.1.3. Detalhamento para a área de influência direta (AID) 

A inserção da bacia do Mourão no contorno do reservatório permite 

identificar as áreas de maior sensibilidade quanto à instalação do 

empreendimento, como o regime de cheias e a dinâmica de escoamento 

superficial, além de considerar uma possível proximidade com nascentes, 

mananciais de abastecimento público outros usos múltiplos da água.  

 

Esta análise foi realizada através das cartas topográficas do Ministério do 

Exército (1:50.000), priorizando-se a identificação de todos os corpos 

hídricos inseridos na AID do empreendimento. 

 

Tanto a montante como a jusante do futuro barramento o curso do Rio 

Mourão apresenta água com aspecto visual levemente turvo, sem 

presença de odores, óleos e graxas, porém de cor barrenta no momento 

da inspeção, como pode ser observado no registro fotográfico. Ressalta-se 

que os dias que antecederem a inspeção de campo foram marcados por 

precipitações na região de Campo Mourão, o que pode ter alterado a 

coloração da água em virtude do tipo de solo da região.  

 

   

Figura 52 – Registro fotográfico do Rio Mourão a montante do futuro 

barramento.  

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

171 

   

 

Figura 53 – Ponte sobre o Rio Mourão em local de formação do lago da PCH 

Saltinho. Destaque para o Salto Santa Amália, localizado entre o barramento e o 

canal de fuga da casa de força, em trecho de vazão reduzida.   

 

 

 

Figura 54 – Local de construção do barramento da PCH Saltinho. 
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Seu curso apresenta velocidade de escoamento alta, fundo pedregoso e 

com blocos rochosos e corredeiras. Nesta região, não se constatou a 

deposição de resíduos sólidos (troncos, galhos etc.) provenientes de 

montante em suas margens.  A vegetação da área de preservação 

permanente encontra-se parcialmente preservada (faixa estreita de 

vegetação), conforme apresentado nas imagens a seguir.  

 

Na tabela a seguir consta resumos dos corpos hídricos existentes na AID 

do empreendimento, os quais são representados também nos mapas 

temáticos em anexo. As coordenadas referem-se à foz de cada afluente no 

Rio Mourão. 

 

Tabela 27 - Corpos hídricos da bacia do Rio Mourão inseridos na AID do 

empreendimento. 

N° 
Nome do corpo 

hídrico 
Margem Curso 

Nascente 

na AID 

Coordenadas 

UTM – SIRGAS 2000 

S (m) W (m) 

1 Rio Ranchinho Esquerda Perene Não 370173,88 7339933,67 

2 
Afluente sem 

identificação 
Direita Perene Não 370842,49 7339382,57 

3 
Afluente sem 

identificação 
Direita Perene Não 371138,95 7338887,27 

4 
Córrego Água 

Curucaca 
Direita Perene Não 371109,98 7339231,60 

5 
Afluente sem 

identificação 
Direita Perene Não 370820,80 7340707,60 

6 
Afluente sem 

identificação 
Esquerda Perene Não  370052,54 7341058,29 

7 
Afluente sem 

identificação 
Esquerda Perene Sim 369689,19 7341502,98 

8 
Afluente sem 

identificação 
Esquerda Perene Não  369810,31 7341553,59 

9 
Afluente sem 

identificação 
Esquerda Intermitente Sim 370347,19 7341611,44 

10 
Afluente sem 

identificação 
Esquerda Perene Sim 371095,57 7341759,67 

 

Além dos corpos hídricos perenes e intermitentes existentes, há 

considerável presença de nascentes/minas d'água inseridas na AID do 

empreendimento. De acordo com as entrevistas realizadas no entorno, as 

minas representam a principal fonte de água para consumo dos 

moradores ribeirinhos.  
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Boa parte das minas presentes são perenes, apresentando fluxo de água 

contínuo durante todo o ano, inclusive em períodos de estiagem, embora 

com vazão e, em alguns casos qualidade reduzida. A vegetação ciliar de 

seus entornos, assim como ocorre com o Rio Mourão apresenta-se 

parcialmente ou pouco preservada, devido a atividades de agricultura, 

especialmente o plantio de soja.   

 

6.1.3.2. Estações fluviométricas  

A identificação das estações existentes na bacia do Rio Mourão é 

extremamente importante para a caracterização do regime hidrológico, 

pois através dos dados das vazões históricas é possível determinar as 

características do empreendimento importantes para sua viabilização 

econômica e ambiental.  

 

Segundo ANA (Agência Nacional das Águas) existem sete estações 

fluviométricas que se encontram hoje ativas na bacia do Rio Mourão, 

conforme apresentado na tabela a seguir (tabela 28). 
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Tabela 28 - Rede fluviométrica da bacia do Rio Mourão. 

Nome da 

Estação 
Código 

Tipo de 

estação

* 

Rio 
Entidade 

Responsável 

Coordenadas 

Geográficas** 

Coordenadas 

UTM** 
Início da 

operação 
S W S W 

Reservatório 

Mourão 
64670011 FT Mourão COPEL 24º 05’ 42’’ 52º 19’ 11’’ 7334457 365809 Jan/2002 

PCH Mourão I - 

Defluente 
64670012 FD Mourão COPEL 24º 05’ 41’’ 52º 19’ 11’’ 7334602 365809 Jan/1975 

Salto Natal 64671000 FDSQ Mourão SUDERHSA 24º 03’ 31’’ 52º 16’ 59’’ 7338635 369500 Fev/1974 

Salto Natal 

Barragem 
64671500 FT Mourão BROOKFIELD 24º 04’ 20’’ 52º 17’ 30’’ 7337120 368683 Jun/2004 

Salto Natal 

Jusante 
64671600 FT Mourão BROOKFIELD 24º 03’ 22’’ 52º 17’ 25’’ 7338906 368763 Jun/2004 

ETA Campo 

Mourão 
64671950 FDQ 

Rio do 

Campo 
ANA 24º 03’ 55’’ 52º 24’ 59’’ 7337767 355950 Jan/2004 

Quinta do Sol 64673000 FFRDSQ Mourão ANA 23º 49’ 41’’ 52º 10’ 59’’ 7364254 379454 Out/1978 

*F: Estação com escala para observação do nível d’água; R: Estação com registrador (linígrafo); D: Na estação são efetuadas medições 

de descarga sólida; S: Estação com medição de descarga sólida; Q: estação de qualidade de água; T: Estação telemétrica.  

** Datum horizontal SIRGAS 2000 
Fonte: ANA, 2009. 

 

As estações fluviométricas indicadas estão dispostas na bacia do Rio Mourão conforme apresentado na figura a 

seguir. 
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Figura 55 – Estações fluviométricas inseridas na bacia do Rio Mourão. 
Fonte: ANA, 2009. 
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Para a realização dos estudos hidrológicos foram selecionadas 03 estações 

fluviométricas através de critérios específicos como o de maior 

proximidade, período disponível, área de drenagem compatível, 

características físicas (geologia, relevo, declividade, cobertura vegetal) e 

qualidade de dados. Na tabela a seguir é apresentada a descrição das 

estações selecionadas, com suas respectivas áreas de drenagem e período 

em que estiveram operando.  

 

Tabela 29 – Estações fluviométricas selecionadas para realização dos estudos 

hidrológicos. 

Estação Selecionada Código Rio 
Área de 

drenagem 
(km2) 

Período considerado 
(dados diários) 

PCH Mourão I - Defluente 64670012 Mourão 573,0 01/1975 – 12/2007 

Salto Natal 64671000 Mourão 852,0 01/1975 – 10/2007 

Quinta do Sol 64673000 Mourão 1534,0 01/1975 – 04/2005 

 

O estudo das estações fluviométricas aqui apresentado baseia-se no 

projeto básico de engenharia, elaborado pela ROBOTA Consultoria e 

Projetos de Engenharia Ltda. para a Brascan Energética S.A. – BESA, no 

ano de 2008.  

 

6.1.3.2.1. Tratamento e consistência dos dados básicos 

As séries de vazões defluentes (Qdefluente = Qturbinada + Qvertida) da PCH 

Mourão estão completas no período considerado, tendo sido as vazões 

afluentes obtidas pelo balanço hídrico do reservatório. A estação de Salto 

Natal apresenta alguns meses de falhas, os quais, uma vez restituídas as 

vazões naturais, foram preenchidos por equações de regressão definidas 

com base na série de vazões afluentes (natural) à PCH Mourão I (Qmourão) 

e na série de vazões naturais no local da estação Quinta do Sol (QQS).  

 

Assim, as séries de vazões naturais médias mensais nas estações de Salto 

Natal e Quinta do Sol foram obtidas por relações da seguinte forma: 
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Qnatural = Qobservada + (QPCH Mourão AFLUENTE – QPCH Mourão DEFLUENTE) 

 

Onde: 

Qnatural = vazão natural na estação Salto Natal ou Quinta do Sol; 

Qobservada = vazão observada na estação Salto Natal ou Quinta do Sol; 

QPCH Mourão AFLUENTE = QMourão = vazão afluente à PCH Mourão I e; 

QPCH Mourão DELUENTE = vazão defluente da PCH Mourão I. 

 

O cálculo da série de vazões naturais médias mensais nas estações Salto 

Natal e Quinta do Sol abrangem o período de observação compreendido 

entre 10/1974 a 12/2007. As falhas na série de vazões naturais médias 

mensais na estação Salto Natal (QSN), forem preenchidas pelos modelos 

de regressão apresentados, por ordem de prioridade na tabela a seguir, 

conforme o coeficiente de determinação associado. 

 

Tabela 30 – Equações de regressão para preenchimento de falhas na estação 

Salto Natal. 

Equação de Regressão 
Coeficiente de 

determinação (r2) 

Meses preenchidos 

ou consistidos 

QSN = 0,569 + 0,778.QMourão + 0,232.QQS 0,938 

Out-Nov-Dez/1977 

Jul/1979 

Set-Out-Nov/1988 

Mai-Dez/2003 

Jan-Jun/2004 

QSN = 1,217 + 1,284.QMourão 0,918 Nov-Dez/2007 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

Com a série completa de vazões naturais médias mensais no local da 

estação fluviométrica de Salto Natal, no período considerado (1975-2007), 

a obtenção da correspondente série de vazões na seção da PCH Saltinho 

foi feita pela simples transferência de vazões por relação de áreas de 

drenagem. Desta forma a equação de transferência adotada foi: 

 

QPCH Saltinho = (860/852). QSN = 1,00939. QSN 
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Inicialmente, procedeu-se uma análise de consistência das séries de 

vazões médias mensais nas estações listadas, com base em fluviogramas 

simultâneos e em diagramas de dispersão, a qual resultou em pequenas 

alterações em alguns poucos meses de observação.  

 

Os fluviogramas simultâneos, contemplando a vazão defluente da PCH 

Mourão e as vazões observadas nas estações Salto Natal e Quinta do Sol, 

estão apresentados na figura a seguir ( figura 56) e mostram a 

compatibilidade entre estas séries de vazões consideradas. Mesmo 

tratando-se diretamente com as séries de vazões, as curvas de descarga 

relativas às estações Salto Natal e Quinta do Sol estão apresentadas nas 

figuras a seguir (figura 57 e figura 58). 

 

Partindo-se das séries consistidas, para a reconstituição das vazões 

naturais médias mensais nas estações de Salto Natal e Quinta do Sol 

considerou-se desprezível o efeito de propagação das vazões de montante 

e, considerou-se apenas significativo o armazenamento ocorrido no 

reservatório da PCH Mourão I.  
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 Figura 56 – Fluviogramas simultâneos – Rio Mourão. 
Fonte: ROBOTA, 2008. 
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Figura 57 – Curva de descarga para Estação Salto Natal. 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

  
Figura 58 – Curva de descarga para Estação Quinta do Sol. 

Fonte: ROBOTA, 2008. 
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6.1.3.2.2. Vazões médias 

A estimativa da produção energética para a implantação de uma PCH 

depende inteiramente da avaliação da disponibilidade hídrica da bacia 

hidrográfica em que se encontra. A partir das estações fluviométricas 

selecionadas foi realizado o estudo hidrológico através da correlação dos 

dados de série de vazões para o Rio Mourão, levando em consideração o 

local onde será implantado o empreendimento. Além disso, foram 

utilizadas séries de vazões médias mensais para a determinação 

energética das alternativas locacionais avaliadas. 

 

Na sequência apresentam-se as séries de vazões naturais médias mensais 

nos locais da PCH Mourão I (tabela 31), estação Salto Natal (tabela 32), 

estação Quinta do Sol (tabela 33) e na seção da PCH Saltinho (tabela 34). 

O objetivo principal da exposição desses dados é de possibilitar o 

acompanhamento das condições de cheia e estiagem deste corpo hídrico e 

determinar a potência energética do empreendimento.  
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Tabela 31 – Vazões médias mensais para PCH Mourão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

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

1975 13,26 24,89 15,19 10,67 7,95 7,79 5,77 5,46 4,30 12,21 10,66 19,62 11,48

1976 16,63 13,36 10,24 8,00 10,23 17,30 10,80 9,99 8,83 7,68 11,84 23,57 12,37

1977 29,16 23,77 17,24 12,64 9,14 10,99 7,70 6,57 7,07 6,17 7,31 15,25 12,75

1978 10,20 6,80 4,90 3,10 4,07 3,29 7,03 5,06 8,17 5,38 7,27 8,00 6,11

1979 7,00 9,07 6,31 5,61 18,18 10,67 10,30 14,76 21,23 20,31 22,70 20,80 13,91

1980 17,15 16,63 18,40 13,23 13,81 11,11 10,75 9,42 12,98 13,29 10,34 14,10 13,43

1981 15,09 13,40 11,28 9,72 9,29 9,51 7,62 6,21 4,98 12,44 9,99 18,93 10,70

1982 16,11 11,68 7,70 5,20 4,43 16,12 26,18 18,61 12,17 21,10 30,82 29,89 16,67

1983 19,82 16,30 29,31 20,87 36,18 46,21 34,89 21,95 36,24 34,81 28,00 18,30 28,57

1984 15,32 11,43 9,68 8,38 10,45 9,73 7,48 6,54 8,22 7,38 8,71 20,13 10,29

1985 14,09 12,49 11,06 22,06 25,64 22,10 14,55 10,78 8,22 5,88 4,35 2,40 12,80

1986 3,34 5,34 5,14 8,49 17,64 15,16 10,72 13,81 10,04 7,36 6,37 8,28 9,31

1987 7,42 19,20 10,31 10,32 18,54 18,38 15,64 11,42 8,94 6,34 15,61 16,40 13,21

1988 13,13 10,95 8,18 10,08 18,04 19,75 13,58 9,70 6,20 6,36 4,35 3,61 10,33

1989 10,92 13,60 13,35 11,65 11,12 11,21 11,74 15,41 24,73 18,74 13,82 11,69 14,00

1990 19,29 14,37 12,26 8,61 9,37 13,08 18,65 18,67 30,72 37,00 26,74 18,42 18,93

1991 13,48 11,06 9,52 7,40 5,65 8,15 7,49 7,13 6,46 10,14 9,53 15,29 9,27

1992 11,51 9,90 11,01 15,15 36,63 29,37 22,35 16,86 15,54 25,02 21,62 16,31 19,27

1993 15,64 12,10 8,67 8,32 12,44 13,27 13,66 12,60 14,25 27,82 17,42 25,54 15,14

1994 16,85 19,45 15,41 16,68 19,58 23,60 24,70 16,08 11,28 10,29 7,83 6,69 15,70

1995 25,12 20,15 15,30 14,10 11,62 10,08 9,17 7,12 7,37 19,05 16,79 13,14 14,08

1996 19,72 19,63 16,54 13,56 11,21 7,46 6,13 4,93 5,74 10,14 16,65 24,84 13,05

1997 18,10 18,50 18,55 14,26 11,70 20,61 18,79 14,66 16,47 21,85 25,78 23,57 18,57

1998 19,17 16,14 16,85 38,40 35,15 26,29 20,44 18,78 28,46 38,99 29,36 19,37 25,62

1999 16,45 16,82 12,13 10,01 15,05 17,07 18,14 13,68 9,58 7,52 4,49 4,83 12,15

2000 3,63 6,62 4,28 3,51 3,53 4,29 5,88 9,16 20,93 19,75 20,51 16,59 9,89

2001 19,46 19,53 19,98 19,82 14,91 13,97 12,39 10,79 10,05 12,39 13,23 17,07 15,30

2002 20,54 22,06 12,14 6,88 24,00 21,03 12,78 8,74 11,38 10,87 16,75 19,70 15,57

2003 16,09 21,14 20,07 17,16 15,25 13,71 12,05 9,36 8,68 8,44 10,58 17,87 14,20

2004 16,23 13,16 9,90 12,04 25,35 24,53 24,15 18,73 14,62 20,08 26,11 19,17 18,67

2005 20,20 13,25 9,67 9,24 9,95 11,03 9,99 8,28 10,18 36,60 23,14 16,16 14,81

2006 16,45 16,62 18,65 14,82 10,17 9,07 8,34 6,23 8,27 8,24 11,45 14,94 11,94

2007 25,45 20,90 20,10 17,41 16,91 12,39 13,69 9,93 7,94 7,04 13,26 10,57 14,63

Média 15,82 15,16 13,01 12,34 15,25 15,40 13,74 11,44 12,73 15,66 15,25 16,09 14,33

Des.Padrão 5,66 5,01 5,47 6,66 8,72 8,39 6,88 4,74 7,79 10,08 7,87 6,44 4,47

Máximo 29,16 24,89 29,31 38,40 36,63 46,21 34,89 21,95 36,24 38,99 30,82 29,89 28,57

Mínimo 3,34 5,34 4,28 3,10 3,53 3,29 5,77 4,93 4,30 5,38 4,35 2,40 6,11

Ano/Mês
UHE Mourão I - Série de Vazões Médias Mensais Afluentes ao Reservatório Área = 573 km² Série 

Anual
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Tabela 32 – Vazões médias mensais para estação fluviométrica Salto Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

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

1975 21,45 38,74 24,67 18,23 14,77 12,27 10,72 9,74 7,84 21,16 16,21 31,39 18,93

1976 24,51 18,08 11,84 11,41 14,23 26,51 15,83 15,05 11,14 9,64 15,45 37,04 17,56

1977 46,62 32,89 23,30 16,05 12,47 16,14 12,00 8,84 11,54 8,98 12,01 22,68 18,63

1978 14,15 10,21 7,68 5,49 4,69 3,83 11,63 6,04 9,69 9,25 11,24 11,21 8,76

1979 9,06 15,45 7,71 7,40 26,31 14,94 14,57 21,41 32,57 31,05 33,54 31,27 20,44

1980 24,82 25,01 26,10 20,37 21,24 18,49 17,41 11,92 22,80 18,97 13,02 21,77 20,16

1981 25,98 21,94 17,04 15,75 12,52 13,66 10,54 8,57 8,35 18,24 13,94 27,42 16,16

1982 18,86 15,67 10,51 6,23 4,82 24,04 38,63 26,41 19,06 32,54 46,17 44,47 23,95

1983 29,06 26,40 41,29 30,34 47,29 57,84 40,37 23,49 55,97 46,71 36,32 25,65 38,39

1984 22,15 17,59 14,64 9,17 11,95 13,43 9,01 8,20 11,37 9,72 11,34 31,16 14,14

1985 20,07 17,82 16,26 30,74 38,32 30,03 23,31 16,56 12,40 8,68 6,39 2,79 18,61

1986 4,54 8,42 7,25 14,70 28,19 22,65 18,17 23,26 15,73 11,58 10,01 13,79 14,86

1987 9,98 30,70 17,13 16,82 26,74 26,53 25,23 18,18 15,47 12,65 22,69 25,86 20,67

1988 21,01 20,99 11,64 14,72 26,06 33,68 23,40 14,88 10,83 8,90 6,24 4,13 16,37

1989 14,68 18,15 14,65 13,06 11,18 12,09 13,37 19,33 32,42 22,35 16,28 13,45 16,75

1990 29,50 16,84 14,69 12,15 15,96 16,21 24,32 23,86 35,76 42,47 29,52 20,77 23,50

1991 16,09 12,82 10,98 9,76 8,55 9,46 9,41 8,73 8,57 11,08 9,87 22,11 11,45

1992 13,40 13,32 20,12 27,06 53,67 37,20 28,71 19,73 18,59 32,34 26,88 20,35 25,95

1993 20,51 16,38 12,39 9,57 17,01 17,24 18,06 15,04 21,19 36,25 20,86 32,71 19,77

1994 24,41 27,70 22,60 22,90 25,13 29,24 31,29 22,11 14,63 16,41 10,38 9,02 21,32

1995 35,19 22,46 21,22 21,19 15,82 12,58 14,28 9,88 10,02 25,94 19,19 14,96 18,56

1996 26,50 24,44 22,41 17,39 13,03 10,39 9,00 6,95 8,42 15,39 22,72 31,00 17,30

1997 29,89 44,04 25,39 17,51 15,10 31,55 24,00 17,95 21,24 26,78 29,35 25,81 25,72

1998 22,89 21,34 20,66 49,69 38,35 29,87 25,79 21,27 39,62 50,28 33,39 22,06 31,27

1999 18,14 17,26 14,18 12,85 18,50 19,98 22,70 15,79 11,27 8,66 6,84 7,37 14,46

2000 4,69 10,47 6,30 4,96 4,82 6,40 8,18 13,49 34,17 27,47 26,50 22,57 14,17

2001 27,16 29,50 28,68 24,44 19,75 18,14 15,85 12,65 13,01 15,81 16,38 22,30 20,31

2002 28,21 26,77 17,50 11,55 32,63 23,58 19,16 14,20 18,28 17,71 24,90 28,42 21,91

2003 23,45 30,18 29,09 20,49 20,38 14,16 14,73 10,71 9,01 10,25 16,06 21,97 18,37

2004 19,08 16,24 12,99 18,10 30,34 30,65 27,22 21,54 15,68 31,22 26,26 23,14 22,70

2005 25,28 18,63 15,57 14,25 11,44 13,81 12,69 10,06 14,08 43,36 27,56 21,02 18,98

2006 19,42 18,44 23,34 19,39 14,32 12,34 14,42 10,86 9,69 8,35 16,49 21,37 15,70

2007 34,54 31,53 28,72 24,69 20,97 17,08 19,21 12,27 8,51 9,10 18,24 14,78 19,97

Média 21,98 21,71 18,14 17,22 20,50 20,48 18,89 15,12 17,85 21,19 19,77 21,99 19,57

Des.Padrão 8,71 8,23 7,79 8,88 11,72 10,72 8,24 5,69 11,22 12,56 9,61 9,24 5,52

Máximo 46,62 44,04 41,29 49,69 53,67 57,84 40,37 26,41 55,97 50,28 46,17 44,47 38,39

Mínimo 4,54 8,42 6,30 4,96 4,69 3,83 8,18 6,04 7,84 8,35 6,24 2,79 8,76

Ano/Mês
Salto Natal - Série de Vazões Médias Mensais Naturalizadas Área = 852 km² Série 

Anual
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Tabela 33 – Vazões médias mensais para estação fluviométrica Quinta do Sol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

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

1975 29,79 49,68 31,86 24,73 19,26 21,09 24,62 20,89 18,57 44,69 36,50 52,53 31,18

1976 42,45 40,42 32,59 28,64 28,40 38,54 21,05 25,38 22,05 22,52 29,24 51,79 31,92

1977 74,91 47,15 33,85 24,23 18,16 26,21 16,94 14,67 15,75 15,15 26,78 45,19 29,92

1978 26,46 18,42 17,04 12,76 11,70 8,97 22,80 14,93 29,10 13,73 15,33 16,34 17,30

1979 16,20 25,06 17,77 15,77 41,02 21,74 24,39 34,04 54,24 46,08 45,91 52,96 32,93

1980 39,52 40,48 48,05 32,66 39,53 29,71 33,35 27,71 28,31 28,56 20,83 41,71 34,20

1981 48,74 36,14 28,35 28,37 21,24 21,78 17,01 14,72 12,66 33,74 24,33 51,52 28,22

1982 33,44 25,01 17,30 12,69 10,96 49,55 59,19 38,09 25,52 46,60 68,56 73,75 38,39

1983 44,83 40,74 90,84 59,71 89,30 118,85 74,81 45,53 106,96 78,65 62,69 44,47 71,45

1984 36,34 29,05 25,36 26,80 31,88 22,88 19,22 18,04 32,55 23,68 26,17 50,96 28,58

1985 30,83 29,36 26,73 40,65 64,72 43,45 33,65 23,16 20,06 15,12 10,67 7,84 28,85

1986 8,24 17,40 15,46 19,60 47,25 31,08 23,61 40,58 24,51 16,44 17,08 25,31 23,88

1987 22,96 53,22 23,54 23,41 53,16 39,19 33,72 23,54 19,77 16,35 53,13 37,21 33,27

1988 28,64 32,83 21,90 27,67 51,60 43,24 28,56 20,95 15,20 14,68 9,60 8,62 25,29

1989 39,25 45,51 39,40 24,57 28,09 22,05 23,18 35,64 59,99 39,78 32,48 26,35 34,69

1990 70,07 35,45 33,69 28,55 33,76 32,11 46,54 47,04 68,90 73,86 51,50 39,33 46,73

1991 28,90 26,35 27,69 17,90 15,03 20,21 16,89 16,90 15,24 20,92 19,87 34,12 21,67

1992 20,43 19,96 26,95 38,52 99,80 63,44 45,18 37,53 36,30 45,76 41,13 30,72 42,14

1993 41,28 34,00 21,72 19,52 26,42 29,34 29,35 24,90 37,38 64,34 32,83

1994 38,06 45,23 35,68 35,08 39,88 58,52 57,59 37,49 27,65 26,74 20,89 20,00 36,90

1995 74,02 40,72 35,38 32,46 27,65 27,69 28,26 16,86 20,24 54,22 31,35 25,57 34,54

1996 49,15 40,90 36,84 28,74 23,64 19,70 15,30 11,81 15,48 29,97 44,90 52,86 30,77

1997 62,55 87,72 45,07 31,32 26,14 56,68 40,89 30,54 39,61 49,41 60,48 47,04 48,12

1998 38,17 37,77 38,10 98,12 68,50 50,92 40,55 41,28 73,05 79,49 51,55 38,68 54,68

1999 32,49 38,16 27,07 23,75 35,21 41,42 43,05 27,53 21,23 16,38 12,40 14,13 27,73

2000 13,20 29,78 17,67 13,82 10,09 13,56 17,07 30,87 64,24 46,81 44,36 38,14 28,30

2001 48,19 46,81 44,38 36,77 31,77 31,25 27,19 23,83 22,75 25,31 23,32 31,77 32,78

2002 44,60 40,11 27,25 16,21 67,61 38,78 30,80 27,58 41,24 33,13 42,79 49,97 38,34

2003 44,96 50,78 41,36 39,08 30,54 28,49 25,13 17,25 17,78 17,66 24,19 39,30 31,37

2004 25,65 24,46 14,46 22,20 52,34 47,27 41,22 30,76 54,43 57,85 42,86 37,59

2005 49,99 29,56 25,80 28,73 33,52

Média 38,85 37,36 31,26 29,45 38,16 36,59 32,04 27,33 34,01 36,47 34,69 37,62 34,45

Des.Padrão 16,40 13,46 14,36 16,07 22,27 20,63 14,26 9,86 22,19 19,90 16,89 15,27 10,22

Máximo 74,91 87,72 90,84 98,12 99,80 118,85 74,81 47,04 106,96 79,49 68,56 73,75 71,45

Mínimo 8,24 17,40 14,46 12,69 10,09 8,97 15,30 11,81 12,66 13,73 9,60 7,84 17,30

Ano/Mês
Quinta do Sol - Série de Vazões Médias Mensais Naturalizadas Área = 1534 km² Série 

Anual



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

185 

Tabela 34 – Vazões médias mensais para estação PCH Saltinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

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

1975 21,65 39,10 24,90 18,40 14,91 12,39 10,82 9,83 7,91 21,36 16,36 31,68 19,11

1976 24,74 18,25 11,95 11,51 14,37 26,76 15,98 15,19 11,24 9,73 15,59 37,39 17,73

1977 47,06 33,20 23,51 16,20 12,58 16,29 12,11 8,92 11,65 9,07 12,13 22,90 18,80

1978 14,29 10,30 7,75 5,54 4,74 3,86 11,74 6,10 9,78 9,34 11,35 11,32 8,84

1979 9,15 15,59 7,78 7,47 26,56 15,08 14,71 21,61 32,88 31,34 33,86 31,56 20,63

1980 25,05 25,24 26,35 20,56 21,44 18,66 17,58 12,04 23,01 19,15 13,14 21,97 20,35

1981 26,22 22,15 17,20 15,90 12,63 13,79 10,64 8,65 8,42 18,41 14,07 27,67 16,32

1982 19,04 15,82 10,61 6,29 4,87 24,27 39,00 26,66 19,24 32,85 46,61 44,88 24,18

1983 29,33 26,65 41,68 30,63 47,74 58,38 40,75 23,71 56,50 47,15 36,66 25,89 38,75

1984 22,36 17,76 14,78 9,26 12,06 13,55 9,10 8,28 11,47 9,81 11,45 31,46 14,28

1985 20,26 17,98 16,42 31,03 38,68 30,31 23,53 16,72 12,51 8,76 6,45 2,82 18,79

1986 4,59 8,50 7,32 14,83 28,46 22,87 18,34 23,48 15,88 11,68 10,10 13,92 15,00

1987 10,08 30,99 17,29 16,98 26,99 26,78 25,47 18,35 15,62 12,77 22,91 26,10 20,86

1988 21,21 21,19 11,75 14,86 26,31 34,00 23,62 15,02 10,93 8,98 6,30 4,17 16,53

1989 14,82 18,32 14,79 13,18 11,29 12,21 13,50 19,52 32,73 22,56 16,43 13,58 16,91

1990 29,77 16,99 14,83 12,26 16,11 16,36 24,55 24,09 36,10 42,87 29,79 20,96 23,72

1991 16,24 12,94 11,08 9,86 8,63 9,55 9,50 8,81 8,65 11,19 9,96 22,32 11,56

1992 13,53 13,45 20,31 27,31 54,18 37,55 28,98 19,92 18,76 32,64 27,13 20,54 26,19

1993 20,70 16,54 12,51 9,66 17,17 17,40 18,23 15,18 21,39 36,59 21,05 33,01 19,95

1994 24,64 27,96 22,81 23,12 25,37 29,51 31,58 22,32 14,77 16,56 10,48 9,10 21,52

1995 35,52 22,67 21,42 21,38 15,97 12,70 14,42 9,97 10,11 26,18 19,37 15,10 18,73

1996 26,75 24,66 22,62 17,55 13,16 10,49 9,08 7,01 8,50 15,53 22,94 31,29 17,47

1997 30,17 44,45 25,63 17,67 15,24 31,84 24,23 18,12 21,44 27,03 29,62 26,05 25,96

1998 23,10 21,54 20,86 50,15 38,71 30,15 26,03 21,47 39,99 50,75 33,70 22,27 31,56

1999 18,31 17,42 14,31 12,97 18,67 20,17 22,91 15,94 11,38 8,74 6,91 7,44 14,60

2000 4,73 10,57 6,36 5,01 4,87 6,46 8,26 13,61 34,49 27,73 26,75 22,78 14,30

2001 27,41 29,78 28,95 24,67 19,93 18,31 16,00 12,77 13,13 15,96 16,54 22,51 20,50

2002 28,47 27,03 17,66 11,66 32,94 23,81 19,34 14,34 18,46 17,87 25,14 28,69 22,12

2003 23,68 30,46 29,36 20,68 20,57 14,29 14,87 10,81 9,09 10,35 16,21 22,18 18,54

2004 19,26 16,39 13,11 18,27 30,62 30,94 27,47 21,75 15,83 31,51 26,51 23,35 22,92

2005 25,52 18,81 15,71 14,39 11,54 13,94 12,81 10,16 14,21 43,76 27,82 21,21 19,16

2006 19,60 18,62 23,56 19,58 14,46 12,46 14,56 10,96 9,78 8,42 16,64 21,57 15,85

2007 34,86 31,82 28,99 24,92 21,16 17,24 19,39 12,38 8,59 9,19 18,41 14,92 20,16

Média 22,18 21,91 18,31 17,39 20,69 20,68 19,06 15,26 18,01 21,39 19,95 22,20 19,75

Des.Padrão 8,79 8,31 7,86 8,97 11,83 10,82 8,32 5,74 11,33 12,67 9,70 9,33 5,57

Máximo 47,06 44,45 41,68 50,15 54,18 58,38 40,75 26,66 56,50 50,75 46,61 44,88 38,75

Mínimo 4,59 8,50 6,36 5,01 4,74 3,86 8,26 6,10 7,91 8,42 6,30 2,82 8,84

Ano/Mês
PCH Saltinho- Série de Vazões Naturais Médias Mensais Área = 860 km² Série 

Anual
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A tabela a seguir apresenta as bacias de drenagem e um resumo das 

vazões médias de longo termo para a PCH Mourão I, a estação 

fluviométrica de Salto Natal, a PCH Saltinho e a estação fluviométrica de 

Quinta do Sol, todas localizadas no Rio Mourão. 

 

Tabela 35 – Áreas de drenagem e resumo das vazões médias de longo termo. 

Local 
Área de drenagem 

(km2) 

Vazão MLT 

(m3/s) 

Vazão específica 

MLT (L/s.km²) 

PCH Mourão I 573 14,33 25,01 

Estação Salto Natal 852 19,57 22,97 

PCH Saltinho 860 19,75 22,97 

Estação Quinta do Sol 1.534 34,45 22,46 

 

6.1.3.2.3. Curvas de permanência 

Segundo Tucci (2007) curva de permanência relaciona a vazão ou nível de 

um rio e a probabilidade de ocorrerem vazões maiores ou iguais ao valor 

da ordenada. 

 

Deste modo a curva de permanência pode-se ser entendida como um 

gráfico representativo da porcentagem de duração do tempo total das 

vazões médias fixadas em ordem decrescente, permitindo assim visualizar 

o potencial do rio em relação à vazão mínima e máxima, porcentagem de 

tempo em que o rio apresenta vazões em determinada faixa e 

porcentagem de tempo em que o rio tem vazão suficiente para atender 

determinada demanda.  

 

A série de vazões médias mensais apresentadas na tabela 34, quando 

ordenada por ordem decrescente de valores, sendo “m” o número de 

ordem variando de 1 a “N” e “N” o tamanho da amostra (N = 33 anos x 

12 meses = 396 valores de vazão), dá origem à curva de permanência 

das vazões médias mensais na qual, à um valor genérico da séria 

ordenada associa-se a permanência de 100(m/N + 1)%, conforme mostra 

a tabela (tabela 36) e figura (figura 59) a seguir. 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

187 

Tabela 36 – Áreas de drenagem e resumo das vazões médias de longo termo. 

% Q (m3/s) % Q (m3/s) % Q (m3/s) 

1 50,75 35 22,32 70 13,60 

5 38,68 40 21,20 75 12,45 

10 31,81 45 19,36 80 11,35 

15 29,61 50 18,26 85 10,08 

20 29,95 55 16,68 90 9,07 

25 25,35 60 15,90 95 7,44 

30 23,55 65 14,82 100 4,59 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

 

Figura 59 – Curva de permanência de vazões médias mensais. 
Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

Para a geração da curva de permanência das vazões na PCH Saltinho na 

escala diária, torna-se necessário inicialmente restituir as vazões naturais 

nesta seção com base nas séries diárias de vazões da PCH Mourão I e da 

estação de Salto Natal. Neste processo levou-se em consideração, além 

do efeito do armazenamento na PCH Mourão I, um tempo de propagação 

estimado para o trecho até a PCH Saltinho, considerado igual ao tempo de 

propagação definido entre PCH Mourão I e a estação de Salto Natal.  

 

O tempo de propagação foi estimado através da maior correlação obtida 

entre as séries de vazões naturais médias diárias afluentes à PCH Mourão 
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I e a vazão natural estimada para a bacia incremental existente entre esta 

e a estação de Salto Natal, ou seja: 

 

QIncrementaldia = QSNdia – [i.Qdefluentedia + (1-i)Qdefluentedia-1] 

 

Onde: 

Qdefluentedia = Vazão defluente média diária da PCH Mourão I no dia 

considerado; 

Qdefluentedia-1 = Vazão defluente da PCH Mourão I no dia anterior ao 

considerado; 

QSNdia = Vazão média diária observada em Salto Natal no dia considerado; 

QIncrementaldia = Vazão incremental média diária no dia considerado; 

i = percentual da vazão média diária na seção PCH Mourão I que contribui 

para a vazão em Salto Natal no mesmo dia = equivale a um tempo de 

propagação. 

 

A maior correlação entre as séries citadas deu-se para um valor de “i” em 

torno de 0,75, o que equivale a um tempo de propagação de 

aproximadamente 6 horas. Desta forma a série de vazões naturais médias 

diárias na seção da PCH&Saltinho ficou definida como: 

 

QPCHSaltinhodia = 1,00939.[QSNdia + 0,75.(QPCHMourãodia - Qdefluentedia) + 

0,25.(QPCHMourãodia-1 - Qdefluentedia-1)] 

 

Onde: 

QPCHSaltinhodia = Vazão  natural média diária na seção da PCH Saltinho no 

dia considerado; 

QPCHMourãodia = Vazão afluente média diária à PCH Mourão I no dia 

considerado; 

QPCHMourãodia-1 = Vazão afluente média diária à PCH Mourão I no dia 

anterior ao considerado. 
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Com o mesmo procedimento de ordenação da série resultante e de 

associação de um número de ordem aos valores ordenados, define-se a 

curva de permanência para as vazões naturais médias diárias na seção da 

PCH Saltinho conforme tabela (tabela 37) e figura (figura 60) que 

seguem. 

 

Tabela 37 – Áreas de drenagem e resumo das vazões médias de longo termo. 

% Q (m3/s) % Q (m3/s) % Q (m3/s) 

1 63,92 35 21,29 70 12,56 

5 42,13 40 19,88 75 11,41 

10 34,10 45 18,57 80 10,09 

15 29,95 50 17,25 85 8,84 

20 27,27 55 16,08 90 7,37 

25 24,82 60 14,87 95 5,46 

30 22,94 65 13,74 100 3,18 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

 

Figura 60 – Curva de permanência de vazões médias diárias. 
Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

6.1.3.2.4. Vazões máximas 

A vazão máxima é uma grandeza hidrológica aplicada principalmente ao 

projeto de obras hidráulicas, pois através dela é possível prever o 
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dimensionamento de extravasores de barragens e diminuir os custos com 

a sua segurança, pois falhas de subdimensionamento podem ser 

corrigidas.  

 

O estudo de frequência para a ocorrência de vazões máximas foi realizado 

com base na série de vazões naturais médias diárias obtidas para a seção 

da PCH Saltinho. A correção para a vazão máxima instantânea foi 

realizada pela equação de Füller: 

 

QInstantânea = QDiária.(1 + 2.A-0,3) 

 

Onde: 

QInstantânea = Vazão máxima anual instantânea na seção da PCH Saltinho; 

QDiária = Vazão natural máxima média diária na seção da PCH Saltinho  

A = Área de drenagem relativa à seção da PCH Saltinho (860 km²). 

 

A série de máximos instantâneos anuais considerada apresentou média de 

115,09 m3/s, desvio padrão de 50,47 m3/s e coeficiente de assimetria de 

2,10, o que sugere a adoção de modelo probabilístico Exponencial a 2 

parâmetros para a análise de frequência de cheias. Sendo o valor mínimo 

das máximas instantâneas igual a 52,63 m3/s, o modelo ajustado pelo 

método da máxima verossimilhança assumiu a forma: 

 

FX(x) = e-0,0160(X-52,63)          para X > 52,63 

   

Onde: 

FX(x) = função de distribuição acumulada para o modelo probabilístico adotado; 

X = variável aleatória representando a série de máximos instantâneos. 

 

As tabelas abaixo apresentam as vazões máximas instantâneas obtidas 

para os tempos de recorrência (Tr) mais utilizados em projetos e as 
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vazões de cheia adotadas no desenvolvimento do projeto básico de 

engenharia para a PCH Saltinho.  

 

Tabela 38 – Frequência de cheias para a PCH Saltinho. 

Tr (anos) Vazão (m3/s) Tr (anos) Vazão (m3/s) 

2 96 50 297 

5 153 100 340 

10 196 200 384 

20 240 500 441 

25 254 1.000 484 

30 265 10.000 628 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

Tabela 39 – Vazões máximas de projeto adotadas para a PCH Saltinho. 

Estruturas Tr (anos) Vazão (m3/s) 

Desvio do rio - - 

- Ensecadeiras (1ª e 2ª fases) 10 196 

- Adufas de Desvio 10 196 

Vertedouro 1.000 484 

Nível do canal de fFuga 1.000 484 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

6.1.3.2.5. Vazões mínimas 

Nos estudos ambientais de uma PCH, além da determinação da vazão 

máxima do corpo hídrico, que permite o dimensionamento seguro da 

estrutura da barragem, é necessário também realizar o cálculo da vazão 

mínima, pois assegura manutenção da vida aquática, bem como preserva 

o uso dos recursos hídricos à jusante da intervenção. 

 

A vazão mínima ou remanescente pode ser definida como sendo um valor 

mínimo necessário a ser conservado no rio para manter suas funções 

durante a estiagem, sendo assim, quanto menor for esta vazão, mais 

rigorosa será a gestão dos recursos hídricos da bacia. 

 

No período analisado, entre os anos de 1975 a 2007, a menor vazão 

natural média mensal na seção da PCH Saltinho foi estimada em         

2,82 m3/s, correspondente ao mês de dezembro de 1985.  
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A vazão sanitária correspondente à descarga mínima que deve ser 

mantida no leito do rio de maneira a atender as demanda ditas mínimas 

ou de estiagem. Para esse valor é usualmente adotado em projetos 

hidrelétricos, no Estado do Paraná, uma variação da vazão mínima 

correspondente à estiagem de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de 

recorrência (Q7,10). 

 

A avaliação da vazão Q7,10 foi efetuada através da metodologia 

apresentada no “Projeto HG-77 – Regionalização de Vazões em Pequenas 

Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná” (CEHPAR, 1995). 

 

O projeto HG-77 é uma versão atualizada do projeto HG-52, tendo os 

gráficos digitalizados com a geração de superfícies ajustadas aos valores 

pontuais das variáveis consideradas. A estimativa das vazões de estiagem 

foi desenvolvida a partir dos registros históricos de estações 

fluviométricas do Estado do Paraná, com áreas de drenagem inferiores a 

5.000 km2 e mais de 10 anos de período de observações.  

 

A metodologia proposta está automatizada fornecendo, para qualquer 

pequena bacia do Estado do Paraná (área inferior a 5.000 km2), os 

parâmetros necessários à determinação das vazões de estiagem 

específicas, e estas, em função da área de drenagem do local de 

interesse, fornecem a vazão desejada. Aplicando a metodologia proposta 

no projeto HG-77, obtém-se, na seção da PCH Saltinho, o valor de 1,00 

m3/s para a Q7,10. 

 

O manual técnico de outorgas da Superintendência de Desenvolvimento 

de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA (atual 

Instituto das Águas do Paraná), publicado em novembro de 2006 (revisão 

01), estabelece como critério técnico de avaliação das outorgas de 

aproveitamentos hidrelétricos a o estabelecimento de vazão mínima 
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garantida a jusante como 50% da Q7,10, que no caso da PCH Saltinho seria 

equivalente a 0,5 m3/s. 

 

Entretanto, dadas as características locais e a presença de cachoeira no 

trecho de vazão reduzida, a vazão remanescente ficou definida como 1 

m3/s na Portaria nº 970/2012 DPCA, de 13/11/2012, que outorga o 

aproveitamento hidrelétrico em questão: 

 

Curso d’água Rio Mourão. Bacia Ivaí. Coordenadas UTM 7341660N 

371336E (22). Validade 5 (cinco) anos. Finalidade: 

Aproveitamento hidrelétrico. Vazão assegurada: 7440,00 L/s; 

Vazão max. engolimento: 28500,00 L/s; Vazão do vertedouro: 

628000,00 L/s; Vazão mín. de jusante: 1000,00 L/s. Município 

Campo Mourão. 

 

6.1.3.2.6. Estudos sedimentológicos 

O processo de assoreamento de rios e reservatórios resulta no 

carreamento hídrico de partículas de solo desagregadas pela ação do 

intemperismo sobre camadas superficiais de solo exposto. Uma vez no 

curso d’água, as partículas de solo podem ser transportadas em 

suspensão ou por arraste, em função de sua granulometria e da 

velocidade e volume d’água. Em zonas de baixa velocidade, caso dos 

reservatórios, a cinética das águas perde o poder de transportar tais 

partículas, que acabam retidas ao fundo desses corpos d’água.  

 

Rios de menor porte e com maior declividade natural sofrem naturalmente 

maiores impactos de processos erosivos, pois são corpos d’água 

geologicamente mais ativos. Tendem, então, a apresentar taxas de 

transporte de sedimentos mais elevadas. Seria o caso do Rio Mourão, que 

apesar de estar localizado em uma região basáltica, onde o processo 

erosivo deveria apresentar-se menos ativo comparativamente a uma 
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região sedimentar, devido às condições de declividade natural da bacia 

pode apresentar características de transporte mais acentuadas.  

 

Entretanto há um fator que beneficia a PCH Saltinho: a existência de 

aproveitamentos a montante, como a PCH Mourão I, que atua como corpo 

retentor das descargas sólidas emitidas a montante. Ainda mais, a taxa de 

recepção e retenção da carga poderá ser também beneficiada em 

decorrência de um melhor controle do uso dos solos, implantação de APP 

e aplicação de técnicas de plantio direto e preparo do solo agrícola em 

tabuleiros definidos por curvas de nível, atentando a programas do 

Governo Estatual.  

 

Tem havido grande dificuldade de se calcular a vida útil de reservatórios, 

devido a pouca disponibilidade de dados sedimentológicos. Assim, em 

muitas vezes deve-se obter dados de bacias vizinhas, procedimento que 

pode induzir a erros de certa magnitude. Neste caso, o transporte de 

sedimentos foi avaliado a partir de dados de transporte de sólidos em 

suspensão da estação Quinta do Sol (64673000). A estação foi 

considerada como básica na avaliação do transporte de sedimentos por 

ser o único posto localizado no Rio Mourão que possui medições de 

descarga sólida.  

 

Destaca-se que as medições foram realizadas após a formação do 

reservatório da PCH Mourão I, representando, portanto, a quantidade de 

sedimentos produzida e transportada na bacia incremental entre a PCH 

Mourão I e a estação Quinta do Sol, acrescida de uma parcela de 

sedimentos que não é retida no reservatório da PCH Mourão I.  
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Tabela 40 – Estação de medições de sólidos em suspensão no Rio Mourão. 

Estação Código Rio 

Área de 

drenagem 

(km2) 

Período de 

dados 

Número de 

medições 

Quinta do 

Sol 
64673000 Mourão 1.534 

04/1977 – 

11/1994 
57 

Fonte: ROBOTA, 2008. 

 

Como não se dispunha de dados da descarga de material sólido por 

arraste, as descargas sólidas totais foram obtidas a partir das medições de 

descarga sólida em suspensão, utilizando o método de Colby (CARVALHO, 

1991). 

  

A partir dos dados de descarga líquida específica (ql), em L/s/km2, e da 

descarga sólida total específica (qst), em t/ano/km2, foi ajustada uma 

curva de descarga de sedimentos para a estação Quinta do Sol.  Neste 

ajuste foi utilizado o método dos mínimos quadrados, resultando a 

equação abaixo: 

 

qst = 0,6767.ql1,49 

 

Para a descarga líquida foi utilizada a área de 1.534 km2, correspondente 

à estação Quinta do Sol, e para a descarga sólida total foi utilizada a área 

de 961 km2, que corresponde à área incremental entre a PCH Mourão I e 

a estação Quinta do Sol.  

 

Destaca-se que o procedimento adotado é conservador, no sentido de que 

a parcela de sedimentos não retida no reservatório da PCH Mourão I é 

considerada como parte da produção de sólidos da área a jusante da 

referida Usina. A equação obtida para a Estação Quinta do Sol foi 

considerada como equação geral válida para área incremental entre a PCH 

Mourão I e a Estação Quinta do Sol.  

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

196 

Os resultados estimados são de 54.325 t/ano para a PCH Saltinho ou, 

considerando o peso específico dos sólidos de 1,265 t/m3, o volume 

afluente de sedimentos aos reservatórios será de 43.000 m³/ano. 

Atualmente já está em operação a PCH&Salto&Natal a jusante da PCH 

Mourão I e a montante da PCH Saltinho. Os dados acima não consideram 

a retenção no reservatório da PCH Salto Natal, permitindo inferir, então, 

que o aporte de sedimentos à PCH Saltinho será inferior ao número 

apresentado no projeto básico. 

 

6.1.3.3. Usos da água 

O controle dos usos da água é feito pelo poder público através da emissão 

de outorga de direito, a qual representa um instrumento através do qual 

se autoriza, concede ou se permite ao usuário fazer o uso do bem. É 

através deste instrumento que o estado exerce o domínio das águas, 

regulando o compartilhamento entre os diversos usuários.  

 

De acordo com o Instituto das Águas do Paraná (INSTITUTO DAS ÁGUAS, 

2014), há na Bacia do Rio Mourão (AII) 67 outorgas vigentes de captação 

de água, sendo 15 referentes a captações superficiais e 52 a captações 

subterrâneas. Existem ainda outros 72 pedidos de captação 

(superficial/subterrâneo) em tramitação atualmente.  

 

Os usuários outorgados para captação dividem-se entre os seis municípios 

inseridos nos limites da AII do empreendimento, e apresentam finalidades 

diversificadas, como saneamento, abastecimento público, processos 

industriais e atividades agropecuárias, conforme obesrvado nas figuras 

abaixo.   
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Figura 61 – Outorgas para captação de água por municípios inseridos na AII. 

 

 

Figura 62 – Usos da água captada na AII do empreendimento.  

 

Na AID do empreendimento não existem usuários outorgados para a 

captação de água superficial ou subterrânea, porém há uma anuência 

prévia emitida para a perfuração de poço artesiano. Anuências prévias 

facultam ao requerente o direito de perfurar poços tubulares profundos e 

tem validade de um ano. Após o recebimento do documento de anuência e 

até 60 dias depois de executada a obra, deve ser solicitada a outorga de 

direito de uso antes de se iniciar a utilização do recurso hídrico.  

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

198 

O usuário em questão (usuário nº 32325) está localizado na margem 

direita do Rio Mourão, próximo à foz do Rio Ranchinho. A água captada 

destina-se ao consumo humano e à dessedentação de animais 

(avicultura). Protocolada em abril de 2011, a anuência prévia concedida 

encontra-se vencida, e não há registros de pedidos de outorga em 

tramitação.   

 

As outorgas de captação vigentes e em tramitação mais próximas 

encontram-se dentro de um raio de 5 km em relação ao futuro 

reservatório da PCH, conforme apontado na tabela e figura a seguir.  

 

Tabela 41 – Registros de outorgas vigentes para captação de água em 

proximidade ao empreendimento.  

Status do 

processo 

Código 

usuário 
Manancial Finalidade 

Coordenadas UTM 

– SIRGAS 2000 

N (m) E (m) 

Anuência 

prévia 
29839 Subterrâneo 

Consumo humano, 

dessedentação de 

animais 

7339434 365992 

Anuência 

prévia 
41519 Subterrâneo 

Limpeza, consumo 

humano 
7339676 367290 

Anuência 

prévia 
32325 Subterrâneo 

Consumo humano, 

dessedentação de 

animais 

7339257 370128 

Vigente 17993 Mina 

Aquicultura, 

dessedentação de 

animais 

7340428 367153 

Tramitação 35469 Superficial Irrigação 7340457 368804 

Anuência 

prévia 
33570 Subterrâneo 

Abastecimento 

público 
7341870 373349 

Tramitação 28305 Superficial 

Consumo humano, 

dessedentação de 

animais 

7342749 372475 

Vigente 16165 Subterrâneo 
Pulverização agrícola, 

consumo humano 
7343264 368391 

Anuência 

prévia 
24375 Subterrâneo 

Limpeza, consumo 

humano e 

dessedentação de 

animais 

7344310 366210 

Tramitação 39597 Subterrâneo 

Consumo humano, 

dessedentação de 

animais 

7345026 366500 

Vigente 18029 Mina 

Consumo humano, 

dessedentação de 

animais 

7345883 367780 
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Figura 63 – Processos de outorgas vigentes para captação de água em 

proximidade ao empreendimento.  
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Dos onze processos de outorga vigentes em proximidade da PCH, 

merecem destaque dois processos para captação de recursos hídricos 

superficiais, atualmente em tramitação. O primeiro processo (usuário nº 

35469) destina-se a utilização das águas do Rio Ranchinho para fins de 

irrigação. O segundo processo (usuário nº 28305) está localizado às 

margens do Rio Mourão, em aproximadamente 4,5 km a jusante do local 

de instalação da PCH Saltinho, e destina-se ao consumo humano e à 

dessedentação de animais (avicultura). Este último ponto, apesar de estar 

a jusante da PCH, situa-se fora do trecho de vazão reduzida do rio.  

 

Há também três outorgas de captação vencidas (Tabela 42), com maior 

destaque para o usuário nº 15652, que retira águas do córrego Água Fria, 

para fins de irrigação. O córrego em questão tem sua foz no Rio Mourão 

localizada a jusante do local de instalação da PCH, não havendo, portanto, 

maiores riscos quanto a possíveis restrições ao uso da água.  

 

Tabela 42 – Registros de outorgas vencidas para captação de água em 

proximidade ao empreendimento.  

Status do 

processo 

Código 

usuário 
Manancial Finalidade 

Coordenadas UTM 

– SIRGAS 2000 

N (m) E (m) 

Vencida 10488 Mina 
Pulverização agrícola, 

consumo humano 
7342465 375480 

Vencida 15537 Mina Aquicultura 7343406 367789 

Vencida 15652 Superficial Irrigação 7344262 367155 

 

Existem propriedades e comunidades inseridas na ADA e entorno imediato 

que se utilizam dos recursos hídricos da região, porém sem registros de 

outorgas vigentes. Os usos dados à água são diversos, contemplando 

predominantemente o uso para consumo humano e agricultura de 

subsitência. Há também uso d’água para fim industrial, o qual se dá por 

duas granjas de criação de aves.  

 

Com base nas entrevitas realizadas no entorno e em notícias veiculadas 

na região, há apenas duas famílias inseridas na ADA do empreendimento 
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empregam diretamente as águas do Rio Mourão para atividades de pesca 

de subsistência e irrigação. Nos demais casos, as captações são realizadas 

por meio de poços artesianos (granjas) e diversas minas existentes nas 

propriedades, cujas vazões diminuem consideravelmente nos meses de 

verão. Há relatos de moradores, em especial da comunidade índigena 

próxima (Tekoha Vera Tupã´i), que sofrem com a falta de água de 

qualidade apropriada durante os períodos de estiagem, tendo sido 

inclusive solicitado à prefeitura do município de Campo Mourão a 

instalação de um poço artesiano na comunidade.  

 

Com relação ao lançamento de efluentes, têm-se na Bacia do Rio Mourão 

apenas cinco outorgas vigentes e outras duas em operação, conforme 

apresentado a seguir. 

 

Tabela 43 – Registros de outorgas para lançamento de efluentes na AII.  

Status do 

processo 

Código 

usuário 
Manancial 

Tipo 

efluente 

Coordenadas UTM – 

SIRGAS 2000 

S (m) W (m) 

Vigente 29766 Rio do Campo Sanitário 7345569 363673 

Vigente 26733 Rio km 119 Sanitário 7346301 360621 

Tramitação 26733 Rio km 119 Sanitário 7346095 360511 

Vigente 34124 Rio Araçá Industrial 7364940 372252 

Vigente 19871 Córrego km 123 Industrial 7343370 354569 

Vigente 19871 Córrego km 123 
Sanitário + 

industrial 
7343370 354569 

Tramitação 19871 Córrego km 123 Industrial 7343369 354658 

 

Todos os lançamentos outorgados ou em tramitação ocorrem em efluentes 

cuja confluência com o Rio Mourão está a jusante do local de instalação da 

PCH Saltinho, não havendo, portanto, riscos quanto a alterações da 

qualidade da água no futuro reservatório em função do lançamento de 

efluentes fora dos padrões normatizados ou acima da capacidade de 

autodepuração dos corpos hídricos. A seguir é apresentado o mapa de 

localização das outorgas vigentes de captação (superficial e subterrânea) 

e de lançamento de efluentes inseridas na bacia do Rio Mourão (AII).  
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Figura 64 – Outorgas vigentes inseridas na Bacia do Rio Mourão (AII).  
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6.1.3.4. Estruturas hidráulicas existentes na bacia 

Devido à indisponibilidade de dados confiáveis de outorgas de 

barramentos e estruturas hidráulicas existentes na bacia do Rio Mourão, 

as informações abordadas nesta seção concentram-se basicamente na 

fonte de dados de inventários hidrelétricos vigentes da ANEEL.  

 

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (2010), o Rio Mourão 

possui atualmente duas PCH’s em operação, sendo elas:  

 PCH Mourão I (7,5 MW): pertencente à Companhia Paranaense de 

Energia (COPEL) e cuja operação iniciou-se em 1964;  

 PCH Salto Natal (14 MW): pertencente à Brookfield Energia e cuja 

operação iniciou-se em 2003;  

 

Além das referidas centrais em operação, no ano de 2004 a ANEEL 

aprovou a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Mourão, 

contemplando outros 06 aproveitamentos, com potencial total de 28,54 

MW, dentre os quais está inserida a PCH Saltinho, conforme 

caracterização geral apresentada na tabela (tabela 44) e figura (figura 65) 

a seguir.  
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Tabela 44 – Aproveitamentos hidrelétricos potenciais e em operação inventariados na Bacia Rio Mourão. 

Aproveitamento 
Coordenadas 

geográficas 

Coordenadas 

UTM – 

SIRGAS 2000 

Distância 

da foz (km) 

Área de 

drenagem 

(km2) 

Nível de 

montante 

(m) 

Nível de 

jusante 

(m) 

Potência 

(MW) 

Reservatório 

(km2) 

Mourão I* 
24º 06’ 18’’ S 7333457 

106,0 573 582,9 514,5 7,5 11,3 
52º 19’ 39’’ W  365029 

Salto Natal* 
24º 04’ 20’’ S 7337120 

101,0 585 510,0 417,0 14,0 0,62 
52º 17’ 30’’ W  368638 

Saltinho 
24º 01’ 55’’ S 7341602 

96,8 860 410,0 390,0 4,5 0,54 
52º 16’ 06’’ W 370970 

Ouro Branco 
23º 59’ 11’’ S 7346678 

73,0 956 376,5 353,5 4,79 0,053 
52º 13’ 58’’ W 374542 

Água Fria 
23º 57’ 42’’ S 7349404 

64,0 980 353,5 348,0 1,15 0,099 
52º 14’ 47’’ W 373133 

Peabiru 
23º 55’ 00’’ S 7354383 

51,0 1.030 348,0 329,15 4,3 0,22 
52º 15’ 00’’ W 372722 

Eng. Beltrão 
23º 50’ 57’’ S 7361864 

43,0 1.480 324,3 310,6 5,2 3,49 
52º 14’ 36’’ W 373335 

Da Barra 
23º 43’ 24’’ S 7375894 

5,6 1.643 296,0 275,5 8,6 1,68 
52º 07’ 45’’ W 384851 

*Aproveitamentos hidrelétricos em operação. 

Fonte: ANEEL, 2004. 
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Figura 65 – Aproveitamentos hidrelétricos potenciais e em operação no Rio 

Mourão. 
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6.1.4. Qualidade da água 

O grande potencial hidrelétrico brasileiro representa uma indiscutível 

vantagem comparativa em relação às matrizes elétricas adotadas por 

outros países, que utilizam principalmente os combustíveis fósseis e/ou 

centrais nucleares para geração de energia elétrica. Além de tratar-se de 

uma fonte abundante, limpa e renovável, a utilização da alternativa 

hidrelétrica é de pleno domínio da tecnologia nacional, servindo de 

referencia a outros países (ANA, 2005).  

 

Neste sentido, ao longo de décadas o potencial hidrelétrico de grandes 

rios foi explorado, principalmente nas regiões centro-sul e sul, mediante 

construção de grandes empreendimentos com potência instalada de 

centenas ou milhares de megawatts. Para a maioria destes 

empreendimentos já foi, ou ao menos deveria, ter sido observado o 

conceito de usos múltiplos da água, referenciado no Código de Águas 

(Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934), ao se estabelecer que em 

todos os aproveitamentos de energia hidráulica seriam satisfeitas 

“exigências acauteladoras dos interesses gerais”. 

 

Tal preceito, após diversas legislações intermediárias, veio a ser 

consolidado com a Política Nacional dos Recursos Hídricos, instituída pela 

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. De maneira mais específica, a 

ratificação do enquadramento dos corpos de água em classes (segundo os 

usos preponderantes da água), como instrumento da Política, visa a 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a 

que forem destinadas, bem como diminuir os custos de combate à 

poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. 

 

Tal intenção se viu fortalecida com a publicação da Resolução CONAMA nº 

357/2005 (e recentes atualizações), atualmente bastante conhecida e 

observada para avaliações acerca de condições e padrões de qualidade de 
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água. Nesta resolução, a preocupação com a condição de ambientes 

lênticos, tais como as represas artificiais, fica subentendida com a 

listagem de padrões específicos para nutrientes (nitrogênio e fósforo), 

associada à apresentação de padrões para clorofila-a e cianobactérias. 

 

Avaliações que consideram tais padrões buscam diagnosticar o aporte de 

nutrientes e/ou ocorrência de eutrofização, capazes de promover sabor e 

odor desagradáveis na água, com possibilidade até mesmo de liberação de 

toxinas por cianobactérias, impossibilitando seu consumo mesmo com 

tratamento. Além disso, é sabido que tais eventos, inequivocamente, 

provocam desiquilíbrio ao ecossistema.  

 

Tendo isto em vista, no processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos hidrelétricos praticamente tornou-se regra (embora 

ainda não houvesse exigências legais explícitas) a proposta de um 

programa de monitoramento de qualidade da água no reservatório, 

acrescido ou não de monitoramento adicional de rios de interesse em seu 

entorno.  

 

Tal monitoramento passou a ser formalmente exigido na fase de operação 

através das condições e procedimentos estabelecidos pela Resolução 

Conjunta ANEEL/ ANA nº 03, de 10 de agosto de 2010. Nesta resolução, 

inclusive há menção à realização de monitoramento preferencialmente 

“em local já considerado para o atendimento de condicionante da licença 

ambiental, quando for o caso”. 

 

Sendo assim, este diagnóstico ambiental da qualidade da água constitui-

se em uma referência prévia a qualquer intervenção em função da 

implantação do empreendimento. O estudo da condição atual dos 

principais rios na AII e AID foi conduzido mediante a avaliação de dados 

secundários da bacia e obtenção de dados primários através da execução 

de uma campanha de monitoramento (cujos resultados são aqui 
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apresentados e interpretados) em pontos que possam vir a ser 

futuramente adotados em programa ambiental específico relacionado ao 

tema, na fase de operação, o que permitirá identificar possíveis alterações 

na qualidade da água gerada tanto por fatores naturais, como 

relacionadas à implantação e operação da PCH. 

 

6.1.4.1. Qualidade da água na AII  

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PLERH/PR 

(ÁGUASPARANÁ/SEMA, 2010), o conhecimento da situação atual da 

qualidade da água da bacia possui papel fundamental na gestão dos 

recursos hídricos.  

 

O Rio Mourão, especialmente em seu trecho inicial, possui uma rede de 

estações de monitoramento de qualidade da água operadas pela 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL), referente à área de influência 

da PCH Mourão I, e uma estação fluviométrica operada pelo Instituto das 

Águas do Paraná no Salto Natal, localizada a jusante da PCH Mourão I, e 

onde hoje se encontra instalada a PCH Salto Natal.  

 

Através desta rede de monitoramento pode ser calculado o Índice de 

Qualidade das Águas (IQA) para cada trecho monitorado, o qual é obtido 

pelo produto ponderado da qualidade de água correspondente aos 

parâmetros: temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO5), coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo 

total, resíduo total e turbidez. 

 

Estudos realizados pela COPEL relativos à PCH Mourão I (COPEL, 1999) 

obtiveram índices médios de qualidade das águas (IQA) entre 60 e 70, em 

pontos de monitoramento localizados a montante e a jusante do 

barramento desta PCH. Já o monitoramento da qualidade das águas 

realizado pelo Instituto das Águas do Paraná na estação fluviométrica 
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Salto Natal obteve valores de IQA entre 63 e 78, bastante condizentes 

com os resultados encontrados pela COPEL no ponto a jusante da PCH.   

 

De forma geral, os resultados do IQA nas estações de amostragem de 

águas no Rio Mourão classificam as águas como de “Boa Qualidade” para 

fins de potabilidade. Os índices de coliformes encontrados indicam baixa 

contaminação fecal, mas são impróprios para o consumo humano in 

natura e irrigação de frutos e hortaliças consumidas cruas. Para a 

balneabilidade, as água apresentam qualidade excelente, embora esta 

condição não tenha sido frequentemente detectada em estudos anteriores 

realizados pelo Instituto das Águas para a estação Salto Natal.  

 

As principais violações à Classe 2, enquadramento das águas do Rio Ivaí e 

na qual se insere a bacia do Rio Mourão (Portaria SUREHMA nº 019/1992), 

com relação aos parâmetros que compõem o IQA, dizem respeito aos 

parâmetros DBO5, fósforo e nitrogênio. Elevações nos resultados de DBO5 

podem indicar a ocorrência de poluição orgânica nas águas do Rio Mourão, 

cujas prováveis fontes são atividades desenvolvidas nas regiões de 

cabeceira e em seus principais rios formadores (Sem Passo e Campina), 

relacionadas à cana-de-açúcar, frigoríficos, laticínios e despejos sanitários.  

 

Os valores de fósforo e nitrogênio sugerem que as águas do Rio Mourão 

recebem contribuições de áreas agrícolas e de esgotos domésticos 

provenientes de despejos diversos ao longo de seu trecho inicial, 

favorecidas por recorrentes invasões à faixa de vegetação ciliar do rio. A 

manutenção da qualidade dos corpos d’água depende de ações de gestão 

a serem implementadas no contexto geral das bacias hidrográficas 

(orientações às práticas agrícolas, ampliação das redes coletoras de 

esgotos domésticos, melhoria na disposição final de resíduos sólidos 

urbanos, controle ambiental de atividades potencialmente poluidoras, 

etc.).  
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Por fim, o Rio Mourão, no trecho amostrado, apresenta bons níveis de 

oxigenação, boa capacidade de autodepuração e de tamponamento, e 

moderado estímulo à eutrofização, indicado pelas concentrações 

detectadas dos nutrientes fósforo e nitrogênio, em especial no trecho 

correspondente ao reservatório da PCH Mourão I.  

 

É importante observar que o Índice de Qualidade de Água (IQA) não leva 

em consideração elementos tóxicos, como poluentes orgânicos, pesticidas 

e metais pesados.   

 

6.1.4.2. Fontes de poluição na AII 

Para a conclusão deste diagnóstico ambiental qualitativo da AII, que visa 

discutir sobre o histórico da qualidade da água na região e as principais 

fontes poluidoras, cabe então uma avaliação mais detalhada do uso do 

solo atual da bacia e contextualização dos dados secundários explorados 

ao cenário específico da mesma.  

 

Para tanto, foi realizada inicialmente a espacialização das listagens de 

outorgas de uso dos recursos hídricos por município do Cadastro de 

Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná (INSTITUTO DAS 

ÁGUAS, 2014).  

 

Como já comentado na seção de usos da água, existem ao todo cinco 

outorgas para lançamento de efluentes (formalmente definidos) na bacia 

hidrográfica do Rio Mourão. Vale salientar, todavia, que no Estado do 

Paraná a outorga de direito para lançamento de efluentes em corpos 

hídricos passou a ser formalmente exigida com a publicação da Resolução 

SEMA nº 003, de 20 de janeiro de 2004.  

 

Todos os cinco lançamentos outorgados ocorrem em afluentes cuja 

confluência com o Rio Mourão está à jusante do local de instalação da PCH 
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Saltinho, não havendo, portanto, maiores interferências destes quanto à 

alteração da qualidade da água no futuro reservatório.   

 

Além dos usuários outorgados, são relevantes alguns comentários a 

respeito de atividades industriais executadas em proximidade à PCH que, 

em razão da natureza de suas atividades, podem vir a causar alterações à 

qualidade das águas superficiais, mesmo que não envolvam diretamente o 

lançamento de efluentes.  

 

Neste contexto merecem destaque os empreendimentos localizados na 

microbacia do Rio Ranchinho, cuja confluência com o Mourão ocorre a 

menos de 1 km a montante do local de formação do futuro reservatório da 

PCH Saltinho. Desses empreendimentos, destacam-se a Pedreira Itaipu e 

a Indústrias Reunidas Cristo Rei Ltda.  

 

A Pedreira Itaipu, que teve suas atividades iniciadas em 1994, está 

instalada no Bairro Barreiro das Frutas a menos de 4 km em linha reta do 

local de instalação da PCH Saltinho. No local são desenvolvidas atividades 

de exploração e beneficiamento (britagem) de rochas (basalto). De acordo 

com sua licença de operação (LO 11007/2014) os efluentes sanitários e do 

processo de lavra gerados são infiltrados no solo, não sendo permitido o 

lançamento em corpos hídricos superficiais (IAP, 2015).  

 

   

 

Figura 66 – Pedreira Itaipu, instalada no Bairro Barreiros das Frutas.  
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As atividades de lavra e processamento mineral podem contribuir para a 

poluição das águas superficiais, caso não haja um controle rigoroso das 

operações envolvidas. Atenção especial deve ser dada aos processos 

erosivos e de assoreamento que ocorrem nas minas e pedreiras, aos 

depósitos de material estéril permanente e de minério lixiviado, à área da 

usina de concentração e aos locais de descarte de água.  

 

Ainda na microbacia do Rio Ranchinho, localizada a montante do Salto 

Cristo Rei, encontra-se instalada a Indústrias Reunidas Cristo Rei Ltda. 

Atualmente fora de operação, a unidade fabril desenvolvia atividades de 

produção de papel e papelão (papel Kraft e Kraft branco). Este tipo de 

atividade necessita de grandes volumes de água e, consequentemente, 

gera elevadas quantidades de efluentes, caracterizados pela alta 

concentração de DBO, turbidez, cor, sólidos suspensos e, em alguns 

casos, pela presença de substâncias tóxicas, como fenóis clorados.  

 

Apesar de no momento a indústria não representar um risco a qualidade 

da água superficial de região, a retomada de suas atividades pode 

significar um possível impacto aos corpos hídricos próximos (Rios 

Ranchinho e Mourão) se não tomadas as devidas medidas no tratamento e 

disposição final dos efluentes gerados.  

 

Podem ainda ser consideradas como possíveis fontes de poluição hídrica 

duas granjas de avicultura de corte inseridas na AID do empreendimento 

(figura 67); a primeira localizada próxima à foz do Rio Ranchinho, na 

margem direita do Rio Mourão, e a segunda em proximidade ao local de 

obras da PCH, ao lado da área prevista para implantação do canteiro de 

obras.  

 

Neste tipo de empreendimento há a geração de efluentes líquidos 

decorrentes do processo de produção (água de lavagem), sanitário e 

águas pluviais incidentes sobre as áreas construídas, bem como nos 
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tanques de tratamento dos dejetos (quando for o caso) e estruturas para 

o armazenamento de resíduos sólidos. Nesses casos, são necessários 

sistemas de segurança e tratamento, evitando o lançamento de efluentes 

em corpos superficiais sempre que possível.  

 

De acordo com a licença e a dispensa emitidas pelo Instituto Ambiental do 

Paraná (LAS 902/2013 e DLAE 015/2008), não é permitido o lançamento 

de efluentes líquidos em corpo hídrico superficial, devendo os mesmos 

serem tratados e infiltrados no solo (IAP, 2015).  No caso das águas 

pluviais, é exigida dos empreendimentos a construção de caixas de 

contenção junto a estradas e acessos, evitando assim a formação de 

possíveis processos erosivos e consequente assoreamento do corpo 

hídrico.  

 

   

 

Figura 67 – Granjas (avicultura de corte) instaladas na AID do 

empreendimento.  

 

Exceto estas possíveis fontes pontuais de poluição na AII, todas as demais 

podem ser classificadas como difusas, que se caracterizam por apresentar 

ampla área de contribuição, provindo de atividades que depositam 

poluentes de forma esparsa, podendo chegar aos corpos d’água apenas de 

forma intermitente, especialmente nos períodos de chuvas.  
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São de difícil caracterização, mas para a bacia hidrográfica do Rio Mourão 

podem ser elencadas as seguintes fontes difusas mais relevantes: 

 Saneamento in situ; 

 Atividades pecuárias; 

 Atividades agrícolas, sobretudo às margens dos rios.  

 

Os registros fotográficos a seguir (figura 68) ilustram exemplos de 

atividades que podem contribuir à poluição difusa, observadas em visita à 

bacia hidrográfica do Rio Mourão. 

 

 

   

 

Figura 68 – Exemplos de fontes de poluição difusa na bacia hidrográfica do Rio 

Mourão (agricultura, pecuária e depósito de produtos). 

 

Os núcleos urbanos (comunidades) sem atendimento por rede de esgoto 

podem constituir-se em fonte de poluição difusa associada às alternativas 
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para o saneamento in situ adotadas, tais como os lançamentos sem 

tratamento em drenagens ou solo, fossas negras, fossas secas e até 

mesmo sépticas. 

 

Com relação à pecuária, embora na área de estudo os sistemas de criação 

sejam predominantemente ao ar livre e de pequeno porte, o uso da água 

para higiene e resfriamento dos rebanhos ou, no mínimo, a lixiviação de 

dejetos e o acesso a corpos hídricos também é capaz de promover 

poluição de maneira difusa. 

 

Por fim, o próprio uso do solo para cultivos agrícolas, a depender das 

práticas utilizadas, pode apresentar-se como fonte difusa de 

contaminação. Os principais fatores que interferem na qualidade dos 

recursos hídricos estão relacionados à preparação do terreno, aplicação de 

fertilizantes, utilização de defensivos agrícolas e irrigação. A contaminação 

pode ocorrer por meio de águas de deflúvios superficiais, de infiltração ou 

pelo material removido por erosão dos solos. 
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6.1.4.3. Mananciais de abastecimento público  

Os mananciais são fontes de captação de água superficial ou subterrânea 

para abastecimento e consumo da população, indústria e agricultura. 

Embora o Estado do Paraná seja uma região rica em recursos hídricos, a 

qualidade das aguas encontra-se bastante comprometida, principalmente 

nos mananciais superficiais destinados para o abastecimento público, 

localizados próximos aos grandes centros urbanos.  

 

Pode-se considerar que o uso representado pelo abastecimento de água 

doméstico seja o mais nobre (conforme apresentado na Lei nº 

9.433/1997), o qual requer a satisfação de diversos critérios de qualidade.  

 

A expansão de atividades agropecuárias, extração mineral e de centros 

urbanos vem comprometendo a qualidade das águas dos mananciais 

superficiais, assim como toda a área de preservação permanente do 

entorno. Este fato se deve especialmente à falta de saneamento básico 

nas cidades e ao escoamento superficial dos defensivos agrícolas aplicados 

nas lavouras. Além disso, o crescimento populacional está diretamente 

associado a uma maior demanda pelos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, exigindo a implantação de novos instrumentos de gestão 

que proporcionarão adequada proteção e utilização deste recurso natural.   

 

Segundo o Atlas de Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010), 

aproximadamente 56% dos municípios paranaenses são abastecidos 

somente por mananciais subterrâneos, utilizando predominantemente os 

sistemas aquíferos Serra Geral, Bauru-Caiuá, além do Guarani. Este 

panorama se reflete nos municípios inseridos na AII do empreendimento, 

sendo apenas Campo Mourão o município a possuir sistema de 

abastecimento misto (mananciais superficiais e subterrâneos), conforme 

ilustrado nas figuras a seguir. 
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Figura 69 – Croqui do sistema de abastecimento existente em Mamborê/PR. 
Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014. 

 

 

Figura 70 – Croqui do sistema de abastecimento existente em Luiziana/PR. 
Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014. 

 

 

Figura 71 – Croqui do sistema de abastecimento existente em Campo 

Mourão/PR. 
Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014. 
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Figura 72 – Croqui do sistema de abastecimento existente em Peabiru/PR. 
Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014. 

 

 

Figura 73 – Croqui do sistema de abastecimento existente em Eng. Beltrão/PR. 

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014. 
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Figura 74 – Croqui do sistema de abastecimento existente em Quinta do Sol/PR. 
Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014. 

 

Ainda de acordo com o atlas, com exceção dos municípios de Mamborê e 

Quinta do Sol, todos os demais municípios inseridos na AII da PCH 

Saltinho (Luiziana, Campo Mourão, Peabiru e Engenheiro Beltrão) 

necessitam de adequações e/ou ampliações em seus sistemas de 

abastecimento urbano.  

 

No que se refere ao município de Campo Mourão, único a possuir sistema 

de abastecimento misto, as adequações e ampliações propostas para 

atendimento de demandas futuras deverão impactar diretamente o 

manancial superficial utilizado, conforme figura a seguir.  

 

 

Figura 75 – Croqui do sistema de abastecimento proposto em Campo 

Mourão/PR. 

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014. 
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A captação superficial em Campo Mourão é realizada no Rio do Campo, 

cuja foz no Rio Mourão está localizada a jusante do local de implantação 

da PCH Saltinho, fora dos limites da AID do empreendimento. Desta 

maneira, mesmo desconhecendo-se a condição atual de qualidade da 

água de abastecimento, pode-se afirmar que a inserção do 

empreendimento não possui relação com o abastecimento público da área 

urbana de Campo Mourão.  

 

6.1.4.4. Avaliação de dados primários de qualidade da água 

Visando conhecer e registrar a situação da qualidade das águas 

superficiais com algum potencial de vulnerabilidade em função das 

atividades previstas nas áreas do empreendimento foi realizado campanha 

de amostragem de água superficial da área do reservatório e entorno, 

através de medições in situ e coleta de amostras de água para posterior 

análise laboratorial de parâmetros indicadores. 

 

De maneira associada, as atividades de campo também visaram a 

observação expedida de aspectos morfológicos-morfométricos do Rio 

Mourão, do uso do solo no entorno (aspectos já aproveitados no estudo da 

AII) e da condição de preservação de sua vegetação ciliar.  

 

Neste sentido, este relatório diz respeito às atividades de campo 

realizadas no mês de novembro de 2014.  

 

6.1.4.4.1. Pontos de amostragem 

Os pontos de amostragem foram selecionados com base na avaliação de 

imagens de satélites, cartas topográficas e curvas de nível, bem como em 

verificações preliminares nos locais. A definição precisa dos locais de 

coleta levou em consideração a disponibilidade de acesso, especialmente 
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considerando a necessidade de coletas rápidas e eficientes para transporte 

ao laboratório, dada a necessidade de preservação das amostras.  

 

Os pontos definidos foram referenciados espacialmente através de 

coordenadas obtidas em campo (tabela 45), e plotados sobre base 

cartográfica e imagem de satélite da área (figura 76), ferramentas que 

subsidiam a consolidação dos locais de avaliação para o início de uma 

série consistente de monitoramento (na instalação e operação do 

empreendimento), o que possibilita avaliações da evolução temporal da 

condição da qualidade da água.  

 

Tabela 45 – Coordenadas dos pontos de monitoramento de qualidade da água 

da PCH Saltinho. 

Ponto 

Coordenadas UTM 

 SIRGAS 2000 (22S) 
Tipo de 

ambiente 
W (m) S (m) 

P01-MONT-RES 392947,18 7339517,30 Lótico 

P02-PNTE 370489,62 7340707,82 Lótico 

P03-MONT-BARR 371097,61 7341644,54 Lótico 

P04-JUS-BARR 371544,19 7341614,78 Lótico 
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Figura 76 – Localização dos pontos de amostragem de qualidade da água. 
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6.1.4.4.2. Parâmetros de análise e padrões de qualidade 

Os parâmetros analisados foram selecionados considerando aqueles 

apresentados pela resolução CONAMA n° 357/2005 (e atualizações) como 

padrões de qualidade para águas superficiais, e com base nas mais 

prováveis modificações que o empreendimento pode promover a seu 

entorno, atuando assim como indicadores, e considerando o disposto no 

termo de referência emitido pelo IAP para elaboração deste RAS. 

 

Tendo isto em vista, adotou-se um conjunto bastante 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, sedimentos, eutrofização (ocorrência ou 

possibilidade) e condição aeróbia.  

 

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 a seguir, na qual constam 

também os padrões para rios de água doce classe 2, em que se enquadra 

o Rio Mourão (da bacia do Rio Ivaí), conforme Portaria SUREHMA nº 

019/1992.  
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Tabela 46 – Parâmetros analisados por ponto, padrões de qualidade para rios de 

água doce classe 2 e informações sobre os ensaios. 

Parâmetro Limite (classe 2) L.Q. 
Ensaio 

Método 
Início Término 

Clorofila-a (µg.L-1) 30 µg/L 3,0 14/11/2014 14/11/2014 Fluorimetria 

Coliformes 
termotolerantes 

(UFC/100 mL) 

(1) 1,0 07/11/2014 07/11/2014 SM 9225 

Coliformes totais 

(UFC/100 mL) 
- 100 07/11/2014 07/11/2014 SM 9225 

Contagem de 

cianobactérias 
(cel/mL) 

- 3,0 24/11/2014 24/11/2014 SM 10200 A-F 

Cor (Hz) 75 Pt/L (equivalente    ao Hz) 5,0 07/11/2014 07/11/2014 SM 2120 

DBO (mg O2.L
-1) ≤ 5,0 mg/L 3,0 07/11/2014 07/11/2014 SM 5210/B 

DQO (mg O2.L
-1) - 5,0 07/11/2014 07/11/2014 SM 5220/D 

Fósforo total  
(mg P.L-1) 

0,03 mg/L(2) 
0,05 mg/L(3) 

0,02 12/11/2014 12/11/2014 SM 4500-P/E 

Nitrato (mg N.L-1) 10,0 mg/L 0,3 07/11/2014 07/11/2014 IAL/4 edição 

Nitrito 

(mg N.L-1) 
1,0 mg/L 0,02 07/11/2014 07/11/2014 

SM 4500-NO2-

/B 

Nitrogênio amoniacal 

total 
(mg NH4.L

-1) 

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) 

0,1 15/11/2014 15/11/2014 
SM 4500-

NH3/F 

Nitrogênio inorgânico 
(mg N.L-1) 

- 0,5 17/11/2014 17/11/2014 POP PA 005 

Nitrogênio total 
(mg N.L-1) 

1,27 (mg N.L-1)(4) 

2,18 (mg N.L-1)(5) 0,5 14/11/2014 14/11/2014 SM 4500-N 

Nitrogênio total 
Kjeldahl (mg N.L-1) 

- 1,0 14/11/2014 14/11/2014 SM 4500-N 

Óleos e graxas 
minerais 

Virtualmente ausentes 5,0 11/11/2014 11/11/2014 SM 5520/B 

Óleos e graxas 
vegetais / animais 

Virtualmente ausentes 5,0 11/11/2014 11/11/2014 SM 5520/F 

Potássio (mg.L-1) - 0,001 10/11/2014 10/11/2014 SM 3125/B 

Sólidos dissolvidos 
totais (mg.L-1) 

500 5,0 10/11/2014 10/11/2014 SM 2540/C 

Sólidos suspensos 
totais (mg.L-1) 

- 5,0 10/11/2014 10/11/2014 SM 2540/D 

Sólidos totais (mg.L-1) - 5,0 12/11/2014 12/11/2014 SM 2540/B 

Parâmetros medidos in situ 

Condutividade 
(µS/cm) 

- 1,0 05/11/2014 05/11/2014 HI 98129 

Oxigênio dissolvido 
(mg O2.L

-1) 
≥ 5,0 mg/L 0,01 05/11/2014 05/11/2014 HI 9146 

pH (U pH) entre 6 e 9 U pH 0,01 05/11/2014 05/11/2014 HI 98130 

Temperatura da água 
(ºC) 

- 0,1 05/11/2014 05/11/2014 HI 9146 

Temperatura 
ambiente (ºC)  

- 0,1 05/11/2014 05/11/2014 HI 9146 

Turbidez 100 UNT 0,01 05/11/2014 05/11/2014 SM 2130/B 
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(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 

freqüência bimestral; (2) em ambientes lênticos; (3) em ambientes intermediários, com 

tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lênticos; (4) para 

ambientes lênticos; (5) para ambientes lóticos. 

 

6.1.4.4.3. Procedimento de coleta e análises laboratoriais 

O procedimento de coleta foi realizado por corpo técnico da Cia Ambiental 

e devidamente encaminhado para análises laboratoriais no laboratório 

BIOAGRI, habilitado e certificado para análises de qualidade de água.  

 

Foram empregados procedimentos de amostragem (tais como definição de 

volumes, recipientes adequados e métodos de preservação) 

recomendados por bibliografias reconhecidas, nas suas edições mais 

recentes, como: 

 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

AWWA-APHA-WPCI; 

 Guia nacional de coleta e preservação de amostras – ANA/CETESB; 

 Handbook for sampling and sample preservation of water and 

wastewater, EPA – U.S. Environmental Protection Agency. 
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Figura 77 – Detalhes do procedimento de amostragem realizado. 

 

Alguns critérios essenciais à qualidade do processo de amostragem que 

foram observados e vale citar: 

 Execução por técnicos devidamente treinados para execução dos 

procedimentos de coleta, sempre utilizando luvas de látex ou 

nitrílicas para os mesmos; 

 Utilização de equipamentos de campo devidamente 

calibrados/aferidos antes das coletas; 

 Amostras com ausência de partículas grandes, folhas, ou qualquer 

material de presença acidental, em busca das características 

normais do corpo hídrico e da representatividade da amostra; 

 Ambientação dos frascos à amostra, que consiste de um triplo 

enxágue com água do ponto de coleta, previamente à amostragem 

definitiva; 

 Coleta de amostras no sentido contracorrente, quando possível a 20 

cm da superfície da água; 
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 Coletas de volumes superiores aos mínimos, como segurança para 

eventuais necessidades de repetição de análises; 

 Determinações de campo realizadas em alíquotas de amostra 

separadas das que serão encaminhadas para análise; 

 Avaliação prévia dos frascos e utensílios de coleta quanto à sua 

limpeza e higienização; 

 Transferência lenta de amostras para os frascos, com os devidos 

cuidados para evitar sua aeração; 

 Preservação das partes internas de frascos, utensílios de coleta e 

tampas, sem toque de pessoas ou exposição a pó, fumaças, gases e 

outras fontes de contaminação ambiental; 

 Proibição do uso de cigarros e semelhantes durante os 

procedimentos de coleta pelo(s) técnico(s); 

 Proteção das amostras da luz imediatamente após a coleta; 

 Registros da coleta em uma ficha específica; 

 Preenchimento dos frascos ao máximo de sua capacidade, evitando 

a presença de oxigênio em seu interior, considerando ainda a 

necessidade de preservação ou não (a menos que a orientação do 

laboratório seja contrária); 

 Acondicionamento dos frascos de forma a evitar sua movimentação 

e possível quebra durante o transporte, devidamente imobilizados 

no veículo de transporte; 

 Emprego de caixas térmicas para acondicionamento dos frascos, as 

quais serão devidamente identificadas e fechadas/vedadas; 

 Utilização de frascos esterilizados para coletas com fins de análise 

microbiológica, além de ser a primeira coleta em cada ponto. 

 

As coletas de amostras de água foram executadas utilizando um 

amostrador de superfície (balde de aço inox). Para seleção de frascos e 

estratégias de acondicionamento, preservação e transporte utilizou-se 

como referência as diretrizes indicadas pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 2012 (22 ed.) e pelo Guia Nacional 
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de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB/ ANA, 2011). Estes 

cuidados objetivaram retardar a ação biológica e a hidrólise, reduzir os 

efeitos de sorção, e outros que alterem os resultados analíticos e sua 

confiabilidade. 

 

As amostras coletadas foram mantidas em caixas térmicas com gelo 

natural e artificial. Os frascos foram devidamente identificados quanto ao 

ponto de coleta da amostra. Além disso, foram tomados registros 

fotográficos da água dos corpos hídricos, de seu entorno e qualquer 

atividade relacionada ao empreendimento nas proximidades do ponto, 

com a descrição de qualquer situação ou característica que pudesse 

contribuir para a interpretação dos resultados, incluindo o tipo de 

atividades desempenhadas no entorno. 

 

Transporte das amostras 

O transporte das amostras recém-coletadas ao laboratório foi planejado 

para que seu recebimento pelo prestador de serviço se desse em tempo 

hábil para a realização das análises dentro dos prazos adequados de 

preservação. O transporte manteve as condições de preservação das 

amostras, especialmente no que tange à sua refrigeração. Para tanto, foi 

utilizada quantidade adequada de gelo em caixas térmicas. 

 

Análises laboratoriais 

Após coletadas, as amostras foram encaminhadas diretamente para o 

laboratório da BIOAGRI em Curitiba. Cada amostra gerou um relatório de 

ensaio com resultados das análises, limites de quantificação (LQ) mínimos 

e métodos utilizados para as análises.  
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6.1.4.4.4. Compilação de dados 

Os resultados analíticos foram organizados em planilhas digitais, 

separadas por pontos de amostragem, permitindo uma avaliação em linha 

dos resultados obtidos para cada parâmetro. 

 

Para cada parâmetro foi construído um gráfico de unidade de medida pelo 

tempo, com os resultados de todos os pontos, incorporando uma linha 

com o valor do padrão de qualidade desejado, facilitando a interpretação 

visual do conjunto de dados. Esta estratégia subsidia uma análise 

comparativa dos resultados, por parâmetro, em todos os pontos. 

 

Adicionalmente, para enriquecimento das discussões, será calculado o 

índice de qualidade da água (IQA), já empregado na discussão de 

qualidade das águas da AII, metodologia amplamente reconhecida para 

avaliação quali-quantitativa de corpos hídricos, a ser mais bem detalhada 

a seguir. 

 

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. 

 

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a 

especialistas em qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a 

serem avaliados, o peso relativo dos mesmos e a condição com que se 

apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de valores “rating”. Dos 

35 parâmetros indicadores de qualidade de água inicialmente propostos, 

somente nove foram selecionados. Para estes, a critério de cada 
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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 47 – Peso dos parâmetros de qualidade das águas para o IQA. 

Parâmetro Peso (wi) 

Coliformes fecais 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 produto 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: 

 

    ∏  
  

 

   

 

 

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         

i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua 

importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 
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∑    

 

   

 

 

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 48 – 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 

 

Utilizando os resultados das análises, foram então calculados os valores 

de IQA em todos os pontos. 

 

6.1.4.4.5. Resultados e interpretação 

A seguir são apresentados os resultados analíticos obtidos por amostra, 

bem como as características observadas em cada ponto analisado. Na 

sequência apresentam-se os gráficos por parâmetro objetivando a 

comparação dos resultados para uma mesma área. Os laudos analíticos 

emitidos pelo laboratório podem ser visualizados em anexo a este RAS. 

 

P01-MONT-RES 

Ponto localizado a montante da área do futuro reservatório. Trecho de 

corredeiras com alta velocidade de fluxo, margens e fundo rochoso e 
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vegetação ciliar parcialmente preservada (faixa estreita de vegetação). O 

entorno apresenta predominância no cultivo de soja.  

 

  
Figura 78 – Detalhe dos procedimentos de coleta e amostragem executados no 

ponto P01-MONT-RES.  

 

Tabela 49 – Resultados analíticos do ponto P01-MONT.  

Parâmetros P01 
V.M.P. (classe 2) 

Unidade 
mín max 

Clorofila a  <3 - 30 µg/L 

Coliformes termotolerantes (e. coli) 91 - 1000 UFC/100mL 

Coliformes totais  12870 - - UFC/100mL 

Contagem de cianobactérias <3 - 50000 cel.L-1 

Cor 78,0 - 75 Hz 

DBO <3 - 5 mg O2.L
-1 

DQO 6,0 - - mg O2.L
-1 

Fósforo total 0,02 - 0,05 mg P.L-1 

Nitrato  0,32 - 10 mg N-NO3.L
-1 

Nitrito <0,02 - 1 mg N-NO2.L
-1 

Nitrogênio amoniacal total <0,1 - 3,7 mg N-NH4.L
-1 

Nitrogênio inorgânico 0,50 - - mg N.L-1 

Nitrogênio total 3,08 - 2,18 mg N.L-1 

Nitrogênio total Kjeldahl 2,76 - - mg N.L-1 

Óleos e graxas minerais <5 - VA mg O2.L
-1 

Óleos e graxas vegetais / animais <5 - VA mg.L-1 

Potássio 0,545 - - mg K.L-1 

Sólidos dissolvidos totais - SDT 59,0 - 500 mg.L-1 

Sólidos suspensos totais - SST 12,0 - - mg.L-1 

Sólidos totais - ST 73,0 - - mg.L-1 

Parâmetros medidos in situ 

Condutividade 14,0 - - µS/cm 

Oxigênio dissolvido 7,65 5,0  mg.L-1 

pH 5,82 6,0 9,0 U pH 

Temperatura da água 24,4 - - º C 

Temperatura ambiente 28,3 - - º C 

Turbidez 30,6 - 100 NTU 

*Os índices de incerteza para cada resultado são apresentados em conjunto aos lados analíticos, 
anexados a este relatório. 
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A amostra coletada não apresentou óleos e graxas visíveis, bem como 

indícios de materiais flutuantes e sólidos objetáveis. Foi verificada grande 

quantidade de conchas nas margens em locais de remanso. O local de 

amostragem apresentava odor perceptível e associado a compostos 

nitrogenados e/ou outros nutrientes e matéria orgânica. A cor das águas, 

como nos demais pontos, era amarronzada. 

 

Em comparação com os demais pontos de amostragem, o ponto         

P01-MONT apresentou os piores resultados analíticos, o que não significa, 

entretanto, que a qualidade da água no local seja ruim. De modo geral, os 

resultados da amostra revelam que a condição do Rio Mourão no trecho 

em questão é boa e em grande parte atendendo aos padrões constantes 

na Resolução CONAMA nº 357/2005 para rio de água doce, classe 2. 

Alguns parâmetros, porém, mostraram-se levemente alterados quando 

comparados com os limites da resolução, merecendo algumas 

considerações.  

 

Observa-se a presença de coliformes (totais e termotolerantes), o que 

indica uma probabilidade razoável de que existe contaminação de origem 

fecal, porém não necessariamente humana (exclusivamente). O valor 

observado de coliformes totais apresentou-se superior a 1000 coliformes 

por 100 mililitros de amostra, entretanto 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.  

 

Os valores mais elevados de nitrogênio total e cor e turbidez, 

comparativamente ao dos demais pontos, podem estar associados a 

contribuições diversas a montante, inclusive derivadas da foz do Rio 

Ranchinho, que ocorre 800 metros a montante do ponto. Destes, os dois 
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primeiros superam os padrões de qualidade estabelecidos. A turbidez, 

apesar de perceptível, tem resultado bastante abaixo do padrão. 

 

Os resultados baixos de pH encontrados, não apenas no ponto P01-MONT-

RES mas em todos os demais pontos são, provavelmente, consequência 

de uma baixa alcalinidade, isto é, a água não tem capacidade de 

neutralizar cargas ácidas provenientes de escoamentos superficiais, 

precipitações, etc. A alcalinidade é influenciada pelo tipo de solo, rochas e 

vegetação, e neste caso, pode estar associada à retenção de matéria 

orgânica e inorgânica nos reservatórios das PCHs Mourão I e Salto Natal, 

assim como à incorporação de fertilizantes de maneira difusa nas áreas 

agrícolas da bacia do hidrográfica.  

 

A concentração de fósforo total encontra-se de acordo com o padrão de 

qualidade estabelecido, mas os resultados para nitrogênio indicam a 

presença deste elemento em concentrações acima do desejado, e que 

podem derivar desta mesma condição, ou da oxidação do elemento 

incorporado no corpo hídrico em trechos a montante. 

 

A elevada concentração de oxigênio dissolvido e os reduzidos resultados 

de DQO e DBO são condizentes com pequeno impacto por contribuição de 

matéria orgânica, fato associado também ao porte do rio e sua capacidade 

de autodepuração, e às condições de escoamento que, através da 

turbulência, favorecem a solubilização do gás. A condutividade baixa 

associa-se à pequena quantidade de íons (de origem mineral ou orgânica), 

também indicativo de boa qualidade das águas.  

 

Por fim, as concentrações obtidas para a série de sólidos no ponto      

P01-MONT-RES se mostraram superiores quando comparadas às demais 

amostras, mas ainda assim em acordo com o padrão da Resolução 

CONAMA nº 357/2005.  
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Os resultados obtidos para clorofila a e cianobactérias se deram conforme 

esperado. As características do corpo hídrico, com elevada velocidade de 

fluxo e corredeiras reduz as possibilidades de desenvolvimento de 

processos de eutrofização e semelhantes. 

 

P02-RES-PNTE 

Ponto localizado sob ponte de travessia do Rio Mourão, situado em área 

de alagamento do futuro reservatório. O local de amostragem apresenta 

corredeiras e elevada velocidade de fluxo, margens com solo exposto 

apresentando leve processo erosivo e fundo rochoso. Vegetação ciliar 

parcialmente preservada (faixa estreita de vegetação), em especial na 

margem esquerda, cuja ocupação do solo consiste no cultivo de grãos 

(soja).  

 

Por meio de análise visual não foram encontrados indícios da presença de 

óleos e graxas, odor, materiais flutuantes e sólidos objetáveis. O local de 

amostragem apresentou cor amarronzada e transparência, medida com 

Disco de Secchi, de aproximadamente 50 cm de coluna d’água.  

 

   
Figura 79 – Detalhe do local de amostragem e dos procedimentos realizados no 

ponto P02-PNTE.  
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Tabela 50 – Resultados analíticos do ponto P02-RES-PNTE.  

Parâmetros P02 
V.M.P. (classe 2) 

Unidade 
mín max 

Clorofila a  <3 - 30 µg/L 

Coliformes termotolerantes (e. coli) 119 - 1000 UFC/100mL 

Coliformes totais  914 - - UFC/100mL 

Contagem de cianobactérias 460 - 50000 cel.L-1 

Cor 66,0 - 75 Hz 

DBO <3 - 5 mg O2.L
-1 

DQO <5 - - mg O2.L
-1 

Fósforo total 0,04 - 0,05 mg P.L-1 

Nitrato  0,38 - 10 mg N-NO3.L
-1 

Nitrito <0,02 - 1 mg N-NO2.L
-1 

Nitrogênio amoniacal total <0,1 - 3,7 mg N-NH4.L
-1 

Nitrogênio inorgânico <0,5 - - mg N.L-1 

Nitrogênio total 0,57 - 2,18 mg N.L-1 

Nitrogênio total Kjeldahl 0,19 - - mg N.L-1 

Óleos e graxas minerais <5 - VA mg O2.L
-1 

Óleos e graxas vegetais / animais <5 - VA mg.L-1 

Potássio 0,541 - - mg K.L-1 

Sólidos dissolvidos totais - SDT 34,0 - 500 mg.L-1 

Sólidos suspensos totais - SST 8,0 - - mg.L-1 

Sólidos totais - ST 46,0 - - mg.L-1 

Parâmetros medidos in situ 

Condutividade 38,0 - - µS/cm 

Oxigênio dissolvido 7,20 5,0  mg.L-1 

pH 5,76 6,0 9,0 U pH 

Temperatura da água 26 - - º C 

Temperatura ambiente 36,7 - - º C 

Turbidez 26,5 - 100 NTU 

*Os índices de incerteza para cada resultado são apresentados em conjunto aos lados analíticos, 

anexados a este relatório. 

 

Analisando os resultados obtidos para o ponto P02-RES-PNTE, observa-se 

a presença de coliformes (totais e termotolerantes), porém em 

quantidades muito inferiores quando comparado ao ponto P01-MONT, e 

em conformidade com o padrão. Também foi verificada a presença de 

cianobactérias na amostra coletada, bem como o aumento da 

concentração de fósforo total em relação ao primeiro ponto. Estes 

resultados podem estar associados ao carreamento de fertilizantes de 

propriedades a montante.  

 

Outro parâmetro que merece destaque é o pH, cujo valor encontra-se 

abaixo do mínimo permitido para rios de classe 2, conforme discussão 

apresentada para o P01.  
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P03-RES-BARR 

O ponto P03-RES-BARR situa-se na área de alagamento prevista para o 

futuro reservatório no Rio Mourão, a montante (aproximadamente 90 

metros) do local de construção do barramento da PCH Saltinho. A coleta 

foi realizada em local de remanso, logo após a confluência de um córrego 

que deságua no Rio Mourão e que provém de área próxima a uma das 

granjas da AID.  

 

No ponto de coleta a velocidade de escoamento da água é inferior àquela 

encontrada nos dois primeiros pontos, as margens possuem solo exposto, 

porém sem apresentar ocorrência de processos erosivos, e vegetação 

ciliar parcialmente preservada. No momento da amostragem, a equipe 

responsável pela coleta verificou forte incidência de odores característicos 

da putrefação/decomposição de matéria orgânica, mas sem origem 

perceptível.  

    

    
Figura 80 – Detalhes do local e procedimento de coleta. Destaque para 

mediação de transparência com Disco de Secchi.  

 

Não foram encontrados no local e na amostra coletada indícios de óleos e 

graxas, cor, materiais flutuantes e sólidos objetáveis. A transparência 

medida novamente ficou em torno de 50 cm de coluna d’água. Os 

resultados analíticos dos parâmetros analisados são apresentados na 

tabela a seguir. 
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Tabela 51 – Resultados analíticos do ponto P03-RES-BARR.  

Parâmetros P03 
V.M.P. (classe 2) 

Unidade 
mín max 

Clorofila a  <3 - 30 µg/L 

Coliformes termotolerantes (e. coli) 178 - 1000 UFC/100mL 

Coliformes totais  516 - - UFC/100mL 

Contagem de cianobactérias 326 - 50000 cel.L-1 

Cor 68,0 - 75 Hz 

DBO <3 - 5 mg O2.L
-1 

DQO <5 - - mg O2.L
-1 

Fósforo total 0,03 - 0,05 mg P.L-1 

Nitrato  <0,3 - 10 mg N-NO3.L
-1 

Nitrito <0,02 - 1 mg N-NO2.L
-1 

Nitrogênio amoniacal total <0,1 - 3,7 mg N-NH4.L
-1 

Nitrogênio inorgânico <0,5 - - mg N.L-1 

Nitrogênio total <0,5 - 2,18 mg N.L-1 

Nitrogênio total Kjeldahl 0,20 - - mg N.L-1 

Óleos e graxas minerais <5 - VA mg O2.L
-1 

Óleos e graxas vegetais / animais <5 - VA mg.L-1 

Potássio 0,550 - - mg K.L-1 

Sólidos dissolvidos totais - SDT 25,0 - 500 mg.L-1 

Sólidos suspensos totais - SST 11,0 - - mg.L-1 

Sólidos totais - ST 40,0 - - mg.L-1 

Parâmetros medidos in situ 

Condutividade 30,0 - - µS/cm 

Oxigênio dissolvido 7,20 5,0  mg.L-1 

pH 5,88 6,0 9,0 U pH 

Temperatura da água 23,3 - - º C 

Temperatura ambiente 27,3 - - º C 

Turbidez 29,4 - 100 NTU 

*Os índices de incerteza para cada resultado são apresentados em conjunto aos lados analíticos, 

anexados a este relatório. 

 

A maior parte dos parâmetros que possuem padrão estabelecido pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005 apresentaram resultados em acordo com 

a classe 2 de águas doces, na qual de enquadra o Rio Mourão, de acordo 

com a Portaria SUREHMA nº 019/1992. A exceção se deu quanto ao pH, a 

exemplo dos resultados obtidos para os pontos 01 e 02. 

 

O conjunto de resultados indica águas de boa qualidade e que o rio 

apresenta boa capacidade de autodepuração e diluição. 

 

P04-JUS-BARR 

O ponto P04-JUS-BARR foi adotado para caracterizar a condição atual da 

qualidade da água na porção a jusante do futuro barramento, no trecho 

de vazão reduzida, estando localizado a aproximadamente 150 metros a 
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jusante do Salto Santa Amália. Neste trecho o rio apresenta velocidade de 

fluxo elevada, margens de terra e vegetação ciliar preservada.  

 

A partir de verificação visual da amostra coletada não foram encontrados 

indícios da presença de odores, óleos e graxas, materiais flutuantes ou 

sólidos objetáveis. A cor, assim como nos demais pontos achava-se 

amarronzada. Também foi verificada a presença de conchas em locais de 

remanso, repetindo o ocorrido no ponto P01-MONT.  

 

  

   
Figura 81 – Salto Santa Amália, localizado a jusante do futuro barramento da 

PCH Saltinho em trecho de vazão reduzida; detalhes dos procedimentos de 

coleta de água no ponto P04-JUS-BARR. 
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Tabela 52 – Resultados analíticos do ponto P04-JUS-BARR.  

Parâmetros P04 
V.M.P. (classe 2) 

Unidade 
mín max 

Clorofila a  <3 - 30 µg/L 

Coliformes termotolerantes (e. coli) 60 - 1000 UFC/100mL 

Coliformes totais  7480 - - UFC/100mL 

Contagem de cianobactérias 417 - 50000 cel.L-1 

Cor 63,0 - 75 Hz 

DBO <3 - 5 mg O2.L
-1 

DQO <5 - - mg O2.L
-1 

Fósforo total 0,03 - 0,05 mg P.L-1 

Nitrato  0,30 - 10 mg N-NO3.L
-1 

Nitrito <0,02 - 1 mg N-NO2.L
-1 

Nitrogênio amoniacal total <0,1 - 3,7 mg N-NH4.L
-1 

Nitrogênio inorgânico <0,5 - - mg N.L-1 

Nitrogênio total 1,85 - 2,18 mg N.L-1 

Nitrogênio total Kjeldahl 1,55 - - mg N.L-1 

Óleos e graxas minerais <5 - VA mg O2.L
-1 

Óleos e graxas vegetais / animais <5 - VA mg.L-1 

Potássio 0,640 - - mg K.L-1 

Sólidos dissolvidos totais - SDT 41,0 - 500 mg.L-1 

Sólidos suspensos totais - SST 6,0 - - mg.L-1 

Sólidos totais - ST 50,0 - - mg.L-1 

Parâmetros medidos in situ 

Condutividade 26,0 - - µS/cm 

Oxigênio dissolvido 7,58 5,0  mg.L-1 

pH 5,80 6,0 9,0 U pH 

Temperatura da água 25,3 - - º C 

Temperatura ambiente 33,3 - - º C 

Turbidez 31,3 - 100 NTU 

*Os índices de incerteza para cada resultado são apresentados em conjunto aos lados analíticos, 

anexados a este relatório. 

 

Assim como nos pontos P02-RES-PNTE e P03-RES-BARR, com exceção do 

valor de pH levemente abaixo do mínimo permitido, todos os demais 

parâmetros analisados encontram-se em atendimento a Resolução 

CONAMA nº 357/2005.  

 

Foram encontrados na amostra coliformes totais em quantidades 

elevadas, porém em magnitude que não representa alerta, pois estão 

abaixo do visualizado para o ponto P01-MONT e, portanto, em acordo com 

o padrão estabelecido.  

 

A concentração de clorofila, assim como para os demais pontos de 

amostragem, apresentou valor abaixo do limite de detecção laboratorial. 

Tal fato pode ser interpretado como reflexo da condição da bacia, com 

poucas fontes de poluição, aliada à velocidade da água do Rio Mourão, 
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resultado da morfologia encaixada (vales em v) e grande declividade, com 

baixa rugosidade em virtude do escoamento em fundo basáltico. 

 

Os valores de cor, turbidez e pH novamente estão associados ao tipo de 

solo da região e ao excesso de chuvas no período da campanha de 

amostragem de água. Merece também destaque a concentração de 

potássio, levemente acima dos demais resultados analíticos, porém sem 

representar algum risco ou alerta. O teor de potássio, bem como de 

fósforo total estão associados ao uso de fertilizantes em áreas agrícolas.  

 

6.1.4.4.6. Resumo dos resultados 

Por fim, julga-se relevante a apresentação conjunta (tabela 53) e também 

gráfica (figura 82) dos resultados, que possibilita a fácil comparação 

visual. Adicionalmente, são apresentados os Índices de Qualidade da Água 

- IQA (figura 83) para cada um dos pontos, que resultaram em BOM para 

todos os quatro pontos amostrados.  
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Tabela 53 – Resumo dos resultados da campanha de monitoramento de qualidade da água.  

 

Parâmetros 
05/11/2014 M.P. (Classe 2) 

Unidade L.Q. Método 
P01 P02 P03 P04 mín máx 

Clorofila a  <3 <3 <3 <3 - 30 µg/L 3 Fluorimetria 

Coliformes termotolerantes (e. coli) 91 119 178 60 - 1000 UFC/100mL 1,0 SM 9225 

Coliformes totais  12870 914 516 7480 - - UFC/100mL 100 SM 9225 

Contagem de cianobactérias <3 460 326 417 - 50000 cel.L-1 3,0 SM 10200 A-F 

Cor 78,0 66,0 68,0 63,0 - 75 Hz 5,0 SM 2120 

DBO <3 <3 <3 <3 - 5 mg O2.L
-1 3,0 SM 5210/B 

DQO 6,0 <5 <5 <5 - - mg O2.L
-1 5,0 SM 5220/D 

Fósforo total 0,02 0,04 0,03 0,03 - 0,05 mg P.L-1 0,0 SM 4500-P/E 

Nitrato  0,32 0,38 <0,3 0,30 - 10 mg N-NO3.L
-1 0,3 IAL/4 edição 

Nitrito <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 1 mg N-NO2.L
-1 0,0 SM 4500-NO2-/B 

Nitrogênio amoniacal total <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 3,7 mg N-NH4.L
-1 0,1 SM 4500-NH3/F 

Nitrogênio inorgânico 0,50 <0,5 <0,5 <0,5 - - mg N.L-1 0,5 POP PA 005 

Nitrogênio total 3,08 0,57 <0,5 1,85 - 2,18 mg N.L-1 0,5 SM 4500-N 

Nitrogênio total Kjeldahl 2,76 0,19 0,20 1,55 - - mg N.L-1 0,5 SM 4500-N 

Óleos e graxas minerais <5 <5 <5 <5 - VA mg O2.L
-1 5,0 SM 5520/B 

Óleos e graxas vegetais / animais <5 <5 <5 <5 - VA mg.L-1 5,0 SM 5520/F 

Potássio 0,545 0,541 0,550 0,640 - - mg K.L-1 0,01 SM 3125 B 

Sólidos dissolvidos totais - SDT 59,0 34,0 25,0 41,0 - 500 mg.L-1 5,0 SM 2540/C 

Sólidos suspensos totais - SST 12,0 8,0 11,0 6,0 - - mg.L-1 5,0 SM 2540/D 

Sólidos totais - ST 73,0 46,0 40,0 50,0 - - mg.L-1 5,0 SM 2540/B 

Parâmetros medidos in situ 

Condutividade 14,0 38,0 30,0 26,0 - - µS/cm 1,0 HI 98129 

Oxigênio dissolvido 7,65 7,20 7,20 7,58 5,0  mg.L-1 0,01 SM 5520/B 

pH 5,82 5,76 5,88 5,80 6,0 9,0 U pH 0,01 HI 98130 

Temperatura da água 24,4 26 23,3 25,3 - - º C 0,1 HI 9146 

Temperatura ambiente 28,3 36,7 27,3 33,3 - - º C 0,1 HI 9146 

Turbidez 30,6 26,5 29,4 31,3 - 100 NTU 0,01 SM 2130/B 
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Figura 82 – Resumo gráfico dos resultados da campanha de monitoramento de 

qualidade da água.  
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Figura 83 – Resumo dos IQA calculados a partir dos resultados nos pontos de 

monitoramento.   

 

A avaliação dos resultados encontrados para as avariáveis analisadas no 

presente monitoramento mostra que a qualidade da água na área 

diretamente afetada pela PCH Saltinho é fortemente influenciada pela 

presença dos reservatórios das PCHs Mourão I e Salto Natal e pelo tipo de 

solo da região.  

 

A maior parte dos sedimentos da bacia de drenagem da PCH Saltinho fica 

retida nos reservatórios das PCHs a montante. Devido a este fato, as 

concentrações das variáveis analisadas são bastante baixas, 

principalmente os nutrientes, o que faz com que o futuro reservatório seja 

predominantemente oligotrófico (pobre em concentração de nutrientes). 
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6.1.5. Recursos hídricos subterrâneos 

SUDERHSA (2010), afirma que na AID do empreendimento é definida a 

unidade aquífera Serra Geral. Além do Aquífero Serra Geral, na AII do 

empreendimento há também o Aquífero Caiuá. 

 

DALASTRA et. al (2007), afirma que na região urbana do Município de 

Campo Mourão existem basicamente dois grandes reservatórios de água 

subterrânea: o Aquífero Serra Geral, e subjacente a este o Aquífero 

Guarani. 

 

Aquífero Serra Geral 

O Aquífero Serra Geral corresponde à unidade homônima, relativa a 

rochas basálticas que ocorrem no Terceiro Planalto Paranaense. Na bacia 

do Rio Ivaí a vazão média é de 9,8 m3/h (SUDERHSA, 2010). As entradas 

de água no aquífero estão associadas com os sistemas de 

descontinuidades geológicas e com a presença de zonas vesiculares. O 

Aquífero Serra Geral, pelas suas características litológicas, constitui-se em 

um meio hidrogeológico heterogêneo ou anisotrópico (CELLIGOI, 1993).  

 

Dessa forma, o modo de ocorrência da água subterrânea fica restrito às 

zonas de descontinuidades das rochas. As direções preferenciais dos 

alinhamentos estruturais através das quais águas subterrâneas circulam 

são, na maioria das vezes, para NW-SE e NE-SW, e os mergulhos são 

praticamente verticais. Destaque-se, também, que o manto de alteração 

dessas rochas nessa região pode atingir em média 30 metros. Esses 

pacotes de rochas alteradas encontram-se sempre saturadas em água, o 

que permite a regularização da recarga dos basaltos. É o aquífero mais 

explotado no Município de Campo Mourão (DALASTRA et al. 2007).  

 

As águas do Aquífero Serra Geral são classificadas comumente como 

bicarbonatadas cálcicas e contém teores de sólidos totais dissolvidos entre 
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100 e 150 mg.L-1. O pH varia entre 6,6 a 7,2 e o teor médio de cálcio é 9 

mg.L-1. As concentrações de magnésio variam de 3,5 a 6,5 mg.L-1 e sódio 

entre 1,2 a 3,7 mg.L-1. O teor de potássio varia entre 1,5 a 3 mg.L-1
, o 

valor médio para bicarbonato é 38 mg.L-1, o de cloreto, 1,5 mg.L-1 e o de 

sulfato, 2,5 mg.L-1 (SUDERHSA, 2010).  

 

É comum a mistura das águas do Aquífero Serra Geral com as águas do 

Aquífero Guarani em função da compartimentação estrutural existente 

entre estas unidades. Este aspecto atribui novas concentrações aos íons 

dissolvidos, principalmente cálcio, magnésio, sulfato, potássio, sódio, 

bicarbonato e carbonato na água subterrânea em ambos os aquíferos. 

 

Aquífero  Caiuá 

O aquífero Caiuá ocorre na porção oeste da AII do empreendimento e é 

representado, predominantemente, pelos arenitos finos a médios. Essa 

unidade apresenta características litológicas relativamente homogêneas, 

sem grandes quantidades de argilas compactas, oferecendo condições 

para que classificação como um aquífero livre (CELLIGOI, 2000). Possui 

bom potencial hidrogeológico em virtude de suas características 

intrínsecas de rochas sedimentares e da sua boa porosidade (CELLIGOI, 

2002). 

 

As águas do aquífero Caiuá são classificadas como bicarbonatadas cálcicas 

e contém teores de sólidos totais dissolvidos entre 40 a 60 mg.L-1. O pH 

varia entre 6,1 a 6,9 e a dureza total gira em torno de 9 a 13 mg.L-1 em 

CaCO3. O teor de cálcio varia de 2 a 4 mg.L-1, o de magnésio, de 0,1 a 0,6 

mg.L-1; o de sódio, de 1 a 1,2 mg.L-1; e o de potássio de 1,5 a 4 mg.L-1. A 

concentração de bicarbonato varia de 8 a 16 mg.L-1, a de sulfato, de 0,5 a 

1,5 mg.L-1, e a de cloretos de 1,2 a 2,3 mg.L-1 (SUDERHSA, 2010). 
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Aquífero Guarani 

Este aquífero ocorre subjacente à unidade Serra Geral. Apesar do Aquífero 

Guarani não ter faixa aflorante na AII do empreendimento será 

brevemente descrito em função da sua importância hidrogeológica e 

econômica para a região. 

 

O Aquífero Guarani é referido como sendo o conjunto de estratos eólicos e 

flúvio-lacustres relativos à Formação Botucatu e Pirambóia. No Estado do 

Paraná a maior parte do aquífero encontra-se confinada e abrangendo 

toda a extensão do Terceiro Planalto Paranaense. As áreas de descarga 

são representadas pelas grandes drenagens da região do Terceiro Planalto 

do Paraná, nos rios Iguaçu, Paraná, Ivaí e Piquiri. Nessas regiões é 

possível encontrar fontes de águas quentes às margens desses rios. As 

áreas de recarga são representadas pelas zonas de afloramento e através 

do aquífero Serra Geral, nas áreas onde a potenciometria do aquífero 

Guarani permite um fluxo descendente (SUDERHSA, 2010). 

 

As águas do Aquífero Guarani possuem teor de sulfato que varia de 0,5 a 

18 mg.L-1. O bicarbonato apresenta concentração média de 64 mg.L-1 e 

variação entre 4 e 197 mg.L-1. A média de sólidos totais dissolvidos é 125 

mg.L-1 e a sua variação é de 19 a 312 mg.L-1. O valor médio da dureza é 

56 mg.L-1 em CaCO3 e varia entre 3 e 189 mg.L-1. O pH varia de 5,6 a 

9,5, sendo 7,0 o valor da média. Os teores de cálcio variam entre 1 a 53 

mg.L-1 com média de 16 mg.L-1. O magnésio varia de 0,3 a 29 mg.L-1 e a 

média é igual a 5 mg.L-1. O potássio apresenta uma variação entre 0,5 a 

6,4 mg.L-1 e a média é 1,9 mg.L-1. O teor de sódio varia entre 1,1 a 52 

mg.L-1 e a média é igual a 14 mg.L-1. Os teores de fluoreto variam de 0,1 

mg.L-1 a 0,6 mg.L-1, sendo que a média é igual a 0,25 mg.L-1 (SUDERHSA, 

2010). 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

250 

6.1.6. Geologia 

MINEROPAR (2005) define a região em que se pretende implantar o 

empreendimento como sendo constituída pela Formação Serra Geral de 

idade Juro-Cretácea, descrita a seguir e conforme o mapa apresentado em 

anexo. Esta unidade abrange a ADA e AID definidas para este RAS. 

 

Formação Serra Geral 

Esta unidade está inserida no contexto geral do Grupo São Bento, Bacia 

do Paraná. A Formação Serra Geral é constituída essencialmente por 

rochas ígneas vulcânicas como basaltos toleíticos e andesitos basálticos, 

com riolitos e riodacitos subordinados de idade Juro-Cretáceo. Ocorrem, 

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 (figura 

84). É muito comum decomposição esferoidal em porções rochosas que 

apresentam um processo mais avançado de intemperismo. Quando o 

processo intempérico não se encontra avançado podem ser observados as 

disjunções colunares.  

 

As principais estruturas descritas nos derrames são: contatos 

interderrames e zonas de basalto vesicular e amigdaloidal. As 

características de topo de derrame comuns são amígdalas preenchidas por 

calcita, quartzo e zeólitas (SILVA, 2007). 
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Figura 84 – Afloramento de rochas relativas à Formação Serra Geral 

identificadas na AID do empreendimento. 

 

Na AII do empreendimento, além da Formação Serra Geral, ocorre a 

Formação Caiuá, relativa ao Grupo Bauru, e depósitos aluvionares e 

coluvionares recentes, descritos a seguir. 

 

Formação Caiuá 

Esta unidade está inserida no contexto geral do Grupo Bauru na Bacia do 

Paraná (PAULA e SILVA et al., 2005). Contudo, estudos elaborados por 

Fernandes (1998) e Fernandes (2004) descrevem o Grupo Bauru como 

unidade relativa à Bacia Bauru. Para este relatório será utilizada a 

concepção de Paula e Silva et al. (2005), em que o Grupo Bauru está 

inserido na Bacia do Paraná.  

 

O Grupo Bauru compreende um pacote sedimentar Cretáceo, pertencente 

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

como substrato as rochas basálticas da Formação Serra Geral. 

 

A Formação Caiuá caracteriza-se pela presença de um pacote 

predominantemente psamítico, constituído de arenitos vermelho-vinho a 

marrom acastanhados, de granulometria variando de muito fina a média, 

grãos com boa esfericidade e cobertos por película ferruginosa, 

subarredondados. Em geral são pouco argilosos, localmente calcíferos, 
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podendo apresentar em sua porção basal, próximo ao contato com os 

basaltos Serra Geral, arenitos sílticos, marrom avermelhados, médios, 

calcíferos (PAULA e SILVA et al. 2005). 

 

Depósitos recentes 

Os depósitos aluvionares correspondem a sedimentos semiconsolidados 

ou inconsolidados recentes associados a deposição por cursos d’água. 

Consistem em sedimentos arenosos, areno-siltosos, argilosos e argilo 

arenosos. Os depósitos aluvionares ocorrem como manchas isoladas na 

porção norte da AII do empreendimento. 

 

Os depósitos coluvionares consistem em fragmentos rochosos, arenosos, 

argilosos ou ainda massa de solo advindo de encostas ou taludes 

principalmente por processos de movimentação de massa. Pode englobar 

diversas granulações e materiais de várias origens. Na AII do 

empreendimento os colúvios ocorrem na porção noroeste, junto ao 

contato da Formação Serra Geral com as rochas da Formação Caiuá. Os 

colúvios também foram identificados em porções isoladas da AID, 

conforme apresenta a figura a seguir. 

 

 

Figura 85 – Registro fotográfico de uma porção do colúvio identificado na AID 

do empreendimento. 
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Caracterização tectônica 

A região em que está inserida a AII do empreendimento no âmbito 

geotectônico corresponde a sinéclise Bacia do Paraná, no contexto da 

Placa Sul Americana. A Bacia do Paraná é do tipo intracratônica, com 

acumulação de rochas sedimentares e vulcânicas, com idades variando 

entre o Ordoviciano e o Cretáceo. Esta bacia registrou ao longo de sua 

história evolutiva três ciclos transgressivo-regressivos de idades 

próximas: Meso-Ordoviciana a Eo-Devoniana; Meso-Devoniana a Eo-

Carbonífera; Neo-Carbonífera a Neo-Permiana, as quais permitiram o 

desenvolvimento de um substrato rochoso típico representado pelas 

unidades estratigráficas da bacia. No Mesozoico e Cenozoico, a bacia do 

Paraná passou a sofrer influência dos eventos tectônicos relacionados com 

a ruptura do Gondwana, abertura do Oceano Atlântico e consequente 

migração da Placa Sul Americana para oeste o que, por sua vez, provocou 

no Eocretáceo o magmatismo Serra Geral. Após este magmatismo, 

iniciaram-se os processos de separação continental e abertura do Oceano 

Atlântico (ASSINE et. al., 1993). 
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6.1.7. Geomorfologia 

6.1.7.1. Contextualização geomorfológica regional 

MINEROPAR (2006) afirma que a região em que está inserida a ADA e AID 

do empreendimento compreende o Planalto de Apucarana. A AII encontra-

se parcialmente posicionada no Planalto de Campo Mourão, conforme 

apresenta o mapa em anexo. A unidade morfoescultural é o Terceiro 

Planalto Paranaense. 

 

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). A AID e a AII encontram-se nas unidades 

geomorfológicas Planalto de Apucarana e Planalto de Campo Mourão, 

descritas a seguir. 

 

Planalto de Apucarana 

Esta unidade abrange toda a AID do empreendimento. Apresenta 

dissecação alta, classe de declividade predominante entre 6-12%. As 

altitudes variam entre 300 e 920 m. As formas predominantes são topos 

alongados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da 

morfologia é NW/SE. 

 

Planalto de Campo Mourão 

Esta unidade apresenta dissecação baixa e classe de declividade 

predominante é menor que 6%. As altitudes variam entre 260 e 600 m. 

As formas predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e 

côncavas na base e vales em calha. Esta unidade ocorre na porção oeste, 

noroeste e sudeste da AII do empreendimento. 
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6.1.7.2. Aspectos locais 

Na AID do empreendimento predomina relevo dissecado homogêneo com 

padrão estrutural associado a drenagem dendrítica. As formas de topos 

observadas são convexas ou aguçadas. Os topos por vezes ocorrem 

alongados com direção preferencial NW-SE. O índice de dissecação do 

relevo é médio em que as incisões da drenagem e densidade da drenagem 

moderadamente avançadas. Em sentido oeste da AID ocorre suavização 

da dissecação do relevo e para leste predominam formas dissecadas com 

controle estrutural evidente de modo a configurar uma borda de patamar 

estrutural entre as rochas da Formação Serra Geral e Grupo Bauru. 

 

A declividade média está em torno de 8%, enquanto que em alguns locais 

disseminados pela AID a declividade atinge até 50%, como na porção 

leste e sudeste da AID, conforme apresenta o mapa de declividade em 

anexo. 

 

A altitude varia de 610 m na porção leste até 390 m nas porções mais 

baixas nas margens do Rio Mourão, conforme apresenta o mapa 

hipsométrico em anexo. 

 

Cavidades naturais 

Segundo a Base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais 

Subterrâneas do CECAV, situação em 13/01/2015 (arquivo original de 

31/10/2014)3, não há registro de quaisquer cavidades naturais 

subterrâneas na AII, AID e ADA do empreendimento. Neste contexto, 

destaca-se que a região possui baixo a médio potencial a ocorrência de 

                                    
3 O uso desses dados não substitui as análises e pareceres técnicos elaborados pelas instituições integrantes do 
SISNAMA, especialmente, em virtude das limitações claramente apresentadas pela imprecisão cartográfica dos 
mesmos. O CECAV não se responsabiliza pelo uso desses dados por terceiros, assim como não se compromete 
com a sua atualização ou manutenção permanente. A utilização desses dados deverá considerar o conteúdo do 
arquivo.txt disponibilizado para download. Os dados especialmente orientadores das proximidades de 
localização das cavidades, pendentes de checagem e consequente validação de campo. Esses arquivos não 
representam todo o universo de cavernas existentes no território Brasileiro. Eles reúnem unicamente a pequena 
porção de cavidades que já foram prospectadas, por pessoas físicas, grupos ou instituições, cujos dados foram 
publicados, em diversos meios de divulgação, e que foram sistematizados, georreferenciadas e analisados pelo 
CECAV. 
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cavidades.  A porção com média potencialidade a ocorrência de cavidades 

está posicionada na faixa aflorante da Formação Caiuá, leste da AII. O 

restante da AID e ADA estão em área com baixo potencial.  

 

6.1.7.3. Suscetibilidade a ocorrência de processos erosivos 

Segundo MINEROPAR (2007), predominam na região em que se pretende 

implantar o empreendimento porções com baixa suscetibilidade a 

ocorrência de processos erosivos. As porções com alta suscetibilidade a 

processos erosivos compreendem aquelas com ocorrência de rochas 

arenosas do Grupo Bauru, que estão localizadas na AII do 

empreendimento, para as quais são recomendadas práticas 

conservacionistas. 

 

IBAMA (2007), afirma que a região em que está localizada a AID do 

empreendimento, em função das características de relevo, solo e 

vegetação, possui aptidão para reflorestamento e lavoura, conforme 

apresenta o mapa em anexo. 

 

6.1.8. Pedologia 

Segundo ITCG (2008), nas áreas de influência do empreendimento 

ocorrem cinco tipos de solos e três associações listadas a seguir, conforme 

a área de influência do empreendimento. 
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Tabela 54 – Tipo de solo conforme a área de influência do empreendimento. 

Área de 

influência 
Tipo de solo 

ADA 

- Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico chernossólico + 

CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico saprolítico + NITOSSOLO 

VERMELHO Eutroférrico típico; 

AID 

- Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico chernossólico + 

CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico saprolítico + NITOSSOLO 

VERMELHO Eutroférrico típico;  

- LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico;  

- NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico; 

AII 

- Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico chernossólico + 

CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico saprolítico + NITOSSOLO 

VERMELHO Eutroférrico típico; 

- Associação LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico + NITOSSOLO 

VERMELHO Eutroférrico típico;  

- Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico chernossólico + 

NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico típico+ CHERNOSSOLO HÁPLICO 

Órtico saprolítico; 

- NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico;  

- ARGISSOLO VERMELHO Distrófico; ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico;  

- LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; LATOSSOLO VERMELHO 

Eutroférrico; LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico;  

- NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico; NITOSSOLO VERMELHO 

Eutroférrico; 

 

Os solos citados são descritos a seguir, agrupados conforme a ordem. 

 
LATOSSOLOS 

Correspondem a solos bem desenvolvidos, em estágio avançado de 

intemperização, com alta concentração de sesquióxidos e profundos. O 

diagnóstico é tido pelo horizonte B, bem desenvolvido em função do 

processo de latolização. Possuem grande homogeneidade ao longo do 

perfil. Foram identificados os seguintes grandes grupos: 

 LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico;  

 LATOSSOLO VERMELHO Distrófico;  

 LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico:  
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NEOSSOLOS 

Corresponde a solos pouco evoluídos, sem qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico constituído por matéria mineral ou orgânica. Na região foi 

descrito NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico chernossólico. Aponta solos com 

altos teores de bases trocáveis e horizonte A chernozêmico.  

 

NITOSSOLO 

Correspondem a solos constituídos por material mineral e com horizonte 

diagnóstico do tipo B nítico com textura argiloso ou muito argilosa e 

estrutura prismática, subangular ou angular. Na região ocorre NITOSSOLO 

VERMELHO Eutroférrico típico, que são solos bem desenvolvidos de 

coloração avermelhada e com altos teores de bases trocáveis. 

 
ARGISSOLO 

Compreendem solos que possuem o horizonte diagnóstico do tipo B 

textural. São solos bem evoluídos que possuem aumento na concentração 

de argila do horizonte A para o horizonte B. Na AII foram identificados 

dois tipos: ARGISSOLO VERMELHO Distrófico e Eutrófico.  

 
CHERNOSSOLO 

São solos que tem como características diferenciais alta saturação por 

bases e horizonte A chernozêmico sobrejacente a horizonte B textural. Na 

região é descrito CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Férrico saprolítico. 

 

6.1.8.1. Pontos de campo 

Durante o levantamento de campo foram executadas três sondagens (ST-

01; ST-02; ST-03) de reconhecimento do solo, e avaliados dois pontos 

com afloramento rochoso (P-01; P-02). O equipamento utilizado para 

execução das sondagens foi um trado manual de 4" com hastes 

individuais de 1 m de comprimento. A localização dos pontos com 

afloramentos rochosos e as sondagens executadas é apresentada na 

figura a seguir. 
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Figura 86 – Localização dos pontos de sondagem e de reconhecimento na AID 

do empreendimento. 
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ST-01 

Esta sondagem foi executada a cerca de 25 m da margem direita do Rio 

Mourão. Foram observados dois horizontes ao longo do perfil de solo, o 

primeiro correspondente ao B, com textura argilosa, cor marrom 

avermelhado, fortemente magnético e com cerca de 45 cm de 

profundidade. O horizonte observado logo abaixo corresponde ao C, no 

qual foram identificado fragmentos milimétricos de rocha básica em meio 

a uma matriz argilosa marrom avermelhada. A profundidade total da 

sondagem foi de 75 cm. 

  

Figura 87 – Execução da sondagem à esquerda e amostra do horizonte B do 

solo, à direita. 

 

ST-02 

Esta sondagem foi executada a cerca de 100 m da margem direita do Rio 

Mourão, junto a uma via de acesso inserida na AID do empreendimento. 

Esta sondagem foi executada até 100 cm de profundidade e apontou a 

ocorrência de três horizontes de solo. O primeiro horizonte identificado 

corresponde ao A, que possui cerca de 60 cm de profundidade, cor 

marrom, constituído de matéria orgânica e argila. O segundo horizonte 

identificado corresponde ao B, com cerca de 30 cm de profundidade, 

textura argilosa e cor marrom avermelhado, e moderada estruturação 

evidenciada. O horizonte C foi identificado no últimos 10 cm da perfuração 

e possui fragmentos de rocha básica em uma matriz argilosa de cor bege 

avermelhado. 
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Figura 88 – Execução da sondagem à esquerda e amostra do horizonte B do solo 

no trado, à direita. 

 

ST-03 

Esta sondagem foi executada na AID do empreendimento, a cerca de 130 

m da margem direita do Rio Mourão e a 10 m de um afluente deste rio. A 

sondagem foi executada até 1,5 m de profundidade e possibilitou a 

exposição de dois horizontes do solo. O primeiro horizonte possui 1,05 m 

de profundidade e é constituído por camadas arenosas, areno-argilosas de 

material orgânico e cor cinza. O segundo horizonte possui 0,45 m de 

profundidade, cor cinza e textura arenosa com matéria orgânica, 

sugerindo horizonte glei. O perfil do solo apontou ocorrência de depósito 

aluvionar associado ao solo residual. 

  

Figura 89 – Execução da sondagem à esquerda, e amostra do horizonte B do 

solo no trado, à direita. 
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P-01 

Este ponto corresponde a um afloramento rochoso na margem de uma via 

de acesso na porção oeste da AID, no limite com a AII do 

empreendimento. No local foram identificadas rochas básicas, máficas, 

extrusivas, mesocrático a melanocrático, cinzas, rósea acinzentada e com 

estrutura maciça, e por vezes observam-se vesículas e amígdalas 

preenchidas por calcita ou malaquita. O local provavelmente era utilizado 

como jazida ou cascalheira da região. 

 

  

Figura 90 – Afloramento rochoso de basalto. Na foto à direita notar as vesículas 

e amígdalas preenchidas por calcita. 

 

P-02 

Neste local há um afloramento rochoso que provavelmente era utilizado 

como fonte de material rochoso para a região. No local foi identificada 

rocha básica, mesocrática a melanocrática, cinza, bege acinzentado, rósea 

e rósea acinzentado altamente fraturada e com porções em estágio 

avançado de alteração.  As fraturas compreendiam três direções principais 

(N40-50W, N80-85W e N20-30E) com mergulho subvertical. Assim como 

no P-01 foram identificadas vesículas e amígdalas preenchidas por calcita 

ou malaquita. 
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Figura 91 – Afloramento rochoso de basalto. Na foto à direita notar as vesículas 

e amígdalas preenchidas por calcita. 

 

6.1.9. Suscetibilidade geotécnica 

A suscetibilidade geotécnica abordada neste relatório corresponde à 

possibilidade de ocorrência de um ou mais fenômenos geológicos de 

comportamentos indesejáveis. Os fenômenos geológicos de 

comportamento indesejáveis neste caso correspondem àqueles com 

potencial de ocorrerem na região em questão. Estão incluídos neste caso 

processos erosivos acelerados, voçorocamento, ravinamento, piping e 

movimentação gravitacional de massa (corridas, deslizamentos, queda de 

blocos, rastejos e escorregamentos). Deste modo a carta de 

suscetibilidade geotécnica confeccionada constitui um produto que 

apresenta a possibilidade de ocorrência dos fenômenos geológicos 

indesejáveis de forma cartográfica. Esta carta foi confeccionada a partir da 

compilação e integração de dados bibliográficos, referentes aos temas 

abordados. 

 

O método aqui apresentado para elaboração da carta de suscetibilidade 

geotécnica é baseado naquele desenvolvido pela Escola de Engenharia de 

São Carlos (EESC) e apresentada na proposta de cartografia geotécnica de 

Zuquette et al. (1997). A elaboração da carta foi iniciada através do 
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levantamento das características físicas e de uso do solo, seguida pelos 

dados obtidos em campo. 

 

A estruturação da carta de suscetibilidade geotécnica foi baseada na 

estrutura lógica de análise e integração, definida como uma análise 

multicriterial. Os temas com critérios a serem ponderados empregados 

durante a análise multicriterial foram:  

 uso do solo;  

 declividade; 

 locais potencialmente críticos identificados. 

 

Os temas mencionados foram classificados e ponderados conforme os 

critérios para os graus de suscetibilidade para cada uma das classes 

definidas do tema. Os valores de suscetibilidade variam de 1 a 10, com os 

valores mais baixos representando menor suscetibilidade ao evento 

geológico indesejável, e os valores mais altos indicando maior 

suscetibilidade.   

 

O mapa final de suscetibilidade foi obtido através do cruzamento de 

informações em ambiente SIG através da ferramenta Raster Calculator. As 

tabelas a seguir apresentam a atribuição para cada critério relativo a cada 

tema abordado e as respectivas classes de valores adotados. 
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Tabela 55 – Critérios adotados para o tema uso do solo. 

Critério  Valor atribuído 

Agricultura 5 

Área edificada 2 

Áreas úmidas 1 

Campo 5 

Corpos d’água 2 

Reflorestamento 4 

Solo exposto 10 

Vegetação herbácea 6 

Vegetação arbórea 1 

Vias de acesso pavimentadas 1 

Vias de acesso rurais 5 

Adaptado de: Ross (2003) e Ross (2005). 

 

Tabela 56 – Critérios adotados para o tema declividade. 

Critério  Valor atribuído 

0 – 3% 1 

4 – 6% 2 

7 – 12% 3 

13 – 20% 4 

21 – 25% 5 

26 – 30% 6 

31 – 36% 7 

37 – 44% 8 

45 – 49% 9 

 > 50% 10 

Adaptado de: Oka-Fiori e Canali (2002). 

 

Os temas e suas respectivas classes foram ponderados conforme a 

relevância que cada um destes comporta em termos de influência do 

processo erosivo (SANTOS et al., 2010). Por meio de álgebra de mapas foi 

definida a equação a seguir: 

 

SG = (U X 0,40) + (D X 0,40) 

Onde: 

SG = suscetibilidade geotécnica; 

U = uso do solo; 

D = declividade. 
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O resultado da equação define a suscetibilidade geotécnica para cada local 

específico da área mapeada, conforme a ponderação de cada um dos 

fatores mencionados anteriormente. 

 

Os resultados obtidos com a equação são aferidos considerando os locais 

potencialmente críticos. Estes locais constituem pontos em que foram 

identificadas feições erosivas, mesmo que incipientes, conforme apresenta 

a tabela a seguir.  

 

Tabela 57 – Critérios adotados para o tema locais potencialmente críticos. 

Critério  Valor atribuído 

Feições erosivas iniciais ou erosão laminar 4 

Feições erosivas moderadas 8 

Feições erosivas avançadas 10 

Locais altamente suscetíveis com indícios de processos 

erosivos iniciais instalados  
7 

Adaptado de: Oka-Fiori (2002). 

 

Após a conclusão dos processos foram obtidas as cinco classes de 

suscetibilidade geotécnica, apresentadas a seguir: 

 

Tabela 58 – Classes de suscetibilidade geotécnica e respectivos valores 

atribuídos. 

Classes de suscetibilidade geotécnica Valores atribuídos 

Muito baixo 0 – 2,0 

Baixo 2,1 – 4,0 

Moderado 4,1 – 6,0 

Alto 6,1 – 8,0 

Muito alto 8,1 - 10 

 

 Muito baixo – locais onde a possibilidade de processos erosivos é nula 

ou remota. Constituem áreas com vegetação bem preservada em estágio 

inicial ou médio, áreas edificadas e as áreas em terrenos planos muitos 
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argilosos e espessos. Não apresentam feições erosivas e nem amostras de 

materiais inconsolidados consideradas erodíveis; 

 Baixo – locais onde a possibilidade de processos erosivos são raros ou 

de pequena magnitude. O uso do solo é representado pela agricultura, 

reflorestamento e campo. O relevo é plano ou suave ondulado. Podem 

ocorrer feições erosivas relativas a estágios iniciais.  

 Moderada – locais onde são esperados processos erosivos ou de 

desestabilização. Nestes locais já foram identificadas feições erosivas ou 

movimentos de massa de pequeno porte. O relevo é suave ondulado a 

ondulado. O uso do solo definido é campo. 

 Alta – locais onde os processos erosivos ou de desestabilização 

podem ocorrer com frequência ou espera-se que ocorra. O solo no local é 

friável e instável associado a relevo até forte ondulado. Neste local 

ocorrem microrravinas e sulcos erosivos, associado a porções de solo 

exposto.  

 Muito alta – locais onde os processos erosivos ou de desestabilização 

são frequentes. Neste local pode apresentar voçorocas, ravinas de grande 

porte, associadas a relevo forte ondulado até montanhoso. O solo 

encontra-se exposto. 

 

Resultados obtidos 

O mapa de suscetibilidade geotécnica obtido conforme metodologia 

descrita apontou a ocorrência de suscetibilidade geotécnica que varia de 

muito alta até muito baixa na AID. Na ADA a suscetibilidade atinge até a 

classe moderada, mas com predomínio da classe baixa, a qual ocorre 

junto às margens do Rio Mourão associada a fragmentos florestais em 

estágio médio de regeneração. Naquelas porções da ADA em que a 

vegetação é herbácea ou campo, a suscetibilidade geotécnica é maior, 

atingindo a mencionada classe moderada. No local em que se pretende 

implantar o barramento a suscetibilidade geotécnica é muito baixa, com 

uma porção moderada na porção sul do eixo do barramento relativo a 

uma vertente com declive mais acentuado junto ao campo. 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

268 

As porções com suscetibilidade geotécnica definida como sendo muito 

baixa ocorre em locais planos recobertos por vegetação bem 

desenvolvida. As porções classificadas como muito alta ocorrem no sul da 

AID, relativas a locais com feições erosivas já instaladas, solo exposto e 

terreno com alta declividade. 

 

6.1.10. Direitos minerários e recursos minerais 

Segundo o banco de dados do DNPM – Departamento Nacional de 

Produção Mineral (SIGMINE - Sistema de Informações Geográficas da 

Mineração), situação em janeiro de 2015, na ADA do empreendimento há 

uma poligonal cadastrada em fase de processo de autorização de pesquisa 

para exploração de areia para construção civil, o qual abrange parte da 

ADA e intercepta o porção central do Rio Mourão no reservatório a 

montante do barramento, sem, contudo, atingir as estruturas do 

barramento. Na AID, além da poligonal que abrange a ADA, ocorrem mais 

duas poligonais, uma fase de autorização de pesquisa e outra em fase 

requerimento de pesquisa, para basalto com utilização prevista para brita.  

 

Estas áreas são apresentadas em mapa temático anexo. 

 

6.1.11. Topografia 

A descrição topográfica apresentada a seguir considerou o levantamento 

planialtimétrico executado pelo empreendedor em março de 2008. Neste 

levantamento nota-se que a cota máxima do reservatório é 410 m e que a 

condição topográfica em que se encontra a ADA do empreendimento 

aponta como cota altimétrica mais baixa 403 m, na área em que se 

pretende implantar o reservatório. Este aspecto ocorre na porção centro 

norte da área que será alagada, em que o desnível topográfico é mais 

acentuado.  
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Na porção do extremo sul da ADA o desnível topográfico da área a ser 

alagada é baixo até atingir a cota de 410 m, cota máxima do reservatório.  

 

O levantamento planialtimétrico também apontou que na porção em que 

há a ponte para passagem de veículos sobre o Rio Mourão a cota 

altimétrica é superior a 411 m (na ponte 411,95 m). Poderá haver 

necessidade de avaliação da ponte sobre o reservatório, considerando a 

cota máxima do reservatório e nível máximo maximorum na elevação 

411,52 m, correspondente à cheia com tempo de recorrência de 1.000 

anos. 
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6.2. Meio biótico 

6.2.1. Flora 

A presente seção traz a descrição detalhada da vegetação que recobria 

originalmente as áreas de influência do empreendimento, e descreve a 

situação da cobertura vegetal atual, dando ênfase aos fragmentos 

florestais remanescentes presentes às margens do Rio Mourão que 

sofrerão o impacto direto da instalação do empreendimento. 

 

6.2.1.1. Metodologia 

Classificação da vegetação 

A classificação da vegetação seguiu os conceitos e critérios estabelecidos 

pelo manual técnico da vegetação brasileira (IBGE, 2012), e para 

definição das fases da sucessão secundária da vegetação foram utilizados 

os parâmetros estabelecidos na Resolução do CONAMA nº 02, de 

18/03/1994, a qual define as formações vegetais primárias e estágios 

sucessionais de vegetação secundária. 

 

Florística e fitossociologia 

 

 Levantamento das áreas de influência 

Para a avaliação qualitativa da vegetação foi realizado o levantamento 

florístico, através da observação, de vários pontos ao longo de toda a área 

de estudo, com registros fotográficos e anotações em caderneta e fichas 

de campo. Para obter a estimativa do volume de madeira a ser suprimido 

(análise quantitativa) foram instaladas 12 parcelas amostrais, totalizando 

2.400 m² amostrados (figura 92).  

 

Entretanto, anteriormente à instalação do protocolo a ser seguido em 

campo para a realização das instalações das parcelas, num primeiro 

momento foram pré-selecionados, com base em imagens de satélite, os 
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locais tecnicamente mais adequados para a instalação das unidades 

amostrais, eliminando-se aqueles que indicavam cobertura do solo com 

pastagem, capoeirinha, reflorestamento, estradas e o próprio rio. 

Posteriormente, em campo, essas unidades amostrais foram distribuídas 

de forma aleatória dentro dos locais pré-estabelecidos. Este procedimento 

foi realizado visando contemplar a vegetação nativa em diferentes 

estágios sucessionais e em todas as fisionomias ecológicas existentes na 

área de estudo. 
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Figura 92 – Croqui de localização dos pontos amostrais da flora. 
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 Método de amostragem 

Nas atividades florestais e nas avaliações ambientais relativas aos 

recursos florestais a qualidade da amostragem é imprescindível ao bom 

conhecimento do potencial dos recursos vegetais existentes em uma 

determinada área. 

 

A comunidade vegetal foco do presente estudo foi submetida a um 

processo de quantificação em que foram utilizadas parcelas temporárias e 

de área fixa, método este que oferece simplicidade na obtenção das 

estimativas e uma ampla gama de aplicações. O método de área fixa 

consiste em medir todas as árvores contidas em uma parcela de 

dimensões preestabelecidas. Neste caso as parcelas foram retangulares, 

com dimensões de 10x20m (200m²), e distribuídas de maneira aleatória 

por toda área de estudo (figura 93). 

 

 

Figura 93 – Croqui da parcela com esquema de instalação e caminhamento para 

a mensuração e coleta de dados brutos. 
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 Coleta de dados, variáveis mensuradas e equipamentos 

Para a obtenção das estimativas qualitativas e quantitativas, foram 

registradas diversas variáveis em campo, a seguir descritas: 

- CAP: circunferência à altura do peito (medida a 1,3 m de altura) de 

todas as árvores acima de 15,7 cm de circunferência, ou seja, 05 cm de 

DAP (diâmetro à altura do peito), com o uso de fita métrica. Devido à 

ausência de legislação específica para o Estado do Paraná que 

determine o critério de inclusão de indivíduos em inventários de 

florestas nativas, optou-se por utilizar o DAP mínimo de 05 cm, de 

forma conservadora, visto que, em geral, para este tipo de estudo 

utiliza-se DAP entre 05 e 10 cm. Com este nível de inclusão é possível 

abranger maior número de indivíduos do sub-bosque, obtendo, assim, 

melhor representatividade dentro da comunidade florestal avaliada, em 

todos os seus estratos;  

- Ht: estimativa da altura total de todas as árvores acima dos critérios 

de inclusão, em metro, com o auxílio de vara graduada; 

- Hc: estimativa da altura comercial, medida desde a base até a 

primeira bifurcação, de todas as árvores, em metro, com o auxílio de 

vara graduada; 

- Identificação das espécies: das espécies não identificadas em 

campo foram coletados registros fotográficos de alta resolução, para 

posterior identificação com auxílio de bibliografia especializada. 

- Registros fotográficos: para registrar as diferentes fisionomias-

ecológicas e paisagens presentes na área de estudo foram utilizadas  

câmeras da marca Canon, modelo PowerShot SX270 HS. 

Para facilitar futura auditoria do órgão ambiental, as parcelas foram 

georreferenciadas com o uso de GPS, e demarcadas através de tinta spray 

de cor azul no indivíduo arbóreo mais próximo do início (figura 94). A 

identificação botânica, em parte, foi realizada em campo, com base na 

experiência dos técnicos (figura 95) ou com auxílio de bibliografia 

especializada (LORENZI, 2008; LORENZI, 2009a e 2009b; LORENZI, 

2013). 
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Figura 94 - Método de coleta dos dados e demarcação das unidades amostrais 

em campo. 

Nota: A – demarcação da parcela com auxílio de trena de 50m; B – marcação do 

indivíduo mais próximo do inicio da parcela com tinta spray azul; C – medição da 

circunferência com fita métrica; D – identificação das espécies com auxílio de binóculo. 

A B 

C D 
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Figura 95 - Identificação de espécies a partir de características dendrológicas. 

Nota: A – Casca interna de Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake; B – Casca externa 

de Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg; C – Filotaxia e inflorescência de 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.; D – Frutificação de Luehea divaricata Mart. 
 

  

A B 

C D 
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Análise e processamento de dados 

O processamento dos dados foi realizado com o auxílio de softwares 

estatísticos e de inventário florestal. Para a digitação e conferência dos 

dados foi utilizado o pacote estatístico integrante do Microsoft Office. Para 

o processamento do inventário, foi utilizado o software Mata Nativa3 

(CIENTEC, 2010). 

 

 Análises fitossociológicas 

O cálculo dos parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea, através 

do programa Mata Nativa3, possibilitou a análise dos aspectos estruturais 

e florísticos das comunidades florestais em questão. 

 

Os parâmetros fitossociológicos básicos foram: frequência absoluta (F 

Abs, que é a percentagem de número de unidades amostrais com 

ocorrência de determinada espécie); densidade absoluta (D Abs, que 

representa o número de indivíduos da espécie por unidade de área, dada 

em indivíduos por hectare); e dominância absoluta (Do Abs, sendo a área 

basal de determinada espécie por área, dada em m²/ha).  

 

Para cada um dos parâmetros citados foram calculados os valores 

relativos, dividindo-se o valor absoluto da espécie em questão pela 

somatória dos valores absolutos de todas as espécies detectadas, 

resultando nos parâmetros de frequência relativa (F Rel), densidade 

relativa (D Rel) e dominância relativa (Do Rel).  

 

Com a finalidade de avaliar a importância ecológica de determinada 

espécie na comunidade utilizou-se o Valor de Importância (VI), dado pela 

soma dos valores de frequência relativa, densidade relativa e dominância 

relativa. Seu valor varia de 0 a 300, mas este também é relativizado, para 

que se tenha melhor entendimento, originando outro número que é a 

Porcentagem do Valor de Importância (% do VI). Para ter uma melhor 

ideia das dimensões diamétricas das espécies, também foi calculado o 
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Valor de Cobertura (VC), que consiste na soma dos valores relativos 

apenas da densidade e da dominância. Este valor varia de 0 a 200, e da 

mesma forma que o VI, também é feita sua relativização, obtendo-se a 

Porcentagem do Valor de Cobertura (% do VC). 

 

Além dos parâmetros fitossociológicos básicos, os índices de diversidade 

também são de grande utilidade para o entendimento e a caracterização 

de uma comunidade vegetal. Além do número de espécies (riqueza 

florística), é de grande importância a frequência relativa e também a 

forma de distribuição do número de indivíduos de cada espécie frente ao 

número total de indivíduos. O índice de Shannon considera esses dois 

aspectos, sendo um dos índices de diversidade mais empregados. A seguir 

apresenta-se a fórmula utilizada para o cálculo do índice de Shannon: 

 

ii ppH ln'   

 

Onde: 

pi = ni/N, isto é, densidade relativa da i-ésima espécie por área; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos. 

 

 Volumetria 

O volume das espécies (potencial madeireiro da área) e das amostras foi 

calculado utilizando a equação tradicional do volume do cilindro. Para 

minimização da distorção causada pela fórmula foi aplicado um fator de 

forma associado à forma do fuste comercial: 

 

Para o volume total: 

                                 

Para o volume comercial: 
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Para o volume de lenha: 

                         

Sendo:  

        = Volume total individual (em metros cúbicos) 

        = Volume comercial individual (em metros cúbicos) 

        = Volume de lenha (em metros cúbicos) 

  = 3,1416 

    = Diâmetro a 1,3 m do solo (em metros) 

   = Altura total (em metros) 

   = Altura comercial (em metros) 

   = Fator de forma (0,5) 

 

6.2.1.2. Resultados 

6.2.1.2.1. Vegetação original 

A vegetação que originalmente recobria a bacia do Rio Mourão pode ser 

classificada como área de tensão ecológica com contato entre as 

fitofisionomias Floresta Ombrófila Mista (FOM) e Floresta Estacional 

Semidecidual (FESD). Essa mistura de espécies ocorre principalmente 

devido à proximidade com a formação pedológica Caiuá, localizada na 

região noroeste do Estado, onde a FESD domina toda a Bacia do Rio 

Paraná. Outro fator que explica a ocorrência de espécies típicas de FESD 

em domínios da FOM é a capacidade de expansão e ocupação das 

florestas estacionais nos locais de menores altitudes, avançando rio acima 

a partir das bacias do Paraná e Uruguai, que funcionam como corredores 

de fluxo migratório para espécies destas duas fitofisionomias. 

 

A seguir, descrição detalhada sobre a FOM, a FESD e suas subformações. 

 

Floresta Ombrófila Mista 

A Floresta Ombrófila Mista é exclusiva dos planaltos da região Sul do 

Brasil, com disjunções na região Sudeste e em países vizinhos (Paraguai e 

Argentina), encontra-se, predominantemente, entre 700 e 1200 m sobre o 
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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). 

 

A FOM compreende as formações “Aluvial”, “Submontana”, “Montana” e 

“Alto-Montana”, diferenciadas pelo gradiente altitudinal. 

 

a) Formação Ombrófila Mista Aluvial 

Essa formação compreende as planícies aluviais onde a Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze ocorre associada a espécies como Podocarpus 

lambertii Klotzsch ex Endl. e Drimys brasiliensis Miers, espécies típicas de 

altitudes (IBGE, 2012). 

 

Em menores altitudes, a Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze associa-se 

com diversas Angiospermas da família Lauraceae, principalmente os 

gêneros Ocotea, Cryptocarya e Nectandra, nas disjunções serranas da 

Mantiqueira. No sul do país, a floresta aluvial é constituída principalmente 

por Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, Luehea divaricata Mart. ex 

Zucc e Blepharocalyx salicifolius (Kunt) O. Berg no estrato emergente e 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

281 

por Sebastiania commersoniana (Baill.) L. B. Sm. ex Dows, no estrato 

arbóreo continuo (IBGE, 2012). 

 

b) Formação Ombrófila Mista Submontana 

Ocorre em terrenos com até 400 m de altitude, distribuída em fragmentos 

relictuais pela Depressão Central e o Planalto Sul-Rio Grandense (Teixeira 

e Coura Neto, 1986).  É uma subdivisão da FOM que sofreu muitos 

impactos antrópicos, e atualmente se resume a uma “floresta secundária”, 

tornando-se cada vez mais raro encontrarem-se indivíduos de Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze, que tendem ao total desaparecimento dentro 

de poucos anos (IBGE, 2012). 

 

c) Formação Ombrófila Mista Montana 

Encontrada em terrenos entre 400 m até aproximadamente 1000 m de 

altitude, essa formação ocupava quase totalmente o Planalto situado 

acima dos 500 m de altitude nos estados sulinos. 

 

Nas grandes extensões de terrenos situados entre as cidades de Lages 

(SC) e Rio Negro (PR), podia-se observar a Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze ocupando e emergindo da submata de Ocotea pulchella (Ness e 

Mart.) Mez e Ilex paraguariensis A. St. - Hil., acompanhada de 

Cryptocarya aschersoniana Mez e Nectandra megapotamica (Spreng.) 

Mez. No norte de Santa Catarina e sul do Paraná, o pinheiro-do-paraná 

fazia associação com Ocotea porosa [Ness e Mart.] Barroso, formando 

agrupamentos característicos, hoje em dia substituídos pelos plantios de 

trigo e soja (IBGE, 2012). 

 

d) Formação Ombrófila Mista Alto-Montana 

Localizada em terrenos com altitude superior a 1000 m, sendo sua maior 

ocorrência no Parque Nacional Aparados da Serra, na divisa dos estados 

de santa Catarina e Rio Grande do Sul e no Parque de São Joaquim (SC). 
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Foi explorada a partir da década de 1960, restando apenas poucos 

indivíduos, jovens ou raquíticos (IBGE, 2012). 

 

Essa floresta apresenta a dominância da Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze, associada a várias espécies, como Podocarpus lambertii Klotzsch 

ex Endl., Drimys brasiliensis Miers (Winteraceae), Cedrela fissilis Vell. 

(Meliaceae), e muitas Lauraceae e Myrtaceae (IBGE, 2012). 

 

A figura a seguir apresenta o perfil esquemático da Floresta Ombrófila 

Mista e suas formações. 

 

 

Figura 96 - Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Mista. 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991), retirado de IBGE (2012). 

 

Floresta Estacional Semidecidual 

Este tipo de vegetação é caracterizado por duas estações climáticas bem 

demarcadas, uma chuvosa seguida de longo período biologicamente seco, 

ocorrendo a perda de folhas total ou parcial em 20 a 50% dos indivíduos. 

Nas áreas tropicais, associa-se à região pela marcada seca hibernal e por 

intensas chuvas de verão. Já em zonas subtropicais, não ocorre período 

secos, mas existe a ocorrência de inverno bastante frio. 

 

São identificadas dentro da Floresta Estacional Semidecidual quatro 

formações distintas: Aluvial, Terras Baixas, Submontana e Montana.  
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a) Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 

Encontrada quase que exclusivamente na depressão pantaneira, no estado 

do Mato Grosso do Sul. Nesta formação, existem em grande abundância 

várias espécies do gênero Handroanthus, além dos ecótipos Calophyllum 

brasiliense Cambess., Tapirira guianensis Aubl., Inga sp., Podocarpus 

sellowii Klotzsch ex Endl., Cedrela lilloi C. DC., Guarea guidonia (L.) 

Sleumer, além de Amburana acreana Ducke, de grande dispersão sul-

americana. 

 

b) Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas 

Ocorre desde o sul de Natal (RN) até o município de Campos de 

Goytacazes (RJ), com disjunções importantes nas depressões interioranas 

como as do Pantanal Mato-Grossense, do Araguaia e do Guaporé. 

 

Na borda litorânea oriental, é um tipo florestal caracterizado pelo gênero  

Caesalpinia de origem africana, destacando-se, pelo inegável valor 

histórico, a espécie Caesalpinia echinata Lam, o pau-brasil, e outros 

gêneros brasileiros como o Lecythis, que domina no baixo vale do Rio 

Doce, acompanhado por outros gêneros da mesma família Lecythidaceae 

(afro-amazônica), que bem caracterizam esta floresta semidecidual, tais 

como o Cariniana (jequitibá) e o Eschweilera. Para terminar a 

caracterização desta formação, pode-se citar o gênero monotípico 

Paratecoma peroba (Record) Kuhlm. (peroba-de-campos) da família 

Bignoniaceae, de dispersão pantropical, mas exclusivo dos Estados do 

Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais (IBGE, 2012). 

 

c) Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

Distribui-se desde o Estado do Espírito Santo e sul do Estado da Bahia até 

os Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, norte e 

sudoeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, adentrando pelo sul de 

Goiás através do Rio Paranaíba, bem como nos Estados de Mato Grosso e 

de Rondônia. 
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Nas encostas interioranas das serras marítimas, os gêneros dominantes, 

com indivíduos deciduais, são os mesmos que ocorrem na Floresta 

Ombrófila Densa (Mata Atlântica), como: Cedrela, Parapiptadenia e 

Cariniana, sendo que, nos planaltos areníticos, as espécies deciduais que 

caracterizam esta formação pertencem aos gêneros amazônicos 

Hymenaea (jatobá), Copaifera (óleo-vermelho), Peltophorum (canafístu-

la), Astronium, Handroanthus, Balfourodendron e muitos outros. Contudo, 

o gênero dominante que a caracteriza, principalmente no Planalto 

paranaense e no oeste do Estado de São Paulo, é Aspidosperma, com seu 

ecótipo Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (peroba-rosa) (IBGE, 2012). 

 

d) Floresta Estacional Semidecidual Montana 

Formação estabelecida acima dos 500m de altitude, encontrada 

principalmente na face interiorana da Serra dos Órgãos e na Serra da 

Mantiqueira. Ocorre também na parte norte da Amazônia no estado de 

Roraima, na face interiorana do Pico do Sol e da Neblina. Os gêneros de 

ampla dispersão que aí dominam são Chamaecrista, Parapiptadenia, 

Astronium e outros. 

 

A figura a seguir apresenta um perfil esquemático da Floresta Estacional 

Semidecidual e suas formações associadas. 

 

 

Figura 97 - Perfil esquemático da Floresta Estacional Semidecidual. 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991), retirado de IBGE (2012). 
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Ecótono (mistura florística entre tipos de vegetação) 

Este contato entre tipos de vegetação com estruturas fisionômicas 

semelhantes é impossível de ser detectado no mapeamento por simples 

fotointerpretação, como, por exemplo: Floresta Ombrófila/Floresta 

Estacional. Também é muito difícil separar ou identificar este contato, 

mesmo quando os tipos de vegetação envolvidos apresentam estruturas 

fisionômicas diferentes, como, por exemplo, Floresta Ombrófila/Savana 

(Cerrado). Isto ocorre porque os elementos que se misturam são 

indivíduos isolados e dispersos, formando conjuntos geralmente muito 

homogêneos ou uniformes. Torna-se necessário, então, o levantamento 

florístico de cada região fito ecológica para se poder delimitar as áreas do 

ecótono (IBGE, 2012). 

 

Vegetação Pioneira de Influência Flúvio-Lacustre 

Corresponde às formações herbáceas dos abaciados úmidos (várzeas), 

sobre Organossolos e Gleissolos influenciados pelo regime hídrico dos rios 

e de ocorrência generalizada em todo o estado do Paraná. São 

representadas principalmente por espécies de Cyperaceae, Poaceae e da 

Typhaceae Typha domingensis Pers., cosmopolita das regiões tropicais e 

subtropicais do sul do Brasil, além de Xyridaceae, Lentibulariaceae e 

Alismataceae. Espécies arbóreas podem ocorrer de forma esparsa, dando 

início à colonização destes ambientes, como Tabebuia cassinoides, Mimosa 

bimucronata (DC.) Kuntze (Mimosaceae) e Annona glabra L. 

(Annonaceae) na planície litorânea (Galvão et al., 2000), Erithryna crista-

galli, nos planaltos interioranos, e Syagrus romanzoffiana, em ambas as 

situações. No litoral observa-se freqüentemente o sub-bosque colonizado 

por Hedychium coronarium J. König (Zingiberaceae), espécie de longa 

data introduzida na costa atlântica brasileira (Roderjan et al, 2002). 
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6.2.1.2.2. Vegetação atual 

Atualmente o panorama de cobertura vegetal que rege a bacia 

hidrográfica do Rio Mourão pode ser descrito como um mosaico de áreas 

de agricultura, pastagem, silvicultura, centros urbanos e remanescentes 

de vegetação nativa secundária, caracterizada por forte mistura de 

elementos da Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual.   

 

As imagens a seguir apresentam a cobertura florestal na AID e ADA do 

empreendimento. 

 

 

Figura 98 - Panorama da cobertura vegetal da AID, com áreas de agricultura 

entremeadas por remanescentes florestais nativos. 
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Figura 99 – Reflorestamentos de espécies exóticas (Eucalyptus spp.) também 

fazem parte da paisagem na área de influência do empreendimento. 

 

 

Figura 100 - Aspecto de área úmida existente na AID do empreendimento. 
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Figura 101 - A soja (Glycine max (L.) Merr.) é a cultura anual dominante a 

compor a paisagem da área de influência. 

 

Os remanescentes florestais da AID podem ser classificados em relação ao 

estágio de sucessão ecológica como em estágio intermediário de sucessão 

secundária, não apresentando características de fragmentos mais 

desenvolvidos, como alta biodiversidade e mais de dois estratos arbóreos. 

 

A Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é avistada eventualmente, 

embora não tenha sido amostrada no levantamento quantitativo (parcelas 

amostrais). Entretanto, há numerosa ocorrência de indivíduos 

característicos de formações semideciduais, como Luehea divaricata Mart., 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan, Myrocarpus frondosus Allemão, e diversas espécies do gênero 

Machaerium. Embora algumas dessas espécies ocorram naturalmente nas 

áreas de domínio da FOM, sua frequência elevada indica uma área de 

transição entre as duas formações acima mencionadas. 
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Outro fator de grande influência na distribuição de espécies ao longo da 

ADA é o próprio Rio Mourão, que em seu entorno imediato cria um 

ambiente úmido, com lençol freático raso, ambiente esse dominado por 

espécies adaptadas a essas condições. Esse é o caso da Sebastiania 

commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs, espécie de distribuição 

cosmopolita nas margens dos rios paranaenses. Essa espécie foi inclusive 

a de maior frequência nas parcelas amostrais do inventário florestal. 

 

As áreas diretamente afetadas pela criação do lago e instalação das 

estruturas da barragem apresentam vegetação em estágios inicial e médio 

de regeneração secundária, e são compostas basicamente por formações 

aluviais, com alta frequência de indivíduos de espécies típicas de 

formações ribeirinhas, com ênfase para o branquilho, angicos e diversas 

espécies da família botânica Myrtaceae. 

 

As imagens a seguir ilustram o aspecto da cobertura vegetal arbórea na 

ADA, AID e AII.  
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Figura 102 - Aspecto dos fragmentos de vegetação existentes na ADA e AID. 
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Figura 103 - Aspecto da vegetação aluvial existente na ADA. 

 

6.2.1.2.2.1 Florística 

O levantamento florístico visa identificar as espécies que ocorrem em uma 

determinada área geográfica e representa uma importante etapa no 

conhecimento de um ecossistema por fornecer informações básicas sobre 

uma comunidade ecológica (GUEDES-BRUNI et al., 1997).  
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Para o presente estudo, optou-se por realizar o levantamento florístico 

através do caminhamento por toda a ADA e por alguns pontos da AID, 

realizando anotações e registros fotográficos das espécies vegetais 

arbóreas, arbustivas, herbáceas e epífitas avistadas, incluindo as exóticas. 

A identificação botânica, em parte, foi realizada em campo, com base na 

experiência dos técnicos ou com auxílio de bibliografia especializada 

(LORENZI, 2008; LORENZI, 2009a e 2009b; LORENZI, 2013). 

 

A tabela 59, a seguir, contém a listagem de todas as espécies vegetais 

avistadas, com indicação de procedência (exótica ou nativa), hábito 

(árvore - arv, arbusto - arb, herbácea - he, epífita - ep), e estado de 

conservação. 

 

As figuras após a tabela contém o registro fotográfico de algumas das 

espécies encontradas durante a execução do levantamento florístico.  
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Tabela 59 - Listagem de todas as espécies avistadas na ADA do empreendimento. 

Família / espécie Nome comum Hábito Procedência 
Status de conservação 

IUCN4 SEMA5 MMA6 

Anacardiaceae 
      

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira-pimenteira Arv Nativa 
   

Annonaceae 
      

Xylopia brasiliensis Spreng. pindaíba Arv Nativa 
   

Apocynaceae 
      

Peschiera catharinensis (A. DC.) Miers burra-leiteira Arv Nativa 
   

Araceae 
      

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. guaimbê He Nativa 
   

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. copo-de-leite Ep Exótica LC 
  

Araucariaceae 
      

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze pinheiro-do-paraná Arv Nativa CE Rara EN 

Arecaceae 
      

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá Arv Nativa 
   

Asteraceae 
      

Bidens pilosa L. losna-branca He Nativa 
   

Parthenium hysterophorus L. picão-preto He Nativa 
   

Balsaminaceae 
      

Impatiens walleriana Hook. f. beijinho He Exótica 
   

Bignoniaceae 
      

Jacaranda puberula Cham. caroba Arv Nativa 
   

Boraginaceae 
      

Cordia ecalyculata Vell. guajuvira Arv Nativa 
   

Patagonula americana L. guajivirão Arv Nativa 
   

Bromeliaceae 
      

Tillandsia tenuifolia L. cravo-do-mato Ep Nativa 
   

Cactaceae 
      

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. cacto-macarrão Ep Nativa LC 
  

                                    

4 IUCN, 2014 
5 SEMA, 1995 
6 MMA, 2014 
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Família / espécie Nome comum Hábito Procedência 
Status de conservação 

IUCN4 SEMA5 MMA6 

Rhipsalis cereuscula Haw. cacto-sianinha Ep Nativa LC 
  

Cannabaceae 
      

Trema micrantha (L.) Blume pau-pólvora Arv Nativa 
   

Celastraceae 
      

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek espinheira-santa Arv Nativa 
 

Rara 
 

Dryopteridaceae 
      

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching renda-francesa 
 

Nativa 
   

Euphorbiaceae 
      

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. tapiá Arv Nativa 
   

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. tabocuva Arv Nativa 
   

Ricinus communis L. mamona He 
    

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs branquilho Arv Nativa 
   

Fabaceae 
      

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan monjoleiro Arv Nativa 
   

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrader ex DC. canafístula-ferrugem Arv Nativa 
   

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton rabo-de-bugio Arv Nativa 
   

Glycine max (L.) Merr. soja He Exótica 
   

Machaerium brasiliense Vogel pau-sangue Arv Nativa LC 
  

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. bico-de-pato Arv Nativa 
   

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel farinha-seca Arv Nativa 
   

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze maricá Arb Nativa LC 
  

Mimosa scabrella Benth. bracatinga Arv Nativa 
   

Myrocarpus frondosus Allemão cabreúva Arv Nativa DD Rara 
 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan angico-vermelho Arv Nativa 
   

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. canafístula Arv Nativa    

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake guapuruvu Arv Nativa 
   

Lamiaceae 
      

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke tarumã Arv Nativa 
   

Lauraceae 
      

Nectandra grandiflora Nees & Mart. ex Nees canela-amarela Arv Nativa 
   

Ocotea nutans (Nees) Mez canela Arv Nativa 
   

Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaicá Arv Nativa LC 
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Família / espécie Nome comum Hábito Procedência 
Status de conservação 

IUCN4 SEMA5 MMA6 

Malvaceae 
      

Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo Arv Nativa 
   

Melastomataceae 
      

Miconia cinerascens Miq. pixirica Arv Nativa 
   

Meliaceae 
      

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjerana Arv Nativa 
   

Cedrela fissilis Vell. cedro-rosa Arv Nativa EN 
 

VU 

Melia azedarach L. cinamomo Arv Exótica 
   

Moraceae 
      

Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. figueira Arv Nativa 
   

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. tatajuba Arv Nativa 
   

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer cincho Arv Nativa 
   

Musaceae 
      

Musa speciosa Ten. bananeira He 
    

Myrtaceae 
      

Calyptranthes concinna DC. guamirim Arv Nativa 
   

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. guabirobão Arv Nativa 
   

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg sete-capotes Arv Nativa 
   

Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg guabiroba Arv Nativa 
   

Eucalyptus spp. eucalipto Arv Exótica 
   

Myrcia fallax (Rich.) DC. guamirim-branco Arv Nativa 
   

Myrcia rostrata DC. pau-tinto Arv Nativa 
   

Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim-preto Arv Nativa 
   

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand guabiju Arv Nativa EN 
  

Orchidaceae 
      

Lophiaris pumila (Lindl.) Braem orquídea-amarela Ep Nativa 
   

Miltonia flavescens Lindl. orquídea-amor-perfeito Ep Nativa 
   

Phytolaccaceae 
      

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms pau-d’alho Arv Nativa 
   

Piperaceae 
      

Piper aduncum L. caapeba He Nativa 
   

Poaceae 
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Família / espécie Nome comum Hábito Procedência 
Status de conservação 

IUCN4 SEMA5 MMA6 

Brachiaria decumbens Stapf braquiária He Exótica 
   

Chusquea spp. taquara He Nativa 
   

Merostachys spp. taquara He Nativa 
   

Primulaceae 
      

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. capororoca Arv Nativa 
   

Proteaceae 
      

Roupala brasiliensis Klotzsch carvalho-brasileiro Arv Nativa 
   

Pteridaceae 
      

Adiantum pedatum L. cinco-dedos He Nativa 
   

Rubiaceae 
      

Psychotria carthagenensis Jacq. erva-de-rato-branca Arb Nativa 
   

Rutaceae 
      

Citrus limon (L.) Osbeck limoeiro Arb 
    

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca Arv Nativa 
   

Salicaceae 
      

Banara tomentosa Clos cambroé Arv Nativa 
   

Casearia decandra Jacq. guaçatonga Arv Nativa 
   

Casearia gossypiosperma Briq. guaçatunga Arv Nativa 
 

Rara 
 

Casearia sylvestris Sw. cafezeiro-bravo Arv Nativa 
   

Sapindaceae 
      

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. chal-chal Arv Nativa 
   

Cupania vernalis Cambess. cuvatã Arv Nativa 
   

Matayba elaeagnoides Radlk. miguel-pintado Arv Nativa 
   

Serjania sp. serjania Ep Nativa 
   

Sapotaceae 
      

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. aguaí Arv Nativa 
   

Styracaceae 
      

Styrax leprosus Hook. & Arn. pau-de-remo Arv Nativa 
   

Urticaceae 
      

Cecropia pachystachya Trécul embaúba Arv Nativa 
   

Zingiberaceae 
      

Hedychium coronarium J. Koenig lírio-do-brejo He Exótica 
   

Legenda: árvore – arv; arbusto – arb; herbácea – he; epífita – ep. 
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Figura 104 - A - Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg; B - Serjania 

sp.; C - Zanthoxylum rhoifolium Lam.; D - Adiantum pedatum L. 

A B 

C D 
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Figura 105 - A - Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan; B - Epiphyllum 

phyllanthus (L.) Haw.; C - Rhipsalis cereuscula Haw.; D - Psychotria 

carthagenensis Jacq. 

 

A B 

C D 
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Figura 106 – A - Citrus limon L.; B - Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.; C - 

Impatiens walleriana Hook. f.; D - Cecropia pachystachya Trécul. 

A B 

C D 
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Figura 107 – A - Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching; B - Peschiera 

catharinensis (A. DC.) Miers; C - Miltonia flavescens Lindl.; D – Detalhe dos 

espinhos de Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 

 

A B 

C D 
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Figura 108 – A - Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs; B - 

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.; C - Trema micrantha (L.) Blume; D - Mimosa 

bimucronata (DC.) Kuntze. 

A B 

C D 
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Figura 109 – A - Machaerium brasiliense Vogel; B - Schinus terebinthifolius 

Raddi; C - Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke; D - Campomanesia 

xanthocarpa Mart. ex O. Berg. 

A B 

C D 
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Figura 110 – A – Casca externa de Zanthoxylum rhoifolium Lam.; B - 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.; - C – Casca externa de Sebastiania 

commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs; D - Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze. 

 

A B 

C D 
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6.2.1.2.2.2 Fitossociologia 

Uma forma de descrever uma comunidade vegetal é através das relações 

de grandeza entre as espécies de uma mesma forma de vida ou de uma 

guilda. É possível, por exemplo, ordenar as espécies de árvores em uma 

dada floresta em função de sua maior ou menor contribuição para a 

estruturação da comunidade. Para descrever essas características da 

comunidade vegetal é usual utilizar parâmetros fitossociológicos que, em 

última análise hierarquizam as espécies segundo sua importância na 

estruturação da comunidade. A ideia central é que diferentes comunidades 

terão contribuição diferente de distintas espécies, com relação ao número 

de indivíduos, sua biomassa ou sua distribuição.  

 

Nesse contexto, são apresentados a seguir, na forma de gráficos e 

tabelas, os parâmetros fitossociológicos mais comumente usados para 

caracterizar comunidades arbóreas, bem como a discussão desses 

parâmetros. 

 

A tabela a seguir apresenta a estrutura horizontal da vegetação. Ao 

analisarmos o Valor de Importância (%) (calculado a partir da soma da 

densidade relativa, da dominância relativa e frequência relativa de 

determinada espécie), apenas quatro espécies além dos indivíduos mortos 

representam mais de 50% deste parâmetro. São elas: Sebastiania 

commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs, Peltophorum dubium (Spreng.) 

Taub., Luehea divaricata Mart., Ocotea nutans (Nees) Mez. Este estimador 

considera que os parâmetros usados para seu cálculo retratam, de certa 

forma, a importância ecológica de determinada espécie na comunidade, 

quando comparado às outras espécies nela existentes, uma vez que são 

utilizados valores relativos. 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

305 

Tabela 60 - Estrutura horizontal da vegetação. 

Nome científico Nome comum DA DR FA FR DoA DoR VI VI (%) 

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs branquilho 162,5 16,25 58,33 5,38 3,207 9,91 31,548 10,52 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. angico-vermelho 95,833 9,58 75 6,92 2,917 9,02 25,523 8,51 

morta morta 87,5 8,75 100 9,23 2,289 7,07 25,056 8,35 

Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo 58,333 5,83 41,67 3,85 2,318 7,17 16,846 5,62 

Ocotea nutans (Nees) Mez canela  66,667 6,67 58,33 5,38 1,482 4,58 16,631 5,54 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. tapiá 25 2,5 41,67 3,85 2,092 6,47 12,814 4,27 

Patagonula americana L. guajuvira 25 2,5 41,67 3,85 2,088 6,45 12,8 4,27 

Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg guabiroba 25 2,5 25 2,31 2,022 6,25 11,059 3,69 

Myrocarpus frondosus Allemão cabreúva 37,5 3,75 33,33 3,08 1,344 4,15 10,981 3,66 

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. guabiroão 37,5 3,75 33,33 3,08 1,293 4 10,824 3,61 

Nectandra lanceolata Nees & Mart. canela-amarela 25 2,5 25 2,31 1,72 5,32 10,124 3,37 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan monjoleiro 20,833 2,08 33,33 3,08 1,345 4,16 9,317 3,11 

Machaerium brasiliense Vogel pau-sangue 29,167 2,92 33,33 3,08 1,023 3,16 9,155 3,05 

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. chal-chal 25 2,5 33,33 3,08 0,861 2,66 8,24 2,75 

Casearia sylvestris Sw. cafezeiro-bravo 20,833 2,08 33,33 3,08 0,192 0,59 5,754 1,92 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. capororoquinha 20,833 2,08 25 2,31 0,37 1,14 5,534 1,84 

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton rabo-de-bugio 16,667 1,67 16,67 1,54 0,677 2,09 5,299 1,77 

Cupania vernalis Cambess. cuvatã 16,667 1,67 25 2,31 0,218 0,67 4,647 1,55 

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand guabiju 12,5 1,25 25 2,31 0,263 0,81 4,371 1,46 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá 12,5 1,25 16,67 1,54 0,473 1,46 4,252 1,42 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. tabocuva 12,5 1,25 16,67 1,54 0,31 0,96 3,747 1,25 

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. aguaí 8,333 0,83 16,67 1,54 0,215 0,66 3,035 1,01 

Banara tomentosa Clos cambroé 4,167 0,42 8,33 0,77 0,587 1,81 2,999 1 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. tatajuba 8,333 0,83 8,33 0,77 0,366 1,13 2,732 0,91 

Cordia ecalyculata Vell. porangaba 8,333 0,83 8,33 0,77 0,363 1,12 2,725 0,91 

Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim-preto 12,5 1,25 8,33 0,77 0,211 0,65 2,672 0,89 

Matayba elaeagnoides Radlk. miguel-pintado 8,333 0,83 16,67 1,54 0,093 0,29 2,66 0,89 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg sete-capotes 8,333 0,83 16,67 1,54 0,089 0,27 2,646 0,88 

Cecropia pachystachya Trécul embaúba 8,333 0,83 16,67 1,54 0,084 0,26 2,63 0,88 

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek espinheira-santa 8,333 0,83 8,33 0,77 0,117 0,36 1,964 0,65 

Cedrela fissilis Vell. cedro-rosa 4,167 0,42 8,33 0,77 0,228 0,71 1,892 0,63 

Ocotea puberula (Rich.) Nees canela  4,167 0,42 8,33 0,77 0,212 0,66 1,842 0,61 
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Nome científico Nome comum DA DR FA FR DoA DoR VI VI (%) 

Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. figueira 4,167 0,42 8,33 0,77 0,19 0,59 1,773 0,59 

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrader ex DC. canafístula-ferrugem 4,167 0,42 8,33 0,77 0,112 0,34 1,531 0,51 

Myrcia rostrata DC. pau-tinto 4,167 0,42 8,33 0,77 0,108 0,33 1,519 0,51 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms pau-alho 4,167 0,42 8,33 0,77 0,108 0,33 1,519 0,51 

Casearia decandra Jacq. guaçatonga 4,167 0,42 8,33 0,77 0,083 0,26 1,442 0,48 

Xylopia brasiliensis Spreng. pindaíba 4,167 0,42 8,33 0,77 0,076 0,24 1,422 0,47 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer cincho 4,167 0,42 8,33 0,77 0,064 0,2 1,384 0,46 

Jacaranda puberula Cham. caroba 4,167 0,42 8,33 0,77 0,064 0,2 1,384 0,46 

Casearia gossypiosperma Briq. guaçatunga 4,167 0,42 8,33 0,77 0,064 0,2 1,383 0,46 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. bico-de-pato 4,167 0,42 8,33 0,77 0,061 0,19 1,375 0,46 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjarana 4,167 0,42 8,33 0,77 0,043 0,13 1,319 0,44 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel farinha-seca 4,167 0,42 8,33 0,77 0,041 0,13 1,311 0,44 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke tarumã 4,167 0,42 8,33 0,77 0,041 0,13 1,311 0,44 

Peschiera catharinensis (A. DC.) Miers burra-leiteira 4,167 0,42 8,33 0,77 0,038 0,12 1,304 0,43 

Calyptranthes concinna DC. guamirim 4,167 0,42 8,33 0,77 0,034 0,11 1,291 0,43 

Roupala brasiliensis Klotzsch carvalho-brasileiro 4,167 0,42 8,33 0,77 0,034 0,11 1,291 0,43 

Styrax leprosus Hook. & Arn. pau-de-remo 4,167 0,42 8,33 0,77 0,032 0,1 1,284 0,43 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca 4,167 0,42 8,33 0,77 0,03 0,09 1,278 0,43 

Myrcia fallax (Rich.) DC. guamirim-branco 4,167 0,42 8,33 0,77 0,03 0,09 1,278 0,43 

Trema micrantha (L.) Blume pau-pólvora 4,167 0,42 8,33 0,77 0,03 0,09 1,278 0,43 

Total 1000 100 1083,33 100 32,349 100 300 100 

Onde: DA=Densidade absoluta; DR=Densidade relativa; FA=Frequência absoluta; FR=Frequência relativa; DoA=Dominância absoluta; DoR=Dominância relativa; VI= Valor 

de importância. 
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A comunidade florística, através da distribuição de suas populações, 

oferece à comunidade faunística alimentos e abrigos, isto é, o espaço vital 

para que os animais sobrevivam. Uma análise mais detalhada das 

interdependência flora-fauna é discutida na seção 6.2.3.3. 

 

A tabela a seguir apresenta o índice de diversidade de Shannon 

individualmente para cada parcela e o índice geral para todo o fragmento. 

O espectro de variação ocorreu entre 1,27 e 2,54, nas parcelas, ficando 

em 3,29 para o fragmento. As menores diversidades ocorreram nas 

parcelas mais próximas do rio, indicando ambientes com restrições para o 

desenvolvimento da maioria das espécies, sendo ocupados por alta 

frequência de indivíduos de espécies adaptadas a ambientes aluviais. 

 

Tabela 61 - Índice de diversidade de Shannon. 

Parcela N S H' 

1 26 13 2,4 

2 12 8 1,94 

3 22 10 2,02 

4 20 13 2,48 

5 17 11 2,23 

6 25 9 1,76 

7 20 13 2,48 

8 20 10 2,22 

9 22 13 2,33 

10 14 13 2,54 

11 24 11 2,1 

12 18 6 1,27 

Geral 240 52 3,29 

 

O gráfico a seguir exprime a relação entre o número de espécies 

diferentes encontradas à medida que se aumenta o esforço amostral 

(quanto mais área é amostrada, maior tende a ser o número de novas 

espécies encontradas). Como fica claro no gráfico, com as 12 amostras ou 

2.400 m² amostrados, não ocorreu estabilização da curva. Entretanto, a 

partir da parcela 10 ocorreu apenas uma espécie nova por parcela, 

indicando redução na inclusão de novas espécies à medida que se 

aumenta a área amostrada.  
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Figura 111 – Gráfico da relação entre o número de espécies encontradas em 

relação ao esforço amostral realizado (número de parcelas/área amostrada). 

 

Vale ressaltar que, como medida complementar ao inventário florestal 

(análise quantitativa), foi realizado também um levantamento florístico 

(análise qualitativa) possibilitando assim evidenciar a ocorrência de 

espécies que não foram diretamente amostradas pelo inventário, suprindo 

o déficit de espécies indicado pela não estabilização da curva Espécie x 

Área. 

 

A distribuição diamétrica de uma floresta natural esperada é aquela com a 

forma de um J-invertido. A floresta estudada apresenta alta densidade 

absoluta de indivíduos nas menores classes diamétricas indicando alto 

grau de interferência recente na sucessão florestal. Com um número alto 

de indivíduos nas classes diamétricas menores e poucos indivíduos nas 

classes diamétricas maiores (acima de 35 cm de DAP), inclusive com 

classes diamétricas vazias (sem indivíduos). Essa maior densidade 

absoluta indica um alto grau de recrutamento do banco de plântulas nos 

últimos anos (figura 112). 
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Figura 112 - Estrutura diamétrica do fragmento. 

 

No que diz respeito ao potencial madeireiro do fragmento a ser suprimido, 

nota-se baixa aptidão para madeira serrada, devido principalmente ao 

reduzido número de indivíduos nas classes diamétricas de maiores 

dimensões. Essa situação acarreta em baixo número e volume de toras de 

madeira que poderiam ser aproveitadas para fins mais nobres.  

 

Entretanto, a madeira é passível de ser aproveitada para as finalidades de 

palanques, mourões, postes e, naturalmente, lenha. Os volumes totais e 

aproveitáveis estão detalhados na seção de supressão da vegetação. 
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6.2.1.2.2.3 Espécies ameaçadas ou protegidas 

Como parte do diagnóstico da vegetação, é realizado um levantamento de 

ocorrência de espécies da flora ameaçadas nas áreas de influência do 

empreendimento. Foram consultadas três fontes principais: 

 IUCN Red List of Threatened Species; 

 Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção - 

Ministério do Meio Ambiente (Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 

2014); 

 Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do 

Paraná (SEMA, 1995). 

 

O banco de dados da IUCN apresenta classificações relativas ao nível de 

ameaça das espécies listadas em seu banco de dados, podendo variar de 

categorias de baixa importância (fora de risco) como Lower Risk (LR) e 

Least Concern (LC) até categorias consideradas efetivamente ameaçadas, 

como a categoria Endangered (EN), por exemplo.  

 

Apesar de se passarem quase 20 anos de sua publicação, a Lista 

Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná ainda é 

a fonte oficial para consulta de espécies ameaçadas no Estado, e traz as 

classificações “rara”, “vulnerável” e “em perigo”.  

 

Na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção 

(Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) as espécies são 

classificadas em níveis de ameaça nas categorias “extintas na natureza” 

(EW), “criticamente em perigo” (CR), “em perigo” (EN) e “vulnerável” 

(VU). 

 

A tabela 62 a seguir contém os resultados do levantamento de espécies 

ameaçadas, protegidas ou de rara ocorrência, existentes nas áreas de 

influência do empreendimento. 
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Tabela 62 – Espécies encontradas pelo levantamento florístico que são citadas 

em listas de espécies raras, ameaçadas ou protegidas. 

Família Nome científico Nome comum 
IUCN 
2013 

MMA 
2014 

SEMA 
(1995) 

Araucariaceae 
Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze 
pinheiro-do-

paraná 
CE EN Rara 

Cactaceae 
Epiphyllum phyllanthus (L.) 

Haw. 
cacto-

macarrão 
LC - - 

Cactaceae Rhipsalis cereuscula Haw. cacto-sianinha LC - - 

Celastraceae 
Maytenus ilicifolia Mart. ex 

Reissek 

espinheira-

santa 
- - Rara 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel pau-sangue LC - - 

Fabaceae 
Mimosa bimucronata (DC.) 

Kuntze 
maricá LC - - 

Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemão cabreúva DD - Rara 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaicá LC - - 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro EN VU - 

Myrtaceae 
Myrcianthes pungens (O. 

Berg) D. Legrand 
guabiju EN - - 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. cambroé - - Rara 

Legenda: LC – Least Concern; NT – Near Threatened; EN – Endangered; CE – Critically Endangered; DD – Data 

Deficient. 

 

Essas espécies devem receber atenção especial quando da execução de 

programas mitigadores e compensatórios. Por serem consideradas 

ameaçadas, protegidas ou raras, devem ser avaliadas como espécies 

prioritárias para conservação de germoplasma e devem, 

preferencialmente, compor as espécies utilizadas na recomposição da APP 

do reservatório. 

 

6.2.1.2.2.4 Supressão da vegetação 

 

Sobrepondo o projeto executivo da PCH Saltinho com o mapeamento de 

uso e ocupação do solo, observa-se a necessidade de remoção da 

cobertura vegetal para construção das estruturas de barramento, casa de 

força, vias de acesso, e formação do reservatório.  

 

Os fragmentos impactados pela obra, como citado anteriormente, são 

classificados como área de tensão ecológica entre a floresta ombrófila 

mista e a floresta estacional Semidecidual, em estágio médio de 
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regeneração secundária e totalizam 33,94 ha de supressão. Além disso, 

0,74 hectares de formações pioneiras de influência flúvio-lacustre 

(várzeas) serão submersas pelo reservatório. 

 

A realização do inventário florestal possibilita estimar com determinada 

precisão (neste caso, 20% de erro e 80% de probabilidade) o potencial 

volumétrico das áreas que serão afetadas diretamente pelo 

empreendimento. Assim, a seguir são apresentados os principais 

parâmetros estatísticos dos remanescentes florestais estudados, inclusive 

o volume de madeira total a ser suprimido, volume total comercial 

(madeira aproveitável por serrarias) e volume cuja única destinação é 

lenha. 

 

A vegetação que sofrerá impacto, nas margens do Rio Mourão, apresenta 

em média, 141,39 m³ de volume total de madeira por hectare. A área 

basal média (G) é de 32,35 m²/ha, e a densidade absoluta é de 1.000 

indivíduos por hectare (N/ha). Já o volume comercial, ou seja, o volume 

que poderá ser aproveitado comercialmente é de 74,27 m³/ha. A tabela 

63 a seguir contém os principais parâmetros estatísticos do inventário 

florestal. 

 

Tabela 63 – Principais parâmetros estatísticos do inventário florestal. 

Parâmetro Valor Unidade 

Área de supressão de vegetação arbórea 33,94 ha 

Volume total por hectare 141,3886 m³/ha 

Volume comercial por hectare 74,26665 m³/ha 

Área basal 32,34841 m²/ha 

Número de indivíduos por hectare 1.000 N/ha 

Volume total da população 4.798,727 m³  

Volume Comercial da população 2.520,61 m³ 

Número de indivíduos da população 33.940 N  

 

O relatório completo de inventário florestal será apresentado 

oportunamente na fase de licença de instalação (LI) como parte 

integrante do requerimento de autorização florestal (RAF) junto ao órgão 

ambiental licenciador. 
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6.2.2. Ambientes ecologicamente significativos 

A presente seção trata das áreas que possuam relevância ecológica e 

ambiental nas áreas de influência do estudo. Essas áreas podem ser 

dividas em áreas legalmente protegidas, como as unidades de 

conservação da natureza, APP’s e reserva legal, e áreas que apesar de 

não estarem sob a proteção de diplomas legais, possuem relevância 

ecológica por atuarem como refúgios de fauna e flora, como 

remanescentes bem conservados, fragmentos que abriguem espécies 

ameaçadas de extinção, entre outros. 

 

6.2.2.1. Unidades de conservação 

No Brasil, as unidades de conservação começaram a ser estabelecidas, 

por iniciativa do governo federal, a partir de 1937. Após diferentes 

tratamentos quanto à definição de áreas destinadas à conservação, em 

setembro de 1989, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) foi apresentado ao CONAMA e ao Congresso Nacional, e 

oficialmente estabelecido em 2000 (Lei Federal nº 9.985/2000). Um 

decreto subsequente (Decreto Federal nº 4.340/2002) determinou que o 

IBAMA deveria adequar as categorias de unidades de conservação que não 

estavam de acordo com as novas definições. 

 

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, com a proteção da biodiversidade como um objetivo 

secundário. Elas correspondem aos termos unidades de conservação de 

uso indireto (proteção integral) e de uso direto (uso sustentável) 

utilizados anteriormente ao SNUC (RYLANDS, 2005).  
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As duas tipologias de unidades de conservação estabelecidas pela lei do 

SNUC são: 

 

Unidades de Proteção Integral 

As áreas de proteção integral (como definido pelo SNUC) incluem parques 

nacionais (União Mundial para a Natureza [IUCN] categoria II), reservas 

biológicas (Ia), estações ecológicas (Ia), monumentos naturais (III) e 

refúgios de vida silvestre (III) (RYLANDS, 2005). Nesses locais, qualquer 

atividade a ser realizada fica condicionada a autorização prévia do órgão 

responsável e deverá priorizar a manutenção do equilíbrio do ecossistema, 

sendo que as visitas públicas ficam restritas àquelas com objetivos 

educacionais e científicos. As áreas particulares incluídas em seus limites, 

com exceção dos monumentos naturais e refúgios da vida silvestre, que 

podem ser constituídos também por áreas particulares, serão 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei (PIRES & PETERS, 

2001). 

 

Unidades de uso sustentável 

As unidades de uso sustentável permitem diferentes tipos e intensidades 

de interferência humana, com a conservação da biodiversidade como um 

objetivo secundário: floresta nacional (IUCN, categoria VI), áreas de 

proteção ambiental (V), áreas de relevante interesse ecológico (IV), 

reservas extrativistas (VI), reservas de fauna (VI), reservas de 

desenvolvimento sustentável (VI) e reservas particulares do patrimônio 

natural (RPPNs) (IV) (RYLANDS, 2005). Essa categoria é formada pelas 

unidades que tem o objetivo principal de compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. 

Podem ser constituídas por terras públicas ou privadas (PIRES & PETERS, 

2005). 

 

Como parte integrante do diagnóstico ambiental, o levantamento das 

unidades de conservação de esfera federal, estadual e municipal, surge 
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como uma importante ferramenta técnica de subsídio para o 

estabelecimento de áreas restritivas e ecologicamente significativas, cujos 

planos, programas e ações de controle ambiental são realizados de forma 

direcionada, visando à manutenção da integridade ambiental destas 

localidades.  

 

Desta maneira, foram investigadas as unidades de conservação (conforme 

SNUC) existentes não só nas áreas de influência do empreendimento, mas 

em toda a região de Campo Mourão.  

 

A tabela 65, a seguir, apresenta os resultados do levantamento de 

unidades de conservação nas áreas de influência da PCH Saltinho. Ao 

todo, existem 12 UCs, sendo dez RPPNs estaduais (uso sustentável), um 

Parque Estadual e uma Estação Ecológica (proteção integral). Vale 

ressaltar que o PE do Lago Azul foi criado em decorrência da instalação da 

UHE Mourão, no mesmo rio em que se pretende instalar o a PCH Saltinho. 

 

A maior parte das UC’s verificadas está situada a uma distância maior que 

5 km da PCH, entretanto o empreendimento fica situado dentro da 

extensa zona de amortecimento do PE do Lago Azul. 

 

Na propriedade rural de Mônica de Lourdes Patrício, localizada na margem 

direita do Rio Mourão, em 2.000 realizou-se o registro de uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural – RPPN, através de averbação junto à 

matrícula nº 18.775, embasada em mencionado termo de compromisso 

de conservação de ecossistema florestal, celebrado em 06/08/99. 

Compreende uma área de 101,10 ha, constante além dessa matrícula 

naquelas de nº 18.773 e nº 18.774. O documento não apresenta mais 

informações sobre a reserva, como ato legal associado e limites 

geográficos, e não foi possível obter mais informações sobre a reserva no 

próprio registro de imóveis, em contatos com a sede e escritório regional 

do IAP, nos mapeamentos oficiais disponibilizados pelo IAP/ITCG, IBAMA e 
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ICMBio, ou em outras fontes secundárias de informação. A RPPN não 

consta também na “listagem das RPPN no Estado do Paraná, reconhecidas 

pelo IAP - Instituto Ambiental do Paraná”, onde constam apenas duas 

RPPN’s no município de Campo Mourão, que não apresentam 

carcaterísticas similares em relação ao ano de criação e área, e cujas 

portarias de criação citam as matrículas 17.991 e 24.185, 

respectivamente: 

 

Tabela 64 - RPPN's existentes em campo Mourão segundo listagem oficial do 

IAP. 

Nº 
Ano de 

criação 

Portaria 

IAP/GP 

Área 

(ha) 
Denominação 

Regional 

IAP 
Município 

78 1998 205/98 27,42 

RPPN SLOMP 

Investimentos 

Imobiliários 

Campo 

Mourão 

Campo 

Mourão 

79 1998 165/98 108,9 

RPPN Artur Cesar 

Vigilato(Faz. Santa 

Terezinha) 

Campo 

Mourão 

Campo 

Mourão 

Fonte: IAP, 2015. 

 

A delimitação desta RPPN mais próxima foi realizada através de 

informações obtidas no registro de imóveis, validada pela cobertura do 

solo com floresta nativa nesta área. A reserva localiza-se na AID do 

empreendimento, porém a aproximadamente 300 metros da ADA. 

 

A figura 113 apresenta a localização do empreendimento em relação às 

unidades de conservação mais próximas e de localização conhecida, 

incluindo a delimitação da zona de amortecimento do PE Lago Azul. 
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Tabela 65 - Lista de unidades de conservação presentes nas áreas de influência da PCH Saltinho. 

UC 
Distância 

(km) 
Ato de criação Jurisdição Município 

Área 

(ha) 
Categoria 

RPPN Monica Lourdes 

Patrício* 
0,3* ND* Estadual Campo Mourão 101,1 US 

PE do Lago Azul 5,1 
Decreto nº 3256 de 

30/06/1997 
Estadual 

Campo Mourão/ 

Luiziania 
4.494 PI 

EE do Cerrado de Campo 

Mourão 
9,5 Decreto Municipal nº. 596/93 Municipal Campo Mourão 1,0 PI 

RPPN Slomp 13,5 
Portaria IAP nº205 de 

01/09/1998 
Estadual Campo Mourão 29,36 US 

RPPN Pasta Mecânica Hansa 15,5 
Portaria IAP nº 85 de 

30/03/1998 
Estadual Luiziania 276,87 US 

RPPN Coamo II 16,5 
Portaria IAP nº 208 de 

01/09/1998 
Estadual Luiziania 124,15 US 

RPPN Henrique Gustavo 

Salonski 
17,5 

Portaria IAP nº 61 de 

30/03/1998 
Estadual Luiziania 199,11 US 

RPPN Mata dos Carolo 20,5 
Portaria IAP nº 118 de 

07/07/2000 
Estadual Luiziania 24,6 US 

RPPN Santa Maria I 20,9 
Portaria IAP nº 118 de 

07/06/2002 
Estadual Luiziania 110,4 US 

RPPN Fazenda Santa 

Terezinha 
24,1 

Portaria IAP nº 189 de 

01/09/1998 
Estadual Luiziania 75,97 US 

RPPN Eunice S. Tsuzuki 

Tamura 
26,4 

Portaria IAP nº 188 de 

01/09/1998 
Estadual Quinta do Sol 304,58 US 

RPPN Arthur César Vigliato 28,6 
Portaria IAP nº 165 de 

01/09/1998 
Estadual Campo Mourão 126,66 US 

Legenda: PI – proteção integral; US – uso sustentável. 

*O ato de criação e a delimitação precisa não foram identificados. 
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Figura 113 – Mapa das unidades de conservação de localização conhecida mais 

próximas. 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

319 

A lei que institui o SNUC define zona de amortecimento como “o entorno 

de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 

os impactos negativos sobre a unidade.” A Resolução CONAMA nº 

428/2010 estabelece que: 

 

“Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos 

não sujeitos a EIA/RIMA o órgão ambiental licenciador deverá dar 

ciência ao órgão responsável pela administração da UC, quando o 

empreendimento: 

I – puder causar impacto direto em UC; 

II – estiver localizado na sua ZA; 

III – estiver localizado no limite de até 2 mil metros da UC, cuja 

ZA não tenha sido estabelecida no prazo de até 5 anos a partir da 

data da publicação desta Resolução.” 

 

O empreendimento em questão se localiza na zona de amortecimento do 

Parque Estadual do Lago Azul e, desta forma, o órgão ambiental 

licenciador deve dar ciência ao órgão responsável pela gestão da UC a 

respeito do licenciamento do empreendimento. À RPPN, apesar de 

próxima, não se aplicam os conceitos de zona de amortecimento  e 

entorno, conforme legislação do SNUC. 

 

A responsabilidade sobre esta UC é do próprio Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), responsável também pelo licenciamento em questão. A 

descrição da unidade de conservação citada é apresentada na sequência. 

 

Parque Estadual do Lago Azul 

O Parque Estadual do Lago Azul foi criado através do Decreto nº 

3256/1997. É composto por florestas plantadas e nativas, além da área do 

lago da UHE Mourão, sendo muito usado para práticas de esportes 

aquáticos, como canoagem. O parque ainda possui trilhas de pela mata 

nativa que levam até duas cachoeiras. A vegetação é caracterizada como 
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um ecótono entre a floresta ombrófila mista (FOM) e Floresta Estacional 

Semidecidual (FESD). 

 

6.2.2.2. Áreas prioritárias para a conservação 

O Decreto Federal nº 5.092/2004, resolve que o Ministério do Meio 

Ambiente deveria definir as regras para identificação de áreas prioritárias 

para a para a conservação, utilização sustentável e repartição dos 

benefícios da biodiversidade. Por meio da Portaria nº 126/2004 o 

Ministério do Meio Ambiente estabeleceu 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.  

 

Para levantamento das áreas prioritárias para conservação (APC’s) foram 

consultadas as bases de dados oficiais do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). As APC’s possuem importância para efeito de formulação e 

implementação de políticas públicas, programas, projetos e atividades 

voltados 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 APC’s, como ocorre em caso de empreendimentos 

que estejam inseridos em unidades de conservação da natureza ou em 

seu entorno. 

 

Nas foram encontradas APC’s no entorno imediato do empreendimento, 

estando a mais próxima a cerca de 25 km a nordeste da PCH Saltinho 

(extremo norte da bacia do Rio Mourão). O mapa a seguir apresenta a 

localização da PCH e as APC’s localizadas na região. 
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Figura 114 – Mapa de áreas prioritárias para conservação.  
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6.2.2.3. Projeto Paraná Biodiversidade 

O Programa Paraná Biodiversidade abrange três regiões distintas ao longo 

dos rios Iguaçu e Paraná. Estendendo-se por uma área de 2.151.175 ha, 

envolve 63 municípios paranaenses onde se encontram seis unidades de 

conservação estaduais e três federais. 

 

 

 

Figura 115 - Área de abrangência dos corredores de biodiversidade. 

Fonte: SEMA-PR, 2012. 

 

Cada uma dessas áreas irá funcionar como um corredor de biodiversidade, 

construído pela recuperação de áreas de preservação permanente – APPs 

(matas ciliares, encostas íngremes, topos de morro e outras áreas de 

interesse ecológico), unidades de conservação – UCs, reservas 

particulares do patrimônio natural – RPPNs e reservas legais – RLs, 

convivendo em harmonia com uma agricultura sustentável. 

 

Nestes corredores obtém-se a integração de remanescentes florestais, 

viabilização do fluxo dos animais, disseminação de espécies vegetais, 

melhoria qualidade de água, controle da erosão e embelezamento das 

paisagens locais. 
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As áreas dos corredores foram definidas utilizando-se quatro critérios: 

 

 Representatividade e necessidade de manutenção dos ecossistemas 

ocorrentes no Estado; 

 Importância das unidades de conservação; 

 Carências de áreas protegidas de ecossistemas representativos do 

Estado; 

 Áreas estratégicas próximas às fronteiras utilizadas para o tráfico de 

espécies. 

 

Assim, considerando o mapeamento das áreas abrangidas pelo Projeto 

Paraná Biodiversidade, tem-se que o empreendimento não afetará 

nenhum destes corredores já estabelecidos.  

 

6.2.2.4. 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 

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

maior importância para a biodiversidade paranaense.  

 

De acordo com a resolução, as áreas estratégicas para conservação da 

biodiversidade referem-se a áreas cujos remanescentes florestais nativos 

ou outros atributos físicos ou biológicos determinem fragilidade ambiental, 

são consideradas de relevância, sendo sua conservação necessária para a 

garantia da manutenção da biodiversidade no Paraná.  
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Sobrepondo-se a área de influência do empreendimento com o 

mapeamento estabelecido na referida resolução, observa-se que a  ADA 

está situada em área considerada estratégica para restauração da 

biodiversidade (figura 116). No entanto, como ocorre com as APC’s 

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

como objetivo auxiliar no planejamento ambiental estratégico do estado, e 

não apresentam restrições quanto ao licenciamento ambiental de 

empreendimentos em tais locais.  

 

Deve-se atentar, porém, que o levantamento define a área do 

empreendimento como área alvo de ações das diversas instituições 

ligadas à conservação da natureza, sendo que, futuramente, as 

informações provenientes deste estudo poderão contribuir a ações e 

políticas ambientais locais, auxiliando na tomada de decisões do gestor 

público quanto à implantação de medidas de conservação. 
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Figura 116 – Áreas estratégias para a restauração e para a conservação da biodiversidade no Paraná.  
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6.2.2.5. Outros ambientes ecologicamente significativos 

Além de áreas prioritárias para conservação e de unidades de 

conservação, as áreas de preservação permanente também podem ser 

consideradas ambientes ecologicamente significativos e protegidos 

legalmente, por apresentarem função de preservação dos recursos 

hídricos, paisagem, estabilidade geológica, facilitar o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo além de assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 

 

Com a instalação do empreendimento, consideráveis áreas da APP do Rio 

Mourão e alguns afluentes serão inundados, para que após a formação do 

reservatório da PCH novas APPs sejam estabelecidas. A largura da APP no 

entorno do reservatório será estabelecida pelo órgão ambiental no 

licenciamento do empreendimento, devendo ficar entre 30 e 100 metros, 

conforme o Código Florestal e propostas estabelecidas neste RAS. 

 

As APP’s do Rio Mourão (faixa de 50 metros), em alguns trechos não 

apresentam cobertura vegetal na largura estabelecida legalmente. Nas 

áreas onde serão instaladas as estruturas do barramento, o fragmento de 

vegetação existente apresenta a maior relevância em toda a ADA, com 

vegetação bem estruturada, com dois estratos definidos e boa diversidade 

de espécies. Nos outros locais, apresenta-se em estágios iniciais de 

regeneração secundária com ocorrência de espécies exóticas invasoras. As 

APPs dos outros corpos hídricos dentro da AID apresentam condições 

semelhantes, lembrando que por se trataram de corpos hídricos de 

menores dimensões, as faixas protetoras do entorno também apresentam 

menores dimensões (30 metros). 

 

 A tabela 66 a seguir apresenta o uso do solo atual da APP do Rio Mourão, 

evidenciando as considerações previamente apresentadas (ver figura 21). 
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Tabela 66 - Uso e ocupação do solo na atual APP do Rio Mourão. 

Classes de uso do solo Área (ha) % 

Agricultura 4,51 9,21 

Solo exposto 1,16 2,38 

Várzea 0,21 0,42 

Vegetação arbórea 40,55 82,89 

Vegetação herbácea/Campo 1,71 3,50 

Vias de acesso 0,78 1,60 

Total 48,92 100 

 

Vale ressaltar que de acordo com a legislação em vigor (Lei Federal nº 

12.651/2012 – Código Florestal), a APP do Rio Mourão deveria ser 

recoberta por vegetação florestal, ou seja, praticamente 100% da 

cobertura do solo (tabela 66) deveria pertencer à classe vegetação 

arbórea (exceto intervenções autorizadas). Como fica claro na tabela, 

existem áreas de agricultura e solo exposto na APP do Rio. Essas áreas 

serão inundadas e, posteriormente à formação do reservatório, nova APP 

deverá ser formada, obrigatoriamente recoberta por vegetação arbórea 

em toda extensão (exceto intervenções e reduções autorizadas para 

mitigação de impactos, manutenção de estruturas de baixo impacto, 

interesse social ou utilidade pública). Com o estabelecimento da nova APP 

do reservatório, ocorrerá aumento na área de da classe de uso do solo 

vegetação arbórea quando comparado com o existente atualmente, 

trazendo benefícios ecológicos relevantes a médio e longo prazo (a relação 

entre as áreas inundadas e a nova APP é apresentada na seção de 

avaliação de impactos deste RAS). 

 

Outro espaço territorial legalmente protegido a ser citado é a reserva legal 

(RL). Nos imóveis rurais situados no bioma Mata Atlântica, de acordo com 

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

reserva legal corresponde a 20% da área total da propriedade, onde deve 

ser mantida cobertura vegetal nativa. 
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A tabela a seguir contém um levantamento preliminar das propriedades 

afetadas e a presença de reserva legal averbada na matrícula. 

 

Apenas duas propriedades (matrículas nº 20.103 e 18.775) possuem RL 

averbada em suas matrículas. A propriedade pertencente a Cidnei 

Camargo Dutra e Olívia Matos Dutra possui 6,655 ha averbados, que 

correspondem a 25% da área total da propriedade; enquanto a 

propriedade pertencente à Mônica de Lourdes Patrícia apresenta 20% da 

área total da propriedade averbada como RL, além da compensação de RL 

de duas outras matrículas dentro de sua propriedade. 

 

Comparando-se com o uso e ocupação realizado para a ADA, estima-se 

que parte destas áreas serão impactadas pela formação do reservatório, 

as quais serão precisamente identificadas no levantamento fundiário 

integrante das etapas de licenciamento e implantação de uma PCH. 

Constatado o atingimento de áreas averbadas para tal finalidade, nos 

trâmites para indenização este fator deve ser considerado, possibilitando a 

regularização das propriedades remanescentes.  

 

Tabela 67 - Relação das propriedades afetadas e com reserva legal averbada na 

matrícula. 

Proprietário Matrícula 
Margem 

do rio 
Área (ha) Imóvel 

Reserva legal 

averbada 

Cidnei Camargo 

Dutra / Olívia 

Matos Dutra 

20.103 Esquerda 26,62 

Gleba nº1, 2ª 

Parte, Colônia 

Mourão. 

6,655 ha (25% da 

área da 

propriedade). 

Mônica de Lourdes 

Patrício 
18.775 Direito 327,189 

Lote de terras 

nº1-2-C, 

destacado do lote 

nº1-2, da Gleba 

nº4, 1ª Parte da 

Colônia Mourão 

66,4377 ha (20% 

da área da 

propriedade) + 

30,0772 ha 

(referente a RL do 

terreno de 

matricula nº 

21.221) + 

38,8200ha 

(referente a RL do 

terreno de 

matricula nº 9596 
* Conforme levantamento Camposat, 2015. 
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6.2.3. Fauna 

Na Região Neotropical, a Mata Atlântica abriga parcela significativa da 

diversidade biológica do Brasil, com altíssimos níveis de riqueza e 

endemismo (MMA, 2000; BENCKE et al., 2006), e que juntamente com a 

Floresta Amazônica é um dos biomas com os maiores índices de 

endemismo de plantas vasculares e vertebrados, segundo estudo 

coordenado pela Conservation International sobre os 25 hotspots 

mundiais. Das 1711 espécies de vertebrados que vivem ali, 700 são 

endêmicas, sendo 55 espécies de mamíferos, 188 de aves, 60 de répteis, 

90 de anfíbios e 133 de peixes (IBF, 2015). Apesar dessa constatação, a 

composição da fauna original dessa região já se encontra bastante 

alterada, pois este bioma atualmente consiste em um aglomerado de 

fragmentos florestais em diferentes estágios sucessionais, ocupando áreas 

muitas vezes pouco significativas e sujeitas a variados níveis de 

perturbação (DEAN, 1996). 

 

Embora originalmente o Paraná apresentasse 85% da sua cobertura 

vegetacional formada por florestas, sendo o restante representado por 

campos, cerrado e formações pioneiras (MAACK, 1968; RODERJAN et al., 

2002), nos dias atuais está representado por menos de 10% de formações 

florestais (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2011). Neste contexto, a 

área de estudo situa-se na Província Atlântica (Domínio “Mata Atlântica”) 

e Sub-Província Guarani (MELLO-LEITÃO, 1946; CRACRAFT, 1985). A 

região estudada 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. 
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Tais alterações na paisagem natural, como a destruição de habitat e a 

fragmentação, provocaram modificações significativas nas comunidades e 

até mesmo o desaparecimento de espécies dos diversos grupos de 

vertebrados terrestres de menor plasticidade ecológica, causando o efeito 

da “Síndrome da Floresta Vazia”. Adicionalmente, a introdução de 

espécies exóticas e domésticas levou à extinção local de algumas 

espécies-chave, engenheiros ecossistêmicos e organismos com altos 

valores de importância na comunidade, favorecendo espécies maior 

capacidade de adaptação a ambientes antrópicos (REDFORD, 1992). Por 

este motivo, nessa região já não ocorrem mais (ou são raros) espécies 

que necessitam de grandes áreas preservadas, como o caso de alguns 

carnívoros de topo de cadeia alimentar, assim como espécies arborícolas. 

 

Mesmo considerando a grande alteração e devastação de grande parte 

das suas áreas naturais, a área de estudo ainda abriga considerável 

número de espécies da fauna de vertebrados. De acordo com os dados 

secundários levantados, 42 espécies de anfíbios, 21 de répteis, 396 de 

aves e 71 de mamíferos podem ocorrer no entorno e nas áreas de 

influência do empreendimento. A quantidade registrada representa uma 

proporção significativa da fauna regional, que abriga uma parcela 

importante da fauna da Mata Atlântica (tabela 68): 

 

Tabela 68 - Número de espécies de vertebrados registrados para a região 

estudada e a área biogeográfica característica. 

Grupo 

Dados primários 

coletados na área 

de influência 

Dados 

secundários 

da região 

Mata Atlântica 

(fonte) 

Mamíferos 4 71 139 (MIRETZKI, 2005) 

Aves 49 396 451 (PACHECO e BAUER, 2000) 

Anfíbios - 42 
89 (HADDAD e PRADO, 2005; HADDAD et al.,  

2008) 

Répteis 1 21 
60 (MARQUES et al., 2001; MARQUES et al., 

2004) 

Ictiofauna - 108 310 (LANGEANI et al. 2007) 
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6.2.3.1. Procedimentos metodológicos 

6.2.3.1.1. Levantamento de dados secundários 

Durante os meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015 

foram levantadas informações disponíveis em bancos de dados, 

bibliografias, entidades ambientais públicas e privadas para a 

caracterização da fauna terrestre, vetores e hospedeiros epidemiológicos e 

ictiofauna da área de influência do empreendimento. 

 

Foram levantados dados bibliográficos com abrangência local e regional 

com o intuito de compor um cenário mais abrangente sobre a composição 

da fauna com potencial de ocorrência para a região. Para isso foram 

utilizadas as seguintes referências bibliográficas: 

 

 Mastofauna: ROCHA-MENDES et al., 2005; BIANCONI et al, 2005. 

PAGLIA et al., 2012 e ENGEMIN, 2013;  

 

 Avifauna: NETO e BISPO, 2011; ENGEMIN, 2013; IAP, 2005 e 

WIKIAVES, 2015. 

 

 Herpetofauna: ENGEMIN, 2013; AFFONSO, et al., 2014; SEGALLA, 

et al., 2014; LAP ENGENHARIA, 2012; AFFONSO et al., 2009; 

 

 Ictiofauna: ENGEMIN, 2013; ARAÚJO et al., 2009; ABELHA, 2007; 

VIANA et al., 2013; VALDUGA, 2010; ARAÚJO, et al., 2011. 

 

 Vetores e hospedeiros epidemiológicos: BÉRTOLI e MOITINHO, 

2001; TEODORO et al., 1993; MS, 2002; BARTH, 2000; ALLAN et 

al., 2008; ROLIM et al., 2006; SCODRO et al., 2008; SESA, 2014; 

além de consultas a secretaria de saúde local e estadual acerca dos 

casos confirmados. 
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Além disso, as seguintes bases de dados foram utilizadas para o 

levantamento e a sistematização dos dados secundários: 

• Base de dados do Sistema de Bibliotecas da UFPR; 

• Base de dados do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP 

(www.usp.br/sibi); 

• Base de dados do Portal de Serviços e Conteúdo Digital da CRUESP-

Unibibliweb - USP, UNESP e UNICAMP (bibliotecas-

cruesp.usp.br/unibibliweb/cruesp_ebooks.html); 

• Base de dados Scielo – Fapesp  (www.scielo.org); 

• Sistema de Informação do Programa Biota – Fapesp 

(www.biota.org.br); 

• Wikiaves – A enciclopédia de aves do Brasil 

(http://www.wikiaves.com); 

• Sistema de Informação do Projeto Taxonline (www.taxonline.ufpr.br). 

 

Para as atualizações nas nomenclaturas das espécies foram utilizadas 

listas específicas para cada grupo taxonômico. Para a herpetofauna 

(répteis e anfíbios) foi utilizada a lista proposta pela Sociedade Brasileira 

de Herpetologia (BÉRNILS e COSTA, 2014; SEGALLA et al., 2014). Para a 

ictiofauna foi utilizada a lista proposta por Froese e Pauly (2014). Para a 

avifauna foi utilizada a lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

(CBRO, 2014), e para a mastofauna (mamíferos pequenos não voadores, 

morcegos, e mamíferos de médios e grandes portes) foi utilizada a lista 

proposta por Reis et al. (2011) e Paglia et al. (2012). 

 

Os dados de hábito e dieta das espécies foram baseados em estudos de 

ecologia e ecologia trófica baseados nas seguintes bibliografias, de acordo 

com o grupo abordado: 

 

 Ictiofauna: GOMIERO e BRAGA, 2008; VILLARES JR. et al., 2011; 

DURÃES et al., 2001; MELLO, et al., 1999; MENDONÇA et al., 2004; 

OLIVEIRA, 2013; GANDINI et al., 2012; SILVA et al., 2009; FROESE e 
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PAULY, 2014; LOPES e BATISTA-SILVA, 2009; CRUZ et al., 2013; 

HAHN et al., 1998; LUZ-AGOSTINHO, 2006; BRESSAN et al., 2009; 

ARANHA et al., 1993; RONDINELLI et al., 2011; CASATTI et al., 2001; 

BENNEMANN, et al., 2011; LUIZ et al., 1998; 

 Mastofauna: PAGLIA et al., 2012; 

 Avifauna: WIKIAVES, 2015; SCHULENBERG, 2014; OLIVEIRA, 2011; 

SCHERER et al., 2010; WILLIS, 1979; 

 Herpetofauna: AMPHIBIAWEB, 2015; LÓPEZ, et al., 2009; IUCN, 2014; 

BARROS-FILHO e VALVERDE, 1996; MATIAS et al., 2011. 

 

6.2.3.1.2. Levantamento de dados primários 

No início do mês de dezembro, durante o dia 04 de dezembro de 2014, foi 

conduzida amostragem na área de influência do empreendimento, a partir 

de incursões nos diferentes ambientes que constituem a paisagem local, 

incluindo áreas agrícolas, de silvicultura e estradas/acessos, 

principalmente remanescentes de vegetação nativa (matas ciliares 

inseridas em matriz agrícola), com o intuito de coleta de informações 

sobre a fauna com ocorrência na região da área de influência do 

empreendimento. Foi adotada metodologia não interventiva, de acordo 

com o estabelecido no termo de referência deste RAS, com foco nos 

grupos da mastofauna e avifauna, a partir da obtenção de registros 

diretos e indiretos.  

 

As amostragens de mamíferos foram realizadas através da busca de 

registros, incluindo investigação direta (registros visuais, auditivos e/ou 

observação de carcaças, como animais atropelados, crânios, peles, ossos, 

etc.) e indireta (pegadas, material escatológico e restos de alimento).  

 

O inventário não interventivo da avifauna foi realizado utilizando-se as 

técnicas tradicionais em estudos ornitológicos (contato visual e auditivo), 

como censo por transecção percorrendo-se trilhas pré-existentes, 
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complementada por literatura especializada. O contato visual foi efetuado 

com auxílio de binóculos (10X42) e os registros fotográficos obtidos com 

máquina fotográfica. O contato auditivo foi baseado nas vocalizações, 

sendo que alguns registros sonoros foram gravados para posterior 

identificação (BOESMAN, 1999; MAYER, 2000; GONZAGA & CASTIGLIONI, 

2001; MINNS et al. 2010).  

 

Visando o registro adicional de espécies da fauna foram instaladas duas 

(02) armadilhas fotográficas (câmeras trap marca Bushnell) em pontos 

estratégicos em remanescente de mata ciliar. Os equipamentos 

permaneceram ativos por 36 horas. A fim de maximizar as chances de 

obtenção de registros, cada equipamento recebeu uma ceva composta por 

bacon e banana. Para cada fotografia, foram registradas a data e o 

período da passagem do animal capturado na foto. 

 

Com os dados adquiridos na amostragem, procurou-se fazer as análises 

de diversidade (Shannon-Wiener) e rarefação de espécies, quando 

possível.  
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Tabela 69 – Ambientes amostrados em campo, integrantes da AID do 

empreendimento.  

Ponto 
Coordenada 

UTM E 

Coordenada 

UTM N 
Zona 

Características do 

ambiente 

Trap1 371595 7341672 22 

Faixa remanescente de 

vegetação florestal 

(Mata Ciliar), com dossel 

fechado, a jusante da 

cachoeira 

Trap2 371653 7341463 22 

Faixa remanescente de 

vegetação florestal 

(Mata Ciliar), com dossel 

fechado, a montante da 

cachoeira 

Registro visual do 

bando de 

capivara 

371484 7341421 22 

Entre faixa de vegetação 

remanescente (Mata 

Ciliar) e área 

antropizada para 

agricultura 

 

 

 

Figura 117 – Métodos de amostragem de avifauna e mastofauna. (A e B) – 

Censo por transecção, (C) – Registro indireto de rastro/pegada, (D) – 

Instalação de armadilha fotográfica.  
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Para todos os dados consultados e obtidos em campo foram feitas 

revisões quanto à taxonomia atual e provável distribuição das espécies na 

região de influência empreendimento, sendo realizada também a análise 

quanto ao status de conservação das espécies internacional (IUCN, 2014), 

nacional (MMA, 2014) e estadual (MIKICH e BÉRNILS, 2004) e da 

presença de espécies alóctones e exóticas. 

 

6.2.3.2. Resultados 

6.2.3.2.1. Mastofauna 

6.2.3.2.1.1 Levantamento de dados secundários 

Os dados levantados para o presente diagnóstico indicam que a 

mastofauna da região é representada por pelo menos 71 espécies, 

distribuídas em 25 famílias e 10 ordens, o que perfaz 51% das espécies 

registradas para o Paraná (tabela 68).  

 

 

Figura 118 – Relação do número de espécies para cada ordem de mamífero, 

com ocorrência esperada na região. 
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Figura 119 – Relação do número de espécies para cada família de mamífero, 

com ocorrência esperada na região. 

 

A ordem com maior número de espécies é Chiroptera, seguida de 

Rodentia e Carnivora (figura 118). O predomínio em número de espécies 

de roedores e quirópteros (morcegos) é esperado, já que em termos de 

diversidade essas duas ordens perfazem mais de 60% das espécies de 

mamíferos (EMMONS, 1990; FONSECA et al., 1996). As principais famílias 

são, Phyllostomidae e Vespertilionidae, ambas correspondentes ao grupo 

dos quirópteros (figura 119). 

 

A tabela 70 abaixo resume as informações obtidas das espécies da 

mastofauna com provável ocorrência para a região de estudo, segundo as 

bibliografias consultadas. 
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Tabela 70 – Lista de espécies de mamíferos com ocorrência esperada para a 

área de influência do empreendimento. 

Nº 
ORDEM/ Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status conservação 

IUCN BR PR 

 
ARTIODACTYLA 

      
 

Cervidae 

      
1 Mazama americana 

veado-

catingueiro 
Fr / Hb Te LC VU DD 

2 Mazama gouazoubira veado-mateiro Fr / Hb Te DD -- DD 

 
Tayassuidae 

      3 Pecari tajacu queixada Fr / Hb Te LC VU VU 

4 Tayassu pecari cateto Fr / Hb Te VU END CR 

 
CARNIVORA 

      
 

Canidae 

      
5 Cerdocyon thous 

cachorro-do-

mato 
In / On Te LC -- -- 

6 Lycalopex gymnocercus graxaim Ca / On Te LC -- DD 

 
Felidae 

      7 Leopardus pardalis jaguatirica Ca Te LC VU VU 

8 Leopardus tigrinus gato-do-mato Ca Sc VU END END 

9 Leopardus wiedii gato-maracajá Ca Sc NT VU VU 

10 Panthera onca onça-pintada Ca Te NT VU CR 

11 Puma concolor puma Ca Te LC VU VU 

12 Puma yaguarondi gato-mourisco Ca Te LC -- -- 

 
Mephitidae 

      13 Conepatus chinga zorrilho In / On Te LC -- DD 

 
Mustelidae 

      14 Eira barbara irara Fr / On Te LC -- -- 

15 Galictis cuja furão Ca Te LC -- -- 

16 Lontra longicaudis lontra Ps SA -- VU VU 

17 Pteronura brasiliensis ariranha Ps SA END VU CR 

 
Procyonidae 

      18 Nasua nasua quati Fr / On Te LC VU -- 

19 Procyon cancrivorus mão-pelada Fr / On Sc LC -- -- 

 
CHIROPTERA 

      
 

Molossidae 

      20 Tadarida brasiliensis morcego In Vo LC -- -- 

 
Phyllostomidae 

      21 Anoura caudifera morcego Nec Vo LC -- -- 

22 Artibeus fimbriatus morcego Fr Vo LC -- -- 

23 Artibeus jamaicensis morcego Fr Vo LC -- -- 

24 Artibeus lituratus morcego Fr Vo LC -- -- 

25 Carollia perspicillata morcego Fr Vo LC -- -- 

26 Chiroderma villosum morcego Fr Vo LC -- DD 

27 Chrotopterus auritus morcego Ca Vo LC -- VU 

28 Desmodus rotundus morcego He Vo LC -- -- 

29 Micronycteris megalotis morcego In Vo LC -- -- 

30 Pygoderma bilabiatum morcego Fr Vo LC -- -- 

31 Sturnira lilium morcego Fr Vo LC -- -- 

32 Vampyressa pusilla morcego Fr Vo DD -- -- 

 
Vespertilionidae 

      33 Eptesicus furinalis morcego In Vo LC -- -- 
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Nº 
ORDEM/ Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status conservação 

IUCN BR PR 

34 Histiotus velatus morcego In Vo DD -- -- 

35 Lasiurus blossevillii morcego In Vo LC -- -- 

36 Lasiurus borealis morcego In Vo LC -- -- 

37 Lasiurus cinereus morcego In Vo LC -- -- 

38 Myotis aff riparius morcego In Vo LC -- -- 

39 Myotis levis morcego In Vo LC -- -- 

40 Myotis nigricans morcego In Vo LC -- -- 

 
CINGULATA 

      
 

Dasypodidae 

      
41 Cabassous tatouay 

tatu-de-rabo-

mole 
Myr SF LC VU DD 

42 Dasypus novemcinctus tatu-galinha In / On SF LC -- -- 

43 Dasypus septemcinctus tatu-bolinha In / On SF LC -- DD 

44 Euphractus sexcinctus tatu-peba In / On SF LC -- -- 

 
DIDELPHIMORPHIA 

      
 

Didelphidae 

      45 Caluromys philander cuica-lanosa Fr / On Ar LC -- DD 

46 Chironectes minimus cuíca dágua Ps SA LC VU DD 

47 Didelphis albiventris gambá Fr / On Sc LC -- -- 

48 Didelphis aurita gambá Fr / On Sc LC -- -- 

 
LAGOMORPHA 

      
 

Leporidae 

      49 Lepus europaeus * lebre Hb Te LC -- -- 

50 Sylvilagus brasiliensis tapeti Hb Te LC VU VU 

 
PERISSODACTYLA 

      
 

Tapiridae 

      51 Tapirus terrestris anta Fr / Hb Te VU END END 

 
PILOSA 

      
 

Myrmecophagidae 

      
52 Myrmecophaga tridactyla 

tamanduá-

bandeira 
Myr Te VU VU CR 

53 Tamandua tetradactyla tamandua-mirim Myr Sc LC VU -- 

 
PRIMATES 

      
 

Atelidae 

      54 Alouatta guariba bugio Fr / Fo Ar LC CR VU 

 
Cebidae 

      55 Sapajus nigritus macaco-prego Fr / On Ar NT -- -- 

 
RODENTIA 

      
 

Caviidae 

      56 Cavia aperea preá Hb Te LC -- -- 

57 
Hydrochoerus 

hydrochaeris 
capivara Hb SA LC -- -- 

 
Cricetidae 

      58 Necromys lasiurus rato Fr / On Te LC -- -- 

59 Nectomys squamipes rato Fr / On SA LC -- -- 

60 Oligoryzomys nigripes rato 
  

LC -- -- 

 
Cuniculidae 

      61 Cuniculus paca paca Fr / Hb Te LC VU END 

 
Dasyproctidae 

      62 Dasyprocta azarae cutia Fr / Gr Te -- -- -- 

 
Echimyidae 
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Nº 
ORDEM/ Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status conservação 

IUCN BR PR 

63 
Euryzigomatomys 

spinosus 
rato Hb SF LC -- -- 

64 
Kannabateomys 

amblyonyx 
rato-da-taquara Fo Ar LC -- -- 

65 Myocastor coypus 
ratão-do-

banhado 
Fr / On SA LC -- -- 

 
Erethizontidae 

      
66 Coendou prehensilis ouriço-cacheiro 

Fr / Fo 

/ Se 
Ar LC -- -- 

67 Coendou spinosus ouriço-cacheiro Fr / Fo Ar -- -- -- 

 
Muridae 

      68 Mus musculus * camundongo Fr / On Sc -- -- -- 

69 Rattus norvegicus * rato-comum Fr / On Sc -- -- -- 

70 Rattus rattus * ratazana Fr / On Sc -- -- -- 

 
Sciuridae 

      71 Guerlinguetus ingrami serelepe Fr / Gr Sc LC -- -- 
Legenda: Dieta - Fr: frugívoro; On: onívoro; In: insetívoro; Gr: granívoro; Hb: herbívoro pastador; He: 
hematófago; Ca: carnívoro; Ps: piscívoro; Nec: nectívoro; Myr: mirmecófago; Fo: folívoro; Se: predador de 
sementes. Hábito - Te: terrestre; Sc: escansorial; SA: semi-aquático; Vo: voador; SF: semi-fossorial; Ar: 
arborícola. Fonte: Paglia et al. (2012) Status de conservação – LC (Least concern: “pouco preocupante”), VU 
(“Vulnerável”), END (Endangered: “em perigo”), NT (Near threatnead: “quase ameaçada”), CR (cricicamente 
ameaçado), DD (Deficiente de dados); FONTE: IUCN, 2014, MMA, 2014, MIKICH e BÉRNILS, 2004). * Espécie 
exótica.  

 

Em relação ao status de conservação das espécies com ocorrência para a 

região, de acordo com a lista vermelha da IUCN (2014), lista nacional da 

fauna brasileira ameaçada de extinção (MMA, 2014) e livro vermelho da 

fauna ameaçada de extinção do Estado do Paraná (MIKICH e BÉRNILS, 

2004), percebe-se que a maioria das espécies não são enquadradas como 

ameaçadas, apesar de que dentre as ameaçadas a maioria é de espécies 

de carnívoros ou espécies-chave que desempenham importante papel nas 

comunidades faunísticas e têm suas populações reduzidas em função da 

perda de habitat e pressão de caça. 

 

Na lista internacional 11% das espécies são consideradas ameaçadas 

(categorias VU e END e NT), sendo quatro espécies consideradas 

vulneráveis (VU= Tayassu pecari (queixada), Leopardus tigrinus (gato-do-

mato), Tapirus terrestris (anta), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-

bandeira)), uma espécie considerada em perigo (END - Pteronura 

brasiliensis (aririnha)) e três espécies na categoria de quase ameaça (NT 
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= Leopardus wiedii (gato-maracajá), Panthera onca (onça), Sapajus 

nigritus (macaco-prego). 

 

Em nível nacional 15% das espécies são consideradas ameaçadas, sendo 

13% dos mamíferos considerados vulneráveis, como é o caso de 

Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus wiedii (gato-maracajá), Puma 

concolor (onça parda), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), 

Cuniculus paca (paca), dentre outras; a espécie Leopardus tigrinus (gato-

do-mato) considerada em perigo (END) e a espécie Alouatta guariba 

(bugio-marrom) considerada criticamente ameaçada (CR). Em nível 

estadual 21% das espécies são enquadradas como ameaçadas, sendo 

11% consideradas vulneráveis em função do declínio das suas populações 

como o cateto (Pecari tajacu), jaguatirica (Leopardus pardalis) e onça-

parda (Puma concolor), 6% das espécies consideradas em estado crítico 

de ameaça, seja pelo caráter cinegético como pela fragmentação de 

habitats naturais que são o Tayassu pecari (queixada), Panthera onca 

(onça pintada), Pteronura brasiliensis (ariranha) e Myrmecophaga 

tridactyla (tamanduá-bandeira) além das espécies consideradas em 

perigo, como a anta (Tapirus terrestris) e a paca (Cuniculus paca) (figura 

120). 
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Figura 120 – Status de conservação da mastofauna de acordo com as listas 

consultadas. A – Lista Internacional segundo IUCN (2014). B – Lista Nacional 

segundo MMA (2014). C – Lista Estadual segundo Mikich e Bérnils, 2004. 

 

Para a dieta das espécies da região, podemos observar que a maioria é 

composta por espécies frugívoras e onívoras (18%) seguido das dietas 

estritamente insetívora (14%), carnívora (11%) e frugívora (11%) (figura 

121). O predomínio de espécies frugívoras, representadas principalmente 

pelos pequenos e médios mamíferos além dos quirópteros implica que a 

mastofauna da região necessita de uma flora local rica em espécies 

frutíferas. A análise realizada no levantamento fitossociológico aponta que 

de fato na área a maioria das espécies possui dispersão zoocórica, o que 

reforça a presença das interações ecossistêmicas nos remanescentes da 

área. 

 

Para o grupo de espécies categorizadas como onívora, a exigência 

ambiental é um pouco menor, considerando que a espécie consegue 

extrair recursos de diferentes fontes dependendo da disponibilidade de 

recurso no momento, como por exemplo adotar alimentação com base em 
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insetos e pequenos vertebrados em épocas de inverno e outono, em que 

reduz-se a disponibilidade de frutos. 

 

A quantidade de espécies insetívoras está relacionada principalmente ao 

grupo dos quirópteros (vide tabela 70), que desempenham um importante 

papel na regulação das populações de insetos locais, enquanto que a 

presença de carnívoros implica na necessidade de um ambiente com 

abundância significativa de espécies que permitam a sua manutenção, 

sobretudo aquelas que são topo de cadeia (e.g.: Leopardus spp.). 

 

 

Figura 121 – Hábito alimentar (dieta) das espécies da mastofauna com provável 

ocorrência na região. 
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Ao comparar as espécies da mastofauna da região com o seu hábito, fica 

evidente o predomínio de espécies estritamente terrestres (31%), seguida 

das espécies voadoras (30%) e espécies escansoriais (16%). Os demais 

hábitos apresentaram proporções semelhantes entre 7% e 8% do total de 

espécies (figura 122). O predomínio de espécies terrestres, somando-se 

também o conjunto de espécies com hábito escansorial e semi-fossorial 

indicados nesta análise implica que uma possível perda de área, como por 

exemplo no enchimento de reservatório, afetaria diretamente cerca de 

54% de todas as espécies da mastofauna local, enquanto que as demais 

seriam indiretamente afetadas, considerando que as espécies arborícolas, 

voadoras e semi-aquáticas poderiam deslocar-se com mais facilidade para 

os habitats remanescentes. 

 

 

Figura 122 – Hábito das espécies da mastofauna com provável ocorrência na 

região. 

 

6.2.3.2.1.2 Levantamento de dados primários 

Com o levantamento de dados primários realizado no início do mês de 

dezembro/2014, com apenas um único dia de amostragem e utilizando 

métodos não interventivos, foi possível obter a evidência de dez registros 

da mastofauna local, pertencentes a quatro ordens (Carnivora, 

Perissodactyla, Cingulata e Rodentia) e quatro famílias (Canidae, 
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Tapiridae, Caviidae e Dasypodidae), com uma espécie por família, 

registradas tanto por métodos diretos (observação direta), quanto 

indiretos (rastros, armadilhas fotográficas) (tabela 71, ).  

 

Tabela 71 – Mastofauna registrada na área de influência do empreendimento.  

ORDEM/Família/ 

Espécie 

Nome 

popular 
Dieta Hábito Método 

Status  

Inter Nac Est 

CARNIVORA        

Canidae        

Cerdocyon thous 
cachorro-

do-mato 
In / On Te OD - - - 

RODENTIA        

Caviidae        

Hydrochoerus hydrochaeris capivara Hb SA OD/R LC - - 

CINGULATA        

Dasypodidae        

Dasypus novemcinctus tatu-galinha In / On SF AF LC - - 

PERISSODACTYLA        

Tapiridae        

Tapirus terrestris anta Fr / Hb Te R VU END END 

Legenda: Dieta - Fr: frugívoro; On: onívoro; In: insetívoro; Hb: herbívoro. Hábito - Te: terrestre; SA: semi-
aquático; SF: semi-fossorial;. Fonte: Paglia et al. (2012) Status de conservação – LC (Least concern: “pouco 
preocupante”), VU (“Vulnerável”), END (Endangered: “em perigo”), NT (Near threatnead: “quase ameaçada”), 
CR (cricicamente ameaçado), DD (Deficiente de dados); FONTE: IUCN, 2014, MMA, 2014, MIKICH e BÉRNILS, 
2004). * Espécie exótica.  

 

O maior número de registros foi obtido para a espécie Hydrochoerus 

hydrochaeris (seis registros) que foi vista em bando nas proximidades do 

Rio Mourão (figura 123). Foi avistado também o cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous). Por meio do registro indireto (rastro) foi obtido o 

registro da anta (Tapirus terrestris) que é uma espécie ameaçada, e por 

meio da armadilha fotográfica o registro do tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus) (figura 124).  
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Figura 123 – Número de registros das espécies registradas na área de influência 

do empreendimento 

 

 

Figura 124 – Dasypus novemcinctus (tatu-galinha) registrado por meio de 

armadilha fotográfica na área de influência do empreendimento. 

 

Apesar de um único dia de amostragem e utilização de métodos não 

interventivos, com os 10 registros das quatro espécies da mastofauna fica 

evidente que o número de espécies residentes no local estudado é ainda 

maior (figura 125), indicativo da qualidade ambiental deste local na 

manutenção da mastofauna local estimada como provável ocorrência para 

a região.  
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Figura 125 – Curva de rarefação das espécies da mastofauna registradas na 

área de influência do empreendimento. 

 

Os mamíferos em geral são considerados bons bioindicadores em 

avaliações ambientais, já que refletem, de acordo com o número de 

espécies presentes e a abundância relativa dos indivíduos, a integridade 

ecológica dos ambientes estudados (ALHO, 1982). Considerando tanto os 

dados secundários quanto os dados primários rapidamente obtidos, é 

possível afirmarmos que a fauna de mamíferos apresenta-se 

relativamente diversificada, devido provavelmente à grande 

heterogeneidade de ambientes existente na região, que englobam matas 

de galeria, remanescentes florestais, áreas abertas/banhados e as 

diferentes proporções de uso e ocupação das espécies neste ambiente 

(figura 122). Esta constatação demonstra a importância que os 

ecossistemas florestais remanescentes representam para a região. 

 

6.2.3.2.2. Avifauna 

6.2.3.2.2.1 Levantamento de dados secundários 

Os dados levantados para o presente diagnóstico indicam que a avifauna 

da região é representada por pelo menos 396 espécies, distribuídas em 65 

famílias e 24 ordens (tabela 72), o que perfaz 88% das espécies 

registradas para o Paraná (vide tabela 68). A ordem com maior número 
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de espécies foi a passeriformes (213 espécies, 53,78%) que é de fato a 

ordem mais numerosa das aves, representando mais da metade das 

espécies de aves conhecidas (SICK, 1997). Entre os não-passeriformes as 

ordens mais representativas foram Accipitriformes e Apodiformes (22 

espécies cada) (figura 126). 

 

  

Figura 126 – Relação do número de espécies para cada ordem de aves com 

ocorrência esperada na região. 

 

As famílias mais representativas para a região são: Tyrannidae (46 

espécies), seguida por Thraupidae (42 espécies), Accipitridae (21 

espécies), Furnaridae e Trochilidae (ambas com 16 espécies) (figura 127). 
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Figura 127 – Relação do número de espécies para as principais famílias (≥ 5 

espécies presentes) do grupo da avifauna com ocorrência esperada para a 

região. 
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A família mais numerosa, Tyrannidae (“papa-moscas”) é considerada a 

maior família de aves do hemisfério ocidental, composta principalmente 

por espécies insetívoras que vive em todos os estratos da mata é 

representada por espécies populares como os bem-te-vís, e suiriri (SICK, 

1997) enquanto que 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). 

 

A tabela 72 abaixo apresenta a relação das espécies com ocorrência 

esperada para a região de estudo com todas as informações de hábito e 

status de conservação: 
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Tabela 72 – Lista de espécies de aves com ocorrência esperada para a área de influência do empreendimento. 

Nº ORDEM / Família / Espécie Nome comum Dieta Hábito 
Status conservação Status 

Migração IUCN MMA PR 

 

ACCIPITRIFORMES             

 
 

Accipitridae             

 1 Accipiter poliogaster tauató-pintado Ca Ar / Vo NT -- DD R 

2 Accipiter striatus gavião-miúdo Ca Ar / Vo LC -- -- R 

3 Buteo albonotatus gavião-de-rabo-barrado Ca Te / Ar / Vo LC -- DD R 

4 Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

5 Circus buffoni gavião-do-banhado Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

6 Elanoides forficatus gavião-tesoura Ca Ar / Vo LC -- -- R 

7 Elanus leucurus gavião-peneira Ca Ar / Vo LC -- -- R 

8 Gampsonyx swainsonii gaviãozinho In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

9 Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

10 Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

11 Harpagus diodon gavião-bombachinha In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

12 Heterospizias meridionalis gavião-caboclo In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

13 Ictinia plumbea sovi In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

14 Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

15 Parabuteo leucorrhous gavião-de-sobre-branco In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

16 Pseudastur polionotus gavião-pombo-grande Ca Ar / Vo NT -- -- R 

17 Rupornis magnirostris gavião-carijó In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

18 Spizaetus melanoleucus gavião-pato Ca Ar / Vo LC -- END R 

19 Spizaetus ornatus gavião-de-penacho Ca Ar / Vo NT -- END R 

20 Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco Ca Ar / Vo LC -- NT R 

21 Urubitinga urubitinga gavião-preto In / Ca / Ps Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Pandionidae             

 22 Pandion haliaetus águia-pescadora Ca / Ps Ar / Vo LC -- -- VN 

 

ANSERIFORMES             

 

 

Anatidae             

 23 Amazonetta brasiliensis pé-vermelho In / Ps Aq / Te / Vo LC -- -- R 

24 Cairina moschata pato-do-mato Inv / He Aq / Te / Vo LC -- -- R 

25 Dendrocygna viduata irerê Inv / He / Ps Aq / Te / Vo LC -- -- R 

26 Sarkidiornis sylvicola pato-de-crista Gr / He / Inv Aq / Te / Vo LC -- -- R 
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Nº ORDEM / Família / Espécie Nome comum Dieta Hábito 
Status conservação Status 

Migração IUCN MMA PR 

 

APODIFORMES             

 

 

Apodidae             

 27 Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

28 Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

29 Cypseloides fumigatus taperuçu-preto In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

30 Cypseloides senex taperuçu-velho In  Te / Vo LC -- -- R 

31 Streptoprocne biscutata taperuçu-de-coleira-falha In  Te / Vo LC -- -- R 

32 Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca In  Te / Vo LC -- -- R 

 

Trochilidae             

 33 Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde Nec Ar / Vo LC -- -- R 

34 Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul Nec Ar / Vo LC -- -- R 

35 Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

36 Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

37 Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

38 Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

39 Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

40 Eupetomena macroura beija-flor-tesoura In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

41 Florisuga fusca beija-flor-preto In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

42 Heliomaster furcifer bico-reto-azul In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

43 Hylocharis chrysura beija-flor-dourado In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

44 Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

45 Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

46 Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

47 Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

48 Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta Nec Ar / Vo LC -- -- R 

 

CAPRIMULGIFORMES             

 

 

Caprimulgidae             

 49 Antrostomus sericocaudatus bacurau-rabo-de-seda In Ar / Vo LC -- END R 

50 Chordeiles acutipennis bacurau-de-asa-fina In Te / Vo LC -- -- R 

51 Chordeiles nacunda corucão In Te / Vo LC -- -- R 

52 Hydropsalis albicollis bacurau In Te / Vo LC -- -- R 

53 Hydropsalis forcipata bacurau-tesoura-gigante In Te / Vo LC -- -- R 
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Nº ORDEM / Família / Espécie Nome comum Dieta Hábito 
Status conservação Status 

Migração IUCN MMA PR 

54 Hydropsalis parvula bacurau-chintã In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

55 Lurocalis semitorquatus tuju In Ar / Vo LC -- -- R 

 

CATHARTIFORMES             

 

 

Cathartidae             

 56 Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha Sa Te / Ar / Vo LC -- -- R 

57 Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta Sa Te / Ar / Vo LC -- -- R 

58 Sarcoramphus papa urubu-rei Sa Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

CHARADRIIFORMES             

 

 

Charadriidae             

 59 Vanellus chilensis quero-quero Inv / Ps Te / Vo LC -- -- R 

 

Jacanidae             

 60 Jacana jacana jaçanã In / Gr SA / Vo LC -- -- R 

 

Recurvirostridae             

 61 Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-brancas In SA / Vo LC -- -- R 

 

Scolopacidae             

 62 Actitis macularius maçarico-pintado In Te / Ar / Vo LC -- -- VN 

63 Bartramia longicauda maçarico-do-campo In Te / Ar / Vo LC -- -- VN 

64 Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-branco In Te / Ar / Vo LC -- -- VN 

65 Calidris melanotos maçarico-de-colete In Te / Ar / Vo LC -- -- VN 

66 Gallinago paraguaiae narceja In Te / SA / Vo LC -- -- R 

67 Phalaropus tricolor pisa-n'água In Te / SA / Vo LC -- -- VN# 

68 Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela Inv Te / SA / Vo LC -- -- VN 

69 Tringa melanoleuca maçarico-grande-de-perna-amarela Inv Te / SA / Vo LC -- -- VN 

70 Tringa solitaria maçarico-solitário Inv Te / SA / Vo LC -- -- VN 

 

CICONIIFORMES             

 

 

Ciconiidae             

 71 Mycteria americana cabeça-seca Inv / Ps SA / Ar / Vo LC -- -- R 

 

COLUMBIFORMES             

 

 

Columbidae             

 72 Claravis pretiosa pararu-azul Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

73 Columba livia pombo-doméstico Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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Nº ORDEM / Família / Espécie Nome comum Dieta Hábito 
Status conservação Status 

Migração IUCN MMA PR 

74 Columbina picui rolinha-picui Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

75 Columbina squammata fogo-apagou Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

76 Columbina talpacoti rolinha-roxa Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

77 Geotrygon montana pariri Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

78 Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

79 Leptotila verreauxi juriti-pupu Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

80 Patagioenas cayennensis pomba-galega Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

81 Patagioenas picazuro pombão Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

82 Patagioenas plumbea pomba-amargosa Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

83 Zenaida auriculata pomba-de-bando Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

CORACIIFORMES             

 

 

Alcedinidae             

 84 Chloroceryle amazona martim-pescador-verde Ps SA / Ar / Vo LC -- -- R 

85 Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno Ps SA / Ar / Vo LC -- NT R 

86 Megaceryle torquata martim-pescador-grande Ps SA / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Momotidae             

 87 Baryphthengus ruficapillus juruva-verde In / Inv / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

CUCULIFORMES             

 

 

Cuculidae             

 88 Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

89 Crotophaga ani anu-preto In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

90 Crotophaga major anu-coroca In / Fr / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

91 Dromococcyx pavoninus peixe-frito-pavonino In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

92 Guira guira anu-branco In / Ca / Ps Te / Ar / Vo LC -- -- R 

93 Piaya cayana alma-de-gato In / Fr / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

94 Tapera naevia saci In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

FALCONIFORMES             

 

 

Falconidae             

 95 Caracara plancus caracará On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

96 Falco femoralis falcão-de-coleira In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

97 Falco peregrinus falcão-peregrino In / Ca / Ps Te / Ar / Vo LC -- -- VN 

98 Falco rufigularis cauré In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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Nº ORDEM / Família / Espécie Nome comum Dieta Hábito 
Status conservação Status 

Migração IUCN MMA PR 

99 Falco sparverius quiriquiri In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

100 Herpetotheres cachinnans acauã Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

101 Micrastur ruficollis falcão-caburé In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

102 Micrastur semitorquatus falcão-relógio Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

103 Milvago chimachima carrapateiro In / Inv Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

GALBULIFORMES             

 

 

Bucconidae             

 104 Malacoptila striata barbudo-rajado In Ar / Vo NT -- -- R,E 

105 Nonnula rubecula macuru In Ar / Vo LC -- -- R 

106 Notharchus swainsoni macuru-de-barriga-castanha In Ar / Vo LC -- -- R 

107 Nystalus chacuru joão-bobo In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

 

GALLIFORMES             

 

 

Cracidae             

 108 Penelope obscura jacuaçu Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

109 Penelope superciliaris jacupemba Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

GRUIFORMES             

 

 

Aramidae             

 110 Aramus guarauna carão Inv / Ca SA / Te / Vo LC -- -- R 

 

Rallidae             

 111 Aramides mangle saracura-do-mangue Inv SA / Te / Vo LC -- DD R 

112 Aramides saracura saracura-do-mato Inv SA / Te / Vo LC -- -- R 

113 Gallinula galeata frango-d'água-comum Inv / He / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

114 Laterallus melanophaius sanã-parda Inv / Gr SA / Te / Vo LC -- -- R 

115 Pardirallus nigricans saracura-sanã On SA / Te / Vo LC -- -- R 

116 Pardirallus sanguinolentus saracura-do-banhado In / Inv SA / Te / Vo LC -- -- R 

117 Porphyrio martinicus frango-d'água-azul On SA / Te / Vo LC -- -- R 

118 Porzana albicollis sanã-carijó On SA / Te / Vo LC -- -- R 

 

NYCTIBIIFORMES             

 

 

Nyctibiidae             

 119 Nyctibius griseus mãe-da-lua In Ar / Vo LC -- -- R 

 

PASSERIFORMES             
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Nº ORDEM / Família / Espécie Nome comum Dieta Hábito 
Status conservação Status 

Migração IUCN MMA PR 

 

Cardinalidae             

 120 Amaurospiza moesta negrinho-do-mato In / Gr / he Ar / Vo NT -- -- R 

121 Cyanoloxia brissonii azulão In / Gr / Fr Ar / Vo LC -- -- R 

122 Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho Gr Ar / Vo LC -- -- R 

123 Habia rubica tiê-do-mato-grosso In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Conopophagidae             

 124 Conopophaga lineata chupa-dente In / Fr Ar / Vo LC -- -- R 

 

Corvidae             

 125 Cyanocorax chrysops gralha-picaça In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Cotingidae             

 126 Phibalura flavirostris tesourinha-da-mata In / Fr Te / Ar / Vo NT -- NT R 

127 Pyroderus scutatus pavó Ca / Fr Te / Ar / Vo LC -- NT R 

 

Dendrocolaptidae             

 128 Campylorhamphus falcularius arapaçu-de-bico-torto In Ar / Vo LC -- -- R 

129 Dendrocincla turdina arapaçu-liso In Ar / Vo -- -- -- R 

130 Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande In Ar / Vo LC -- -- R 

131 Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamado-do-sul In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

132 Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde In Ar / Vo LC -- -- R 

133 Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca Ca / In / Inv Ar / Vo LC -- -- R 

134 Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado In Ar / Vo LC -- -- R 

 

Donacobiidae             

 135 Donacobius atricapilla japacanim In Ar / Vo LC -- -- R 

 

Estrildidae             

 136 Estrilda astrild* bico-de-lacre Gr Te / Ar / Vo LC -- -- E 

 

Formicariidae             

 137 Chamaeza campanisona tovaca-campainha In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Fringillidae             

 138 Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira In / Fr / Nec Te / Ar / Vo LC -- -- R 

139 Euphonia chalybea cais-cais Fr Te / Ar / Vo NT -- -- R 

140 Euphonia chlorotica fim-fim Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

141 Euphonia cyanocephala gaturamo-rei Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

357 

Nº ORDEM / Família / Espécie Nome comum Dieta Hábito 
Status conservação Status 
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142 Euphonia pectoralis ferro-velho In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

143 Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

144 Sporagra magellanica pintassilgo Gr / Fr Te / Ar / Vo -- -- -- R 

 

Furnariidae             

 145 Anabacerthia lichtensteini limpa-folha-ocráceo In Te / Ar / Vo -- -- -- R 

146 Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

147 Certhiaxis cinnamomeus curutié In / Inv Te / Ar / Vo LC -- -- R 

148 Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro In Te / Ar / Vo NT -- -- R 

149 Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

150 Cranioleuca pallida arredio-palido In Te / Ar / Vo LC -- -- R, E 

151 Furnarius rufus joão-de-barro In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

152 Heliobletus contaminatus trepadorzinho In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

153 Leptasthenura setaria grimpeiro In Te / Ar / Vo NT -- -- R 

154 Lochmias nematura joão-porca In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

155 Synallaxis albescens uí-pi In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

156 Synallaxis cinerascens pi-puí In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

157 Synallaxis frontalis petrim In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

158 Synallaxis ruficapilla pichororé In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

159 Synallaxis spixi joão-teneném In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

160 Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Hirundinidae             

 161 Alopochelidon fucata andorinha-morena In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

162 Hirundo rustica andorinha-de-bando In Te / Ar / Vo LC -- -- VN 

163 Progne chalybea andorinha-doméstica-grande In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

164 Progne subis andorinha-azul In Te / Ar / Vo LC -- -- VN 

165 Progne tapera andorinha-do-campo In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

166 Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

167 Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

168 Tachycineta albiventer andorinha-do-rio In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

169 Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Icteridae             

 170 Agelaioides badius asa-de-telha Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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171 Amblyramphus holosericeus cardeal-do-banhado In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

172 Cacicus chrysopterus tecelão On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

173 Cacicus haemorrhous guaxe On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

174 Chrysomus ruficapillus garibaldi In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

175 Gnorimopsar chopi graúna On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

176 Icterus pyrrhopterus encontro In / Fr / Nec Te / Ar / Vo LC -- -- R 

177 Molothrus bonariensis vira-bosta In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

178 Molothrus oryzivorus iraúna-grande In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

179 Molothrus rufoaxillaris vira-bosta-picumã In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

180 Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

181 Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Mimidae             

 182 Mimus saturninus sabiá-do-campo On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Motacillidae         --   

 183 Anthus lutescens caminheiro-zumbidor In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Oxyruncidae         --   

 184 Oxyruncus cristatus  araponga-do-horto In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Parulidae         --   

 185 Basileuterus culicivorus pula-pula In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

186 Geothlypis aequinoctialis pia-cobra In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

187 Myiothlypis flaveola canário-do-mato In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

188 Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

189 Setophaga pitiayumi mariquita In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Passerelidae         --   

 190 Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

191 Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

192 Zonotrichia capensis tico-tico In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Passeridae         --   

 193 Passer domesticus* pardal In / He Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Pipridae         --   

 194 Chiroxiphia caudata tangará On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

195 Pipra fasciicauda uirapuru-laranja Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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Platyrinchidae         --   

 196 Platyrinchus mystaceus patinho In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Rhinocryptidae          --   

 197 Eleoscytalopus indigoticus macuquinho In Te / Ar / Vo NT -- -- R, E 

198 Psilorhamphus guttatus paculo-pintado In Te / Ar / Vo NT -- NT R 

199 Scytalopus speluncae tapaculo-preto In Te / Ar / Vo LC -- -- R, E 

 

Rhynchocyclidae         --   

 200 Corythopis delalandi estalador In / Inv Te / Ar / Vo LC -- -- R 

201 Hemitriccus diops olho-falso In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

202 Hemitriccus obsoletus catraca In Te / Ar / Vo LC -- DD R 

203 Leptopogon amaurocephalus cabeçudo In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

204 Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

205 Myiornis auricularis miudinho In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

206 Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

207 Poecilotriccus plumbeiceps tororó In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

208 Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

209 Todirostrum poliocephalum teque-teque In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R, E 

210 Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Scleruridae         --   

 211 Sclerurus scansor vira-folha In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Thamnophilidae         --   

 212 Biatas nigropectus papo-branco In Te / Ar / Vo VU -- VU R 

213 Drymophila malura choquinha-carijó In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

214 Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho In Te / Ar / Vo NT -- -- R, E 

215 Drymophila rubricollis trovoada-de-bertoni In Te / Ar / Vo LC -- -- R, E 

216 Dysithamnus mentalis choquinha-lisa In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

217 Herpsilochmus rufimarginatus chorozinho-de-asa-vermelha In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

218 Hypoedaleus guttatus chocão-carijó In Ar / Vo LC -- -- R 

219 Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

220 Mackenziaena severa borralhara In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

221 Myrmoderus squamosus papa-formiga-de-grota In Te / Ar / Vo -- -- -- R,E 

222 Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul In Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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223 Thamnophilus caerulescens choca-da-mata In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

224 Thamnophilus doliatus choca-barrada In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

225 Thamnophilus pelzelni choca-do-planalto In Te / Ar / Vo LC -- DD R,E 

226 Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Thraupidae         --   

 227 Cissopis leverianus tietinga In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

228 Coereba flaveola cambacica In / Fr / Nec Te / Ar / Vo LC -- -- R 

229 Conirostrum speciosum    figuinha-de-rabo-castanho In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

230 Dacnis cayana saí-azul In / Fr / Nec Te / Ar / Vo LC -- -- R 

231 Donacospiza albifrons tico-tico-do-banhado In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

232 Emberizoides herbicola canário-do-campo In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

233 Emberizoides ypiranganus canário-do-brejo In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

234 Embernagra platensis sabiá-do-banhado In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

235 Haplospiza unicolor cigarra-bambu In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

236 Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto Fr / Nec Te / Ar / Vo LC -- -- R 

237 Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R, E 

238 Lanio cucullatus tico-tico-rei In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

239 Lanio melanops tiê-de-topete In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

240 Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

241 Pipraeidea bonariensis sanhaçu-papa-laranja Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

242 Pipraeidea melanonota saíra-viúva In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

243 Poospiza cabanisi tico-tico-da-taquara Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

244 Poospiza lateralis quete In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R,E 

245 Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

246 Saltator fuliginosus pimentão Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

247 Saltator maxillosus bico-grosso On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

248 Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

249 Schistochlamys melanopis sanhaçu-de-coleira Fr / Nec Te / Ar / Vo LC -- -- R 

250 Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

251 Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

252 Sicalis luteola tipio Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

253 Sporophila angolensis curió In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

254 Sporophila caerulescens coleirinho Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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255 Sporophila collaris coleiro-do-brejo Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

256 Sporophila leucoptera chorão Gr Te / Ar / Vo LC -- NT R 

257 Sporophila lineola bigodinho Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

258 Sporophila melanogaster caboclinho-de-barriga-preta In / Gr Te / Ar / Vo NT VU VU R, E 

259 Sporophila ruficollis caboclinho-de-papo-escuro Gr Te / Ar / Vo NT VU -- VS# 

260 Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

261 Tachyphonus coronatus tiê-preto In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

262 Tangara cayana saíra-amarela In / Fr Te / Ar / Vo LC -- NT R 

263 Tangara preciosa saíra-preciosa In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

264 Tangara sayaca sanhaçu-cinzento In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

265 Tersina viridis saí-andorinha In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

266 Thlypopsis sordida saí-canário In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

267 Tiaris fuliginosus cigarra-do-coqueiro Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

268 Volatinia jacarina tiziu In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Tityridae         --   

 269 Pachyramphus castaneus caneleiro In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

270 Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

271 Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

272 Pachyramphus viridis caneleiro-verde In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

273 Schiffornis virescens flautim In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

274 Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

275 Tityra inquisitor anambé-branco-de-bochecha-parda In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Troglodytidae         --   

 276 Troglodytes musculus corruíra In Te / Ar / Vo -- -- -- R 

 

Turdidae         --   

 277  Turdus albicollis sabiá-coleira On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

278 Turdus amaurochalinus sabiá-poca In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

279 Turdus flavipes sabiá-una On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

280 Turdus leucomelas sabiá-barranco In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

281 Turdus rufiventris sabiá-laranjeira In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

282 Turdus subalaris sabiá-ferreiro In / Fr Te / Ar / Vo -- -- -- R 

 

Tyrannidae         --   
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283 Arundinicola leucocephala freirinha In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

284 Camptostoma obsoletum risadinha In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

285 Capsiempis flaveola marianinha-amarela In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

286 Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

287 Colonia colonus viuvinha In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

288 Contopus cinereus papa-moscas-cinzento In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

289 Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

290 Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

291 Elaenia mesoleuca tuque In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

292 Elaenia obscura tucão Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

293 Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

294 Elaenia spectabilis guaracava-grande In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

295 Empidonomus varius peitica In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

296 Euscarthmus meloryphus barulhento In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

297 Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

298 Griseotyrannus aurantioatrocristatus peitica-de-chapéu-preto In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

299 Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

300 Hirundinea ferruginea gibão-de-couro In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

301 Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

302 Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

303 Lathrotriccus euleri enferrujado In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

304 Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

305 Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro In / Inv Te / Ar / Vo LC -- -- R 

306 Megarynchus pitangua neinei In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

307 Muscipipra vetula tesoura-cinzenta In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

308 Myiarchus ferox maria-cavaleira In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

309 Myiarchus swainsoni irré In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

310 Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

311 Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

312 Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

313 Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

314 Myiophobus fasciatus filipe In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

315 Myiozetetes similis  bentevizinho-de-penacho-vermelho In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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316 Phyllomyias fasciatus piolhinho In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

317 Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

318 Pitangus sulphuratus bem-te-vi On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

319 Pyrocephalus rubinus príncipe In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

320 Satrapa icterophrys suiriri-pequeno In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

321 Serpophaga nigricans joão-pobre In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

322 Serpophaga subcristata alegrinho In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

323 Sirystes sibilator gritador In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

324 Tyranniscus burmeisteri piolhinho-chiador In Te / Ar / Vo LC -- DD R 

325 Tyrannus melancholicus suiriri In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

326 Tyrannus savana tesourinha In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

327 Xolmis cinereus primavera In / Ca / Ps Te / Ar / Vo LC -- -- R 

328 Xolmis velatus noivinha-branca In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Vireonidae         --   

 329 Cyclarhis gujanensis pitiguari In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

330 Vireo chivi juruviara In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

331 Vireo olivaceus  juruviara-boreal In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- VN 

 

Xenopidae         --   

 332 Xenops rutilans bico-virado-carijó In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

PELECANIFORMES         --   

 

 

Ardeidae         --   

 333 Ardea alba garça-branca-grande Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

334 Ardea cocoi  garça-moura Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

335 Bubulcus ibis garça-vaqueira In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

336 Butorides striata socozinho Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

337 Egretta caerulea garça-azul Inv / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

338 Egretta thula garça-branca-pequena Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

339 Nycticorax nycticorax savacu Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

340 Syrigma sibilatrix maria-faceira Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

341 Tigrisoma lineatum socó-boi Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

 

Threskiornithidae         --   

 342 Mesembrinibis cayennensis coró-coró Inv / He SA / Te / Vo LC -- NT R 
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343 Phimosus infuscatus tapicuru-de-cara-pelada Inv / He SA / Te / Vo LC -- -- R 

344 Platalea ajaja colhereiro Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

345 Plegadis chihi caraúna-de-cara-branca Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- NT R 

346 Theristicus caudatus curicaca Ca / In / Inv SA / Te / Vo LC -- -- R 

 

PICIFORMES         --   

 

 

Picidae         --   

 347 Campephilus robustus pica-pau-rei In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

348 Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

349 Colaptes campestris pica-pau-do-campo In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

350 Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

351 Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

352 Melanerpes candidus pica-pau-branco In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

353 Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

354 Picumnus albosquamatus pica-pau-anão-escamado In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

355 Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

356 Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-coleira In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

357 Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Ramphastidae         --   

 358 Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco In / Fr Ar / Vo LC -- VU R 

359 Pteroglossus bailloni araçari-banana In / Fr / Ca Ar / Vo NT -- -- R 

360 Pteroglossus castanotis araçari-castanho          In / Fr / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

361 Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde In / Fr / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

362 Selenidera maculirostris araçari-poca In / Fr / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

 

PODICIPEDIFORMES         --   

 

 

Podicipedidae         --   

 363 Podilymbus podiceps mergulhão-caçador Inv / Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

364 Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno Inv / He / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

 

PSITTACIFORMES         --   

 

 

Psittacidae         --   

 365 Amazona aestiva papagaio-verdadeiro Gr / Fr Ar / Vo LC -- -- R 

366 Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo Gr / Fr Ar / Vo END VU NT R 

367 Aratinga auricapillus jandaia-de-testa-vermelha Gr / Fr Ar / Vo NT -- -- R, E 
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368 Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo Gr / Fr / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

369 Brotogeris tirica periquito-rico Gr / Fr / Nec Ar / Vo LC -- -- R, E 

370 Eupsittula aurea periquito-rei Gr / Fr Ar / Vo LC -- -- R 

371 Forpus xanthopterygius    tuim Gr / Fr Ar / Vo LC -- -- R 

372 Pionopsitta pileata cuiú-cuiú Fr Ar / Vo LC -- -- R 

373 Pionus maximiliani maitaca-verde Gr / Fr Ar / Vo LC -- -- R 

374 Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã Gr / Fr Ar / Vo LC -- -- R 

375 Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha Gr / Fr Ar / Vo LC -- -- R 

 

STRIGIFORMES         --   

 

 

Strigidae         --   

 376 Aegolius harrisii caburé-acanelado In / Ca Te / Ar / Vo LC -- DD R 

377 Asio clamator coruja-orelhuda In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

378 Asio flammeus mocho-dos-banhados In / Ca Te / Ar / Vo LC -- DD R 

379 Asio stygius mocho-diabo In / Ca Te / Ar / Vo LC -- DD R 

380 Athene cunicularia coruja-buraqueira In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

381 Glaucidium brasilianum  caburé Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

382 Megascops atricapilla corujinha-sapo In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

383 Megascops choliba corujinha-do-mato In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

384 Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

385 Strix hylophila coruja-listrada In / Ca Te / Ar / Vo NT -- -- R 

386 Strix virgata coruja-do-mato In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

Tytonidae         --   

 387 Tyto furcata coruja-da-igreja Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 

SULIFORMES         --   

 

 

Anhingidae         --   

 388 Anhinga anhinga biguatinga Ca / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

 

Phalacrocoracidae         --   

 389 Phalacrocorax brasilianus biguá Inv / Ps SA / Te / Vo LC -- -- R 

 

TINAMIFORMES         --   

 

 

Tinamidae         --   

 390 Crypturellus obsoletus inhambuguaçu In / Gr Te LC -- -- R 

391 Crypturellus parvirostris inhambu-chororó In / Gr Te LC -- -- R 
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Nº ORDEM / Família / Espécie Nome comum Dieta Hábito 
Status conservação Status 

Migração IUCN MMA PR 

392 Crypturellus tataupa inhambu-chintã In / Gr Te LC -- -- R 

393 Nothura maculosa codorna-amarela In / Gr Te LC -- -- R 

394 Rhynchotus rufescens perdiz In Te LC -- -- R 

 

TROGONIFORMES         --   

 

 

Trogonidae         --   

 395 Trogon rufus surucuá-de-barriga-amarela In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

396 Trogon surrucura surucuá-variado In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
Legenda: Dieta - Fr: frugívoro; On: onívoro; In: insetívoro; Gr: granívoro; Hb: herbívoro; Ca: carnívoro; Ps: piscívoro; Nec: nectívoro; Inv: invertívoro; Sa: saprófaga;. 
Hábito - Te: terrestre; SA: semi-aquático; Aq: aquático; Vo: voador; Ar: arborícola. Status de conservação – LC (Least concern: “pouco preocupante”), VU (“Vulnerável”), 
END (Endangered: “em perigo”), NT (Near threatnead: “quase ameaçada”), CR (cricicamente ameaçado), DD (Deficiente de dados); FONTE: IUCN, 2014, MMA, 2014, 
MIKICH e BÉRNILS, 2004). * Espécie exótica.  
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Pela avaliação das espécies da tabela 72, quanto ao status de 

conservação, podemos observar que no geral há um grande número de 

espécies que não se enquadram nas listas de status de conservação. 

Segundo a lista internacional (IUCN, 2014), dentre as espécies ameaçadas 

de extinção (4,5%), podemos destacar as espécies Amazona vinacea 

(papagaio-de-peito-roxo), considerada como em perigo (END), Biatas 

nigropectus (papo-branco) considerada vulnerável (VU), e 17 espécies 

como quase ameaçada (NT), como exemplo as espécies Strix hylophila 

(coruja-listrada), Pteroglossus bailloni (araçari-banana) e Pseudastur 

polionotus (gavião-pombo-grande). 

 

Em nível nacional (MMA, 2014), do total de espécies listadas há apenas 

três enquadradas como ameaçadas, todas na categoria vulnerável (VU), 

sendo Sporophila melanogaster (caboclinho-de-barriga-preta), Sporophila 

ruficollis (caboclinho-de-papo-escuro) e Amazona vinacea (papagaio-de-

peito-roxo). Pela lista estadual (MIKICH e BÉRNILS, 2004) 4% das 

espécies listadas são enquadradas como ameaçadas, sendo três espécies 

consideradas em perido (END= Spizaetus melanoleucus gavião-pato, 

Spizaetus ornatos gavião-de-penacho e Antrostomus sericocaudatus 

bacurau-rabo-de-seda), três espécies consideradas vulneráveis (VU= 

Biatas nigropectus papo-branco, Sporophila melanogaster caboclinho-de-

barriga-preta, Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco) e 10 espécies 

consideradas em perigo (NT), como por exemplo, o martim-pescador-

pequeno (Chloroceryle americana), o pavó (Pyroderus scutatus) e saíra-

amarela (Tangara cayana) dentre outras (figura 128). 
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Figura 128 - Status de conservação da avifauna de acordo com as listas 

consultadas. A – Lista Internacional segundo IUCN (2014). B – Lista Nacional 

segundo MMA (2014). C – Lista Estadual segundo Mikich e Bérnils, 2004. 

 

Os hábitos alimentares da avifauna registrada neste levantamento 

obedecem ao mesmo padrão de áreas estudadas por outros autores (e.g. 

WILLIS, 1979; TELINO-JÚNIOR et al., 2005; CURCINO et al., 2007), com 

predominância de espécies onívoras e insetívoras. Das 396 espécies 

listadas, 123 (31%) apresentam a dieta insetívora, 54 espécies com dieta 

insetívora/frugívora, 27 espécies com dieta carnívora/insetívora e 25 

espécies com dieta granívora/frugívora (figura 129). Além destas há 

outras espécies com dieta mista de vários itens, que no geral abrange o 

hábito insetívoro e frugívo na sua maioria, refletindo o padrão esperado 

para as florestas neotropicais de que 25% a 30% das espécies incluem de 

alguma maneira os frutos em sua dieta (PIZO e GALETTI, 2010). Isso 

reforça a importância deste grupo como dispersor de sementes e frutos, 

visto não só a frequência com que se alimentam como também a 

capacidade de dispersão em grandes áreas facilitada pelo vôo (SICK, 

1997; PIZO e GALETTI, 2010). A presença de um grande número de 
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espécies insetívoras também é importante na manutenção do equilíbrio do 

ecossistema e das populações de insetos e possíveis vetores.  

 

Cabe ressaltar também que os padrões variados de dispersão de 

sementes em áreas degradadas dependem de espécies com hábito mais 

generalistas que também tiveram uma grande representatividade neste 

levantamento, com a dieta geralmente baseada em frutos e insetos, como 

por exemplo, as aves das famílias Tyrannidae e alguns traupídeos. Tais 

grupos de espécies são importantes para a restauração de ambientes 

perturbados, pois devido a sua abundância e resiliência, utilizam árvores e 

arbustos isolados ou em ilhas de vegetação remanescentes e com isso 

acabam fazendo os chamados focos de recrutamento (acúmulo de 

sementes) que tem um papel fundamental nos processos de regeneração 

das áreas alteradas (JORDANO et al., 2006) . 
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Figura 129 – Hábito alimentar (dieta) das espécies da avifauna com provável 

ocorrência na região. 

 

Desta forma, é importante considerar a importância dos puleiros naturais 

ou artificiais, para atração de espécies de aves frugívoras e granívoras 

para recuperação de ambientes desflorestados. Deste modo, as áreas que 

precisem de recuperação florestal, podem utilizar desta alternativa para 

acelerar os processos de restauração florestal. 
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Dentre os grupos da fauna, as aves se confirguram como o grupo com as 

maiores ocupações dos diferentes estratos da floresta, seja em função da 

sua capacidade de voo como também devido à diversidade de nichos que 

ocupam (SICK, 1997). Esta diversidade se reflete na análise feita em 

relação ao hábito das espécies com ocorrência esperada para a região, 

onde podemos observar que a maioria tem hábito terrestre/arborícola e 

voador (69%) ou arborícola/voador (18%). Para as espécies classificadas 

como aquáticas ou semi-aquáticas, podemos contabilizar cerca de 11% 

das espécies listadas (figura 130).  

 

 

Figura 130 – Hábito das espécies da avifauna com provável ocorrência na 

região. 

 

6.2.3.2.2.2 Levantamento de dados primários 

No levantamento da avifauna na área de influência foram registrados em 

apenas um único dia de amostragem 121 indivíduos, pertencentes a 49 

espécies, distribuídas em 15 ordens e 27 famílias diferentes (tabela 73). 

Esta amostragem atingiu pelo menos 12% do número de espécies 

esperadas para a região em comparação com a lista de dados 
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secundários. A ordem Passeriformes obteve o maior número de espécies, 

com as famílias Thraupidae e Tyrannidae, pertencentes a esta ordem se 

apresentando as mais representativas dentre as demais (figura 131-A). 

Em seguida foi também representativa a família Columbidae (ordem 

Columbiformes), que foi também a família com o maior número de 

registros dentre as demais, sebretudo devido ao grande número de 

registros efetuados de Patagioenas picazuro (pombão) (figura 131-B).  
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Tabela 73 – Avifauna registrada na área de influência do empreendimento. 

Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status 

conservação Status 

Migração 
IUCN MMA PR 

 
ACCIPITRIFORMES 

       

 
Accipitridae 

       
1 Elanus leucurus gavião-peneira Ca Ar / Vo LC -- -- R 

2 Ictinia plumbea sovi In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

3 Rupornis magnirostris gavião-carijó In / Ca Ar / Vo LC -- -- R 

 
APODIFORMES 

       

 
Apodidae 

       
4 Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Trochilidae 

       
5 Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

6 Hylocharis chrysura beija-flor-dourado In / Nec Ar / Vo LC -- -- R 

 
CAPRIMULGIFORMES 

       

 
Caprimulgidae 

       
7 Hydropsalis albicollis bacurau In Te / Vo LC -- -- R 

 
CATHARTIFORMES 

       

 
Cathartidae 

       
8 Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta Sa Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
CHARADRIIFORMES 

       

 
Charadriidae 

       
9 Vanellus chilensis quero-quero Inv / Ps Te / Vo LC -- -- R 

 
COLUMBIFORMES 

       

 
Columbidae 

       
10 Columbina picui rolinha-picui Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

11 Columbina talpacoti rolinha-roxa Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

12 Leptotila verreauxi juriti-pupu Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

13 Patagioenas picazuro pombão Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

14 Zenaida auriculata pomba-de-bando Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status 

conservação Status 

Migração 
IUCN MMA PR 

 
CUCULIFORMES 

       

 
Cuculidae 

       
15 Crotophaga ani anu-preto In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

16 Guira guira anu-branco In / Ca / Ps Te / Ar / Vo LC -- -- R 

17 Piaya cayana alma-de-gato In / Fr / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
FALCONIFORMES 

       

 
Falconidae 

       
18 Caracara plancus caracará On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

19 Milvago chimachima carrapateiro In / Inv Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
GRUIFORMES 

       

 
Rallidae 

       

20 Aramides cajaneus saracura-três-potes Inv 
SA / Te / 

Vo 
LC -- -- R 

 
Passeriformes 

       

 
Fringillidae 

       
21 Euphonia chlorotica fim-fim Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Furnariidae 

       
22 Furnarius rufus joão-de-barro In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Icteridae 

       
23 Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul In / Gr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Mimidae 

       
24 Mimus saturninus sabiá-do-campo On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Rhynchocyclidae 

       
25 Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Thamnophilidae 

       
26 Thamnophilus caerulescens choca-da-mata In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Thraupidae 

       
27 Coereba flaveola cambacica In / Fr / Nec Te / Ar / Vo LC -- -- R 

28 Lanio cucullatus tico-tico-rei In / Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
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Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status 

conservação Status 

Migração 
IUCN MMA PR 

29 Saltator coerulescens sabiá-gongá Gr / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

30 Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

31 Tangara sayaca sanhaçu-cinzento In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

32 Tersina viridis saí-andorinha In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Tityridae 

       
33 Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Troglodytidae 

       
34 Troglodytes musculus corruíra In Te / Ar / Vo -- -- -- R 

 
Turdidae 

       
35 Turdus amaurochalinus sabiá-poca In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

36 Turdus leucomelas sabiá-barranco In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

37 Turdus rufiventris sabiá-laranjeira In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Tyrannidae 

       
38 Empidonomus varius peitica In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

39 Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

40 Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-

vermelho 
In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

41 Pitangus sulphuratus bem-te-vi On Te / Ar / Vo LC -- -- R 

42 Tyrannus melancholicus suiriri In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

43 Tyrannus savana tesourinha In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Pelecaniformes 

       

 
Ardeidae 

       

44 Butorides striata socozinho 
Inv / Ca / 

Ps 

SA / Te / 

Vo 
LC -- -- R 

 
Piciformes 

       

 
Picidae 

       
45 Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó In Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Strigiformes 

       

 
Strigidae 
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Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status 

conservação Status 

Migração 
IUCN MMA PR 

46 Athene cunicularia coruja-buraqueira In / Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Tytonidae 

       
47 Tyto furcata coruja-da-igreja Ca Te / Ar / Vo LC -- -- R 

 
Tinamiformes 

       

 
Tinamidae 

       
48 Crypturellus tataupa inhambu-chintã In / Gr Te LC -- -- R 

 
Trogoniformes 

       

 
Trogonidae 

       
49 Trogon surrucura surucuá-variado In / Fr Te / Ar / Vo LC -- -- R 
Legenda: Dieta - Fr: frugívoro; On: onívoro; In: insetívoro; Gr: granívoro; Hb: herbívoro; Ca: carnívoro; Ps: piscívoro; Nec: nectívoro; Inv: invertívoro; Sa: saprófaga;. 
Hábito - Te: terrestre; SA: semi-aquático; Aq: aquático; Vo: voador; Ar: arborícola. Status de conservação – LC (Least concern: “pouco preocupante”), VU (“Vulnerável”), 
END (Endangered: “em perigo”), NT (Near threatnead: “quase ameaçada”), CR (cricicamente ameaçado), DD (Deficiente de dados); FONTE: IUCN, 2014, MMA, 2014, 
MIKICH e BÉRNILS, 2004). * Espécie exótica.  
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Figura 131 – Número de espécies por família (A) e número de indivíduos pór 

família (B) das espécies da avifauna registradas na área de influência do 

empreendimento. 

 

Como esperado, a curva de rarefação da amostragem realizada indica que 

novas espécies podem ser obtidas com um maior esforço amostral (figura 

125). Não obstante isso, a análise de diversidade aponta uma diversidade 

alta de espécies, pois com os dados amostrados foi possível obter um 

índice de diversidade de Shannon-Wiener 3,85, estando na média dos 

valores de alta diversidade encontrados em alguns estudos na Mata 

Atlântica (MACHADO, 1996; TOLEDO, 1993; DARIO, 1999).  
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Figura 132 – Curva de rarefação das espécies da avifauna registradas na área 

de influência do empreendimento. 

 

Levando em consideração a composição das espécies registradas, 

observa-se que algumas são de borda de mata, principalmente de dieta 

insetívora, e há vários exemplos de espécies sinantrópicas, ou seja, 

espécies que ampliam sua distribuição geográfica na medida em que a 

vegetação original é suprimida, com caráter generalista e possuindo 

plasticidade aos impactos causados por atividades humanas em paisagens 

alteradas. Podemos citar dentre estas as espécies Pataiogens picazuro, 

Furnarius rufus, Guira guira, Crotophaga ani, Vanellus chilensis, Turdus 

rufiventris dentre outros. (SICK, 1997). Por outro lado há outro grupo de 

espécies de floresta, que necessitam de um ambiente ecologicamente 

equilibrado para manterem suas populações ecologicamente viáveis, como 

as espécies Crypturellus tataupa e Trogon surrucura.   

 

Assim como observado para os levantamentos primários realizados para o 

mastofauna, o rápido levantamento efetuado para a avifauna já contribuiu 

para a constatação de uma parcela expressiva da composição de aves 

presente na área de influência do empreendimento, reflexo da 

heterogeneidade dos ambientes ainda existentes na região e de grande 

importância para a manutenção da biodiversidade de espécies. 
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As figuras abaixo ilustram a fauna amostrada na área de influência: 

 

 

Figura 133 – Registros da avifauna registradas na área de influência do 

empreendimento. A) Milvago chimachima (carrapateiro); B) Vanellus chilensis 

(quero-quero); C) Crotophaga ani (anu-preto); D) Chlorostilbon lucidus 

besourinho-de-bico-vermelho (registrada no entorno); E) Ammodramus 

humeralis tico-tico-do-campo (registrada no entorno); F) Guira guira (anu-

branco). 
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Figura 134 – Registros da avifauna registradas na área de influência do 

empreendimento. A) Sporophila caerulescens coleirinho - macho e fêmea 

(registrada no entorno); B) Empidonomus varius peitica(registrada no 

entorno); C) Tersina viridis (saí-andorinha - macho); D) Tersina viridis (saí-

andorinha - fêmea); E) Butorides striata (socozinho); F) Tyrannus savana 

(tesourinha). 
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Figura 135 – Registros da avifauna registradas na área de influência do 

empreendimento. A) Euphonia chlorotica (fim-fim - macho); Pitangus 

sulphuratus (bem-te-vi); C) Columbina picui (rolinha-picui); D) Hylocharis 

chrysura (beija-flor-dourado); E) Pachyramphus validus (caneleiro-de-chapéu-

preto - femea); F) Pachyranphus validus (caneleiro-de-chapéu-preto - macho). 
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Figura 136 – Registros da avifauna registradas na área de influência do 

empreendimento. A) Veniliniornis spilogaster (picapauzinho-verde-carijó); B) 

Zenaida auriculata (pomba-de-bando); C) Sturnella superciliaris  polícia-

inglesa-do-sul; D) Progne tapera (andorinha-do-campo). 
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6.2.3.2.3. Herpetofauna 

6.2.3.2.3.1 Levantamento de dados secundários 

Segundo os dados secundários levantados, há na região do estudo a 

ocorrência de pelo menos 63 espécies da herpetofauna sendo que 42 

espécies são de anfíbios (67%) e 21 espécies são de répteis (33%) 

(tabela 74). O grupo dos anfíbios (ordem Anura) da região, são 

pertencentes a nove famílias e correspondem ag pelo menos 47% das 

espécies presentes para o Paraná (vide tabela 68). A família mais 

representativa quanto ao número de espécies para este grupo é a família 

Hylidae, seguida pela família Leptodactylidae (figura 137). 

 

 

Figura 137 – Relação do número de espécies para cada família de anfíbios com 

ocorrência esperada na região.  

 

Os répteis da região são representados por duas ordens (Squamata e 

Testudines), distribuídos em 11 famílias e que correspondem pelo menos 

35% das espécies presentes para o estado do Paraná (tabela 68). A 

família com o maior número de espécies ocorrentes para este grupo é a 

Dipsadidae (representativa da maioria das serpentes da região), seguida 

das famílias Amphisbaenidae e Viperidae (figura 138). 
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Figura 138 – Relação do número de espécies para cada família de répteis com 

ocorrência esperada na região.  

 

A tabela 74 abaixo resume as informações obtidas das espécies da 

herpetofauna com provável ocorrência para a região de estudo segundo as 

bibliografias consultadas: 

 

Tabela 74 – Lista de espécies da herpetofauna com ocorrência esperada para a 

área de influência do empreendimento. 

Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status 

conservação 

IUCN BR PR 

 
ANURA             

 
Brachycephalidae             

1 Ischnocnema guentheri rã In Te LC -- -- 

 
Bufonidae             

2 Rhinella icterica sapo In Te LC -- -- 

3 Rhinella henseli sapo In Te LC -- -- 

4 Rhinella schneideri sapo-boi In Te LC -- -- 

 
Centrolenidae --           

5 Vitreorana uranoscopa 
perereca-de-

vidro 
In Ar LC -- DD 

 
Hylidae             

6 Aplastodiscus perviridis 
perereca-

martelo 
In SA LC -- -- 

7 
Dendropsophus 

melanargyreus 
-- In SA LC -- -- 
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Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status 

conservação 

IUCN BR PR 

8 Dendropsophus microps perereca In SA LC -- -- 

9 Dendropsophus minutus -- In SA LC -- -- 

10 Dendropsophus nanus -- In SA LC -- -- 

11 Dendropsophus sanborni perereca In SA LC -- -- 

12 Hypsiboas albopunctatus perereca In SA LC -- -- 

13 Hypsiboas faber perereca In SA LC -- -- 

14 Hypsiboas geographicus -- In SA LC -- -- 

15 Hypsiboas leptolineatus perereca In SA LC -- -- 

16 Hypsiboas prasinus perereca In SA LC -- -- 

17 Hypsiboas punctatus -- In SA LC -- -- 

18 Hypsiboas raniceps -- In SA LC -- -- 

19 Hypsiboas semiguttatus perereca In SA LC -- -- 

20 Lysapsus limellum -- In SA LC -- -- 

21 Phyllomedusa tetraploidea 
perereca-

macaco 
In SA LC -- -- 

22 Pseudis minuta perereca In SA LC -- -- 

23 Scinax fuscomarginatus -- In SA LC -- -- 

24 Scinax fuscovarius perereca In SA LC -- -- 

25 Scinax nebulosus -- In SA LC -- -- 

26 Scinax perereca perereca In SA LC -- -- 

27 Trachycephalus typhonius 
perereca-

leopardo 
In Ar -- -- -- 

28 Scinax nasicus perereca In SA LC -- -- 

 
Hylodidae             

29 Crossodactylus schmidti rã In SA NT 
 

-- 

 
Leptodactylidae             

30 Leptodactylus fuscus -- In SA LC -- -- 

31 Leptodactylus gracilis rã In SA LC -- -- 

32 Leptodactylus latrans -- In SA LC -- -- 

33 Leptodactylus mystaceus -- In SA LC -- -- 

34 Leptodactylus mystacinus rã In SA LC -- -- 

35 Leptodactylus notoaktites rã In SA LC -- -- 

36 Leptodactylus podicipinus -- In SA LC -- -- 

37 Physalaemus cuvieri rã-chorona In SA LC -- -- 

38 Physalaemus gracilis rã-foi-gol In SA LC -- -- 

39 Physalaemus nattereri rã-cachorro In SA LC -- -- 

 
Microhylidae             

40 Elachistocleis bicolor rã In SA LC -- -- 

 
Odontophrynidae             

41 Odontophrynus americanus sapo In SA LC -- -- 

 
Ranidae             

42 Lithobates catesbeianus rã In SA LC -- -- 

 
SQUAMATA             

 
Amphisbaenidae             

43 Amphisbaena alba cobra-cega In Te LC -- -- 

44 Amphisbaena prunicolor 
cobra-cega-

marrom 
De SF -- -- -- 
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Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta Hábito 

Status 

conservação 

IUCN BR PR 

 
Anomalepididae             

45 Liotyphlops beui cobra-cega 
In / 

Myr 
Fs LC -- -- 

 
Colubridae             

46 Spilotes pullatus caninana Ca Ar / Te -- -- -- 

 
Diplogossidae             

47 Ophiodes striatus cobra-de-vidro Ca Te -- -- -- 

 
Dipsadidae             

48 Clelia plumbea muçurana Ca Te -- -- -- 

49 Helicops infrataeniatus cobra-d’água Ca SA -- -- -- 

50 Erythrolamprus miliaris cobra-lisa Ca Te -- -- -- 

51 Erythrolamprus poecilogyrus cobra-d’água Ca SA -- -- -- 

52 Philodryas patagoniensis papa-pinto Ca Te LC -- -- 

53 Philodryas aestiva cobra-verde Ca Te -- -- -- 

54 Philodryas olfersii cobra-verde Ca Ar / Te -- -- -- 

55 Thamnodynastes strigatus cobra-espada Ca 
Aq / Te 

/ Ar 
LC -- -- 

56 Tomodon dorsatus cobra-espada Ca   -- -- -- 

 
Elapidae             

57 Micrurus corallinus 
coral-

verdadeira 
Ca SF -- -- -- 

 
Gekkonidae             

58 Hemidactylus mabouia 
lagartixa-de-

parede 
In Ar / Te -- -- -- 

 
Tropiduridae             

59 Tropidurus torquatus calango In Ar / Te LC -- -- 

 
Viperidae             

60 Bothropoides jararaca jararaca Ca Te -- -- -- 

61 Crotalus durissus cascavel Ca Te LC -- -- 

 
Teiidae             

62 Salvator merianae teiú On Te LC -- -- 

 
TESTUDINES             

 
Chelidae             

63 Hydromedusa tectifera 

cágado-

pescoço-de-

cobra 

Ca Aq -- -- -- 

Legenda: Dieta - On: onívoro; In: insetívoro; Ca: carnívoro; Myr: mirmecófago;. Hábito - Te: 
terrestre; SA: semi-aquático; SF: semi-fossorial; Ar: arborícola. Status de conservação – LC (Least 
concern: “pouco preocupante”), VU (“Vulnerável”), END (Endangered: “em perigo”), NT (Near 

threatnead: “quase ameaçada”), CR (cricicamente ameaçado), DD (Deficiente de dados); FONTE: 
IUCN, 2014, MMA, 2014, MIKICH e BÉRNILS, 2004). * Espécie exótica.  

 

Em relação ao grau de ameaça das espécies, a fauna de anfíbios 

presentes na região, segundo a bibliografia consultada, em grande parte 

não é enquadrada como ameaçada de extinção ou considerada pouco 

preocupante (LC), visto que muitas espécies raras já foram localmente 
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extintas em função do processo sinergético de ocupação e antropização da 

região ao longo dos anos, prevalecendo a residência de espécies 

sinergéticas. Pela lista vermelha da IUCN (2014) a maioria das espécies 

de anfíbios é considerada pouco preocupante, sendo que apenas a espécie 

Crossodactylus schmidti (ranzinha-da-água) é considerada quase 

ameaçada (NT). Segundo a lista nacional (MMA, 2014) apenas a espécie 

Hypsiboas semiguttatus (perereca-riacho-da-floresta) é considerada 

ameaçada com a categoria em perigo (END), enquanto que segundo a 

lista estadual (MIKICH e BÉRNILS, 2004) não há o enquadramento da 

ameaça de nenhuma das espécies de anfíbios listadas como presentes na 

região estudada (figura 139). 

 

 

Figura 139 - Status de conservação da fauna de anfíbios de acordo com as listas 

consultadas. A – Lista Internacional segundo IUCN (2014). B – Lista Estadual 

segundo Mikich e Bérnils, 2004. C – Lista Nacional segundo, MMA (2014). 

 

A mesma tendência dos anfíbios é observada em relação às espécies de 

répteis com ocorrência na região, sendo que não há o enquadramento em 
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nível de ameaça nas três listas abordadas, sendo que segundo a lista 

internacional 67% das espécies não são enquadradas e não são presentes 

na lista e 33% são consideradas pouco preocupantes (figura 140). Já na 

lista nacional e estadual analisada, nenhuma das espécies com provável 

ocorrência na região é mencionada como ameaçada. 

 

 

Figura 140 - Status de conservação da fauna de répteis de acordo com a lista 

Internacional segundo IUCN (2014). 

 

Observando a dieta das espécies dos dois grupos que formam a 

herpetofauna da região, nota-se que o grupo de anfíbios é composto por 

espécies com dieta estritamente insetívora, enquanto o grupo dos répteis 

é formado predominantemente por espécies carnívoras (71%) em função 

da ocorrência de várias espécies carnívoras de serpentes da família 

Dipsadidae (e.g.: Pilodryas spp.) seguida de espécies insetívoras (14%) 

(figura 141). 

 

A dieta insetívora dos anfíbios promove o controle populacional e 

equilíbrio das espécies de insetos presentes na região, contribuindo para o 

equilíbrio das relações tróficas do ecossistema, enquanto que o 

predomínio de espécies carnívoras de serpentes com ocorrência na região 

sugere uma abundância de presas no ambiente, que são formadas desde 

espécies de anfíbios, pequenos mamíferos e aves em quantidade 

suficiente para a manutenção das relações presa-predador comuns no 
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ambiente natural, incluindo a Mata Atlântica (VITT e CALDWELL, 2014 ). A 

manutenção destas relações envolve todo o ecossistema em conjunto e 

quando presentes indicam que o local está ecologicamente equilibrado.  

 

 

Figura 141 – Hábito alimentar (dieta) das espécies da herpetofauna com 

provável ocorrência na região. 

 

Como esperado, a maioria das espécies de anfíbios (86%) possuem o 

hábito semi-aquático e vivem nos locais úmidos e em corpos d’água 

presentes na região. Os representantes deste grupo que possuem o hábito 

terrestre são as espécies de Rhinella spp. (sapo) e Ischnocnema guentheri 

(rã-do-folhiço) e os arborícolas são representados pelas espécies 

Vitreorana uranoscopa (perereca-de-vidro) e Trachycephalus typhonius 

(perereca-leopardo) (figura 143-A). Em relação às espécies de répteis há 

um maior número de hábitos de vida, sendo que a maioria das espécies 

da região são consideradas terrestres (47%), seguida das espécies que 

são tanto arborícolas como terrestres (24%) e semi-aquáticas (9%). As 

demais categorias de hábitos foram representadas por uma espécie 

(figura 143-B).  
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Durante a amostragem passiva por armadilha fotográfica, foi efetuado um 

registro de lagarto-teju Salvator merianae, as margens do Rio Mourão. 

Geralmente ocorrem em ambientes mais sombreados e próximos a corpos 

d’àgua (figura 142). 

 

 

Figura 142 – Registro de lagarto-teju Salvator merianae, em armadilha 

fotográfica. 

 

Apenas analisando-se os hábitos das espécies, nota-se que os 

representantes das espécies de répteis necessitam para sobreviver da 

manutenção das áreas terrestres em todo o seu ciclo de vida, em oposição 

aos anfíbios, em que o ambiente alagado permite e propicia a manutenção 

do seu ciclo de vida.  
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Figura 143 – Hábito das espécies da herpetofauna com provável ocorrência na 

região. A – Anfíbios; B – Répteis. 

 

6.2.3.2.4. Ictiofauna 

6.2.3.2.4.1 Levantamento de dados secundários 

A ictiofauna presente na região da bacia do Rio Ivaí é representada por 

pelo menos 108 espécies, pertencentes a oito ordens e 27 famílias, 

correspondendo a cerca de 34,19% das espécies presentes no estado do 

Paraná. A ordem com maior número de espécies é a Siluriformes, seguida 

da ordem Characiformes (figura 144) 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).  
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Figura 144 – Relação do número de espécies para cada ordem de peixes com 

ocorrência esperada na região.  

 

Dentre as famílias com o maior número de espécies de peixes da região 

podemos destacar as famílias Loricariidae, seguida das famílias 

Characidae e Heptapteridae (figura 145). A família Loricariidae configura-

se como uma das maiores famílias da ordem Siluriformes (NELSON, 

2006), com cerca de 869 espécies, (ESCHMEYER e FONG, 2015), 

enquanto que a família Characidae é a maior da ordem Characiformes, 

com cerca de 1085 espécies descritas no mundo (ESCHMEYER e FONG, 

2015). Estas duas famílias juntas configuram-se não só como famílias 

numerosas como também dentre as mais complexas entre os peixes 

neotropicais (BRITSKI et al., 1999; NELSON, 2006), apresentando 

diversas formas corporais, o que lhes permite ocupar diferentes habitats e 

desenvolver estratégias alimentares variadas, desempenhando em 

conjunto com as demais espécies a manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas aquáticos (LOWE-MCCONNELL, 1999; GRAÇA e PAVANELLI, 

2007).  
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Figura 145 – Relação do número de espécies para cada família de peixes com 

ocorrência esperada na região.  

 

A tabela 75 encerra todas as informações das espécies da ictiofauna com 

provável ocorrência para a região: 

 

Tabela 75 – Lista de espécies da ictiofauna com ocorrência esperada para a área 

de influência do empreendimento. 

Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta 

Status 

conservação 

IUCN BR PR 

 
CHARACIFORMES 

     

 
Acestrorhynchidae 

     
1 Acestrorhynchus lacustris peixe-cachorro On -- -- -- 

 
Anostomidae 

     
2 Leporinus amblyrhynchus chimbore Inv -- -- -- 
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Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta 

Status 

conservação 

IUCN BR PR 

3 Lepotrinus elongatus piapara In / He LC -- -- 

4 Leporinus friderici araçu-cabeça-gorda 
In / Ps 

/ He 
-- -- -- 

5 Leporinus obtusidens piapara On LC -- -- 

6 Leporinus octofasciatus ferreirinha He -- -- -- 

7 Schizodon nasutus taguara He -- -- -- 

 
Bryconidae 

     
8 Brycon nattereri pirapitinga On -- VU VU 

 
Characidae 

     
9 Astyanax altiparanae -- In / He -- -- -- 

10 Astyanax bimaculatus lambari / piaba In / He -- -- -- 

11 Astyanax bockmanni -- On -- -- -- 

12 Astyanax fasciatus -- On -- -- -- 

13 Astyanax paranae -- On -- -- -- 

14 Astyanax scabripinnis -- In / He -- -- -- 

15 Bryconamericus Iheringii lambari In / He -- -- -- 

16 Bryconamericus stramineus lambari In -- -- -- 

17 Galeocharax knerii 
peixe-cadela / peixe-

cigarra 
Ps -- -- -- 

18 Hemigrammus marginatus -- On -- -- -- 

19 Odontostilbe pequira lambari / piabinha In / He -- -- -- 

20 Oligosarcus paranensis tambicu / saicanga 
In / Ps 

/ He 
-- -- -- 

21 Piabina argentea -- He -- -- -- 

22 Roeboides descalvadensis dentudo In -- -- -- 

23 Serrapinnus notomelas lambari / piabinha On -- -- -- 

 
Crenuchidae 

     
24 Characidium zebra -- In -- -- -- 

 
Curimatidae 

     
25 Cyphocharax modestus saguiru Il -- -- -- 

26 Cyphocharax nagelii -- In -- -- -- 

27 Steindachnerina brevipinna birú De / He -- -- -- 

28 Steindachnerina insculpta saguiru De / He -- -- -- 

 
Erythrinidae 

     
29 Erythrinus erythrinus jeju / moroba In / Ps -- -- -- 

30 Hoplias intermedius 
dorme-dorme / traíra / 

lobó 
Ps -- -- -- 

31 Hoplias lacerdae trairão Ps -- -- -- 

32 Hoplias malabaricus 
dorme-dorme / traíra / 

lobó 
Ps -- -- -- 

 
Parodontidae 

     



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

395 

Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta 

Status 

conservação 

IUCN BR PR 

33 Apareiodon affinis canivete Il -- -- -- 

34 Apareiodon ibitiensis canivete In / He -- -- -- 

35 Apareiodon piracicabae canivete In / He -- -- -- 

36 Apareiodon vladii canivete In / He -- VU -- 

37 Parodon nasus canivete / duro-duro In / He -- -- -- 

 
Prochilodontidae 

     
38 Prochilodus lineatus corimbatá Il -- -- -- 

 
Serrasalmidae 

     
39 Piaractus mesopotamicus pacu In / He -- -- -- 

 
CYPRINIFORMES 

     

 
Cyprinidae 

     
40 Cyprinus carpio* carpa He VU -- -- 

 
CYPRINODONTIFORMES 

     

 
Poecilidae 

     
41 Phalloceros harpagos -- He -- -- -- 

42 Poecilia reticulata barrigudinho / guppy In / De -- -- -- 

43 Xiphophorus hellerii espada In / He -- -- -- 

 
GYMNOTIFORMES 

     

 
Apteronotidae 

     
44 Apteronotus albifrons ituí cavalo In -- -- -- 

45 Apteronotus caudimaculosus -- In -- -- -- 

 
Gymnotidae 

     
46 Gymnotus carapo carapó In / Inv -- -- -- 

47 Gymnotus inaequilabiatus morena In / De -- -- -- 

48 Gymnotus sylvius tuvira On -- -- -- 

49 Gymnotus sp. -- On -- -- -- 

 
Sternopygidae 

     
50 Sternopygus macrurus tuvira In -- -- -- 

 
PERCIFORMES 

     

 
Cichlidae 

     
51 Cichlasoma paranaense -- In -- -- -- 

52 Crenicichla britskii jacundá / joaninha In -- -- -- 

53 Crenicichla haroldoi -- In -- -- -- 

54 Crenicichla niederleinii -- In -- -- -- 

55 Geophagus brasiliensis cará On -- -- -- 

56 Oreochromis niloticus tilapia-do-nilo He -- -- -- 

57 Tilapia rendalli* Tilapia In / He LC -- -- 

 
Centrarchidae 
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Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta 

Status 

conservação 

IUCN BR PR 

58 Micropterus salmoides* black-bass In / Ps LC -- -- 

 
PLEURONECTIFORMES 

     

 
Achiridae 

     
59 Catathyridium jenynsii linguado-do-rio Ps -- -- -- 

 
SILURIFORMES 

     

 
Auchenipterdae 

     
60 Glanidium cesarpintoi -- In -- -- -- 

61 Tatia neivai -- In -- -- -- 

62 Trachelyopterus galeatus anujá In -- -- -- 

 
Aspredinidae 

     
63 Bunocephalus larai -- On -- -- -- 

 
Callichthydae 

     
64 Callichthys callichtys tamboatá On -- -- -- 

65 Corydoras aeneus tamboatá In / He -- -- -- 

66 Corydoras ehrhardti -- In LC -- -- 

67 Hoplosternum littorale tamboatá In / De -- -- -- 

 
Cetopsidae 

     
68 Cetopsis gobioides candiru-açú In -- -- -- 

 
Heptapteridae 

     
69 Cetopsorhamdia iheringi cascudo Inv -- -- -- 

70 Imparfinis borodini bagre In -- -- -- 

71 Imparfinis mirini bagre In / He -- -- -- 

72 Imparfinis schubarti bagre Inv -- -- -- 

73 Phenacorhamdia tenebrosa bagre / mandi In -- -- -- 

74 Pimelodella avanhandavae bagre / mandi In -- -- -- 

75 Pimelodella gracilis mandi In -- -- -- 

76 Rhamdia quelen jundiá In / Ps -- -- -- 

 
Loricariidae 

     
77 Ancistrus sp. cascudo On -- -- -- 

78 Hisonotus sp. cascudo Il -- -- -- 

79 Hypostomus albopunctatus cascudo-ferro De -- -- -- 

80 Hypostomus ancistroides cascudo De -- -- -- 

81 Hypostomus commersonii cascudo De -- -- -- 

82 Hypostomus derbyi cascudo De -- -- -- 

83 Hypostomus hermanni cascudo De -- -- -- 

84 Hypostomus iheringii cascudo De -- -- -- 

85 Hypostomus margaritifer cascudo De -- -- -- 

86 Hypostomus nigromaculatus cascudo De -- -- -- 
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Nº 
ORDEM / Família / 

Espécie 
Nome comum Dieta 

Status 

conservação 

IUCN BR PR 

87 Hypostomus paulinus cascudo De -- -- -- 

88 Hypostomus regani cascudo-chita De -- -- -- 

89 Hypostomus sp. cascudo -- -- -- -- 

90 Hypostomus strigaticeps cascudo De -- -- -- 

91 Hypostomus topavae cascudo De -- -- -- 

92 Hypostomus variostictus cascudo De -- -- -- 

93 Loricaria prolixa cascudo He -- -- -- 

94 Loricaria sp. cascudo He -- -- -- 

95 Loricariichthys platymetopon acari / rapa-canoa De -- -- -- 

96 Neoplecostomus sp. cascudo In -- -- -- 

97 Neoplecostomus yapo cascudo In -- -- -- 

98 Rineloricaria pentamaculata cascudo De -- -- -- 

99 Rineloricaria sp. cascudo On -- -- -- 

 
Pimelodidae 

     
100 Iheringichthys labrosus mandi-beiçudo Il -- -- -- 

101 Pimelodus heraldoi mandi Il -- -- -- 

102 Pimelodus microstoma -- Il -- -- -- 

103 Pimelodus ornatus mandi Il -- -- -- 

 
Trichomycteridae 

     
104 Paravandellia oxyptera -- Hem -- -- -- 

105 Trichomycterus davisi -- In -- -- -- 

106 Trichomycterus diabolus -- In -- -- -- 

107 Trichomycterus sp. -- In -- -- -- 

 
SYNBRANCHIFORMES 

     

 
Synbranchidae 

     
108 Synbranchus marmoratus muçum In / Ps DD -- -- 

Legenda: Dieta - On: onívoro; In: insetívoro; Inv: invertívoro He: herbívoro; Il: iliófago; De: 
detritívoro; Ps: piscívoro; Hem: hematófago. Status de conservação – LC (Least concern: “pouco 
preocupante”), VU (“Vulnerável”), END (Endangered: “em perigo”), NT (Near threatnead: “quase 
ameaçada”), CR (cricicamente ameaçado), DD (Deficiente de dados); FONTE: IUCN, 2014, MMA, 

2014, MIKICH e BÉRNILS, 2004). * Espécie exótica.  

 

Em relação ao status de conservação das espécies de peixes, dentre as 

espécies listadas como ameaçadas, a lista da IUCN (2014) aponta como 

vulnerável (VU) apenas a espécie exótica Cyprinus carpio (carpa), 

enquanto que para a lista nacional (MMA, 2014) são consideradas 

vulneráveis (VU) a pirapitinga (Brycon nattereri) e canivete (Apareiodon 

vladii). Para a lista estadual (MIKICH e BÉRNILS, 2004) apenas a  
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piraputanga (Brycon nattereri), é classificada como vulnerável (VU) 

(figura 146).  

 

Apesar de não aparecer na lista um grande número de espécies 

enquadradas como ameaçadas segundo as listas abordadas, é importante 

ressaltar que a ação do homem ao longo do processo de ocupação da 

Mata Altlântica afeta de uma maneira ou outra a ictiofauna da região, que 

acaba sendo afetada pelo assoreamento e erosão facilitada pela redução 

das matas ciliares e demais vegetação marginal, introdução de espécies 

exóticas (exemplos de exóticas são marcadas com asterisco na tabela 75) 

ou mesmo com os barreamentos que acabam por alterar a composição 

das comunidades íctias e interromper seus ciclos migratórios, alimentares 

e reprodutivos (PETRERE-Jr., 1996; MIRANDA, 2012).  

 

Dentre as espécies listadas na tabela 75 podemos destacar pelo menos 

seis espécies como migratórias (reofílicas), a saber: Leporinus elongatus 

(piapara), Leporinus obtusidens (piapara), Brycon nattereri (pirapitinga), 

Prochilodus lineatus (corimbatá), Piaractus mesopotamicus (pacu), 

Pimelodus ornatos (mandi). Tais espécies merecem destaque em planos 

de manejo e medidas mitigatórias, visto que um dos principais efeitos do 

impacto dos represamentos para a produção de energia hidroelétrica é 

sobre este grupo de espécies, que podem ser extintos à montante das 

barragens por não realizarem a piracema (MIRANDA, 2012).  
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Figura 146 - Status de conservação da fauna de peixes de acordo com as listas 

consultadas. A – Lista Internacional segundo IUCN (2014). B – Lista Nacional 

segundo MMA (2014). C – Lista Estadual segundo Mikich e Bérnils, 2004. 

 

A análise de o hábito alimentar das espécies da ictiofauna listada 

demonstra que houve uma maior representatividade de espécies que são 

insetívoras, seguidas dos detritívoros, insetívoros/herbívoros e onívoros 

(figura 147). Os recursos alimentares, que são disponíveis para a 

ictiofauna em ambientes lóticos, são provenientes tanto do ambiente 

aquático em si como também do ambiente do entorno, garantindo uma 

rica fauna de insetos e diversas ordens de invertebrados que sustenta a 

grande diversidade e abundância de peixes (ARAÚJO-LIMA et al., 1995). 

 

A grande presença de espécies insetívoras pode estar associada a diversos 

grupos de insetos aquáticos abundantes no Neotrópico, sobretudo as 

espécies de dípteros, efemerópteros e odonatas. Tais organismos 

desempenham um importante papel na manutenção do equibrio dos 

ecossistemas aquáticos como recurso para os peixes seja em riachos 

como também em rios de grande ordem (HOREAU et al., 1998; PINTO e 
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UIEDA, 2007). Já a presença também de um grande número de espécies 

de peixes detritívoros, são um indício de que os detritos e sedimentos do 

ambiente aquático em questão são importantes para a ictiofauna local, 

permitindo uma ciclagem de uma série de nutrientes e com isso 

aumentando a eficiência energética da comunidade (PERETTI e ANDRIAN, 

2004)  

 

 

Figura 147 – Hábito alimentar (dieta) das espécies da ictiofauna com provável 

ocorrência na região. 
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6.2.3.2.5. Vetores, hospedeiros e animais de importância médica 

6.2.3.2.5.1 Levantamento de dados secundários 

 

Em decorrência das prováveis alterações ambientais causadas pela 

construção de um futuro empreendimento, como por exemplo, a perda de 

habitats, seja temporária ou permanente, além da aproximação das 

práticas do ser humano próximas aos remanescentes florestais, há a 

possibilidade de formação de condições favoráveis à propagação de 

vetores e de zoonoses na área. Este efeito possui não só uma 

característica e abrangência ambiental como também de saúde pública, na 

medida em que atinge a saúde dos trabalhadores e moradores da região, 

podendo por vezes representar focos de proliferação de doenças.  

 

As atividades humanas em obras promovem o acúmulo de materiais e 

resíduos, atraindo animais oportunistas e vetores de doenças como ratos, 

baratas, moscas e mosquitos. 

 

Considerando as doenças veiculadas por animais silvestres ou domésticos 

e vetores no Brasil, podemos listar as seguintes efermidades: 

leishmaniose, dengue, malária, hantavirose, leptospirose, febre amarela, 

raiva, esquistossomose, botulismo, influenza, hanseníase, febre tifoide, 

toxoplasmose e doença de chagas.  

 

A tabela 76 aponta as doenças com provável presença na região e o 

levantamento da ocorrência destas com base na literatura, informações da 

secretaria de saúde (SESA, 2014) e do sistema de informação de agravos 

de notificação (SINAN, 2015), do Ministério da Saúde. As descrições das 

doenças são baseadas nas informações da secretaria de saúde do estado 

do Paraná (SESA,2014). 
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Tabela 76 – Lista de doenças e notificações no município Campo Mourão e 11ª Regional de Saúde – Campo Mourão. 

Doença 
Agentes 

etiológicos 

Reservatório e/ou 

hospedeiros 
Vetor 

Nº de notificações 

no município / 

11ª Reg. de 

Saúde* 

Fonte 

Leishmaniose 
Leishmania sp. 

(protozoário) 

Masurpiais, roedores, 

preguiça, tamanduá, 

cão, eqüinos e mulas 

Insetos hematófagos - 

Lutzomyia (Nyssomyia) 

whitmani 
170 (1987 a 2010); 

12 (2015) 

SESA-PR (2014); 

ALVES e RIBAS-SILVA 

(2013); MONTEIRO, 

2009; 
Lutzomyia (Nyssomyia) 

neivai 

Dengue 

DENV-1, DENV-2, 

DENV-3, DENV-4 

(vírus) 

Humanos infectados 
Aedes aegypti 

10716 (Ago/2011 à 

Jan/2015) 
SESA-PR (2014) 

Aedes albopictus 

Malária 
Plasmodium sp. 

(protozoário) 
Humanos, primatas 

Anopheles darlingi 
11 (2001 a 2011) 

DATASUS (2014); 

PORTAL ODM (2014) Anopheles aquasalis 

Hantavirose 
gênero Hantavirus 

(vírus) 
Roedores 

Oligoryzomys nigripes; 

Akodon sp.; Tricomys 

sp.; Necromys lasiurus 

1 SESA PR (2014) 

Leptospirose 
gênero Leptospira 

(bactéria) 
Ratos, bois, cães - 1 SESA PR (2014) 

Febre amarela 
gênero Flavivirus 

(vírus) 
Primatas 

Haemagogus  

janthinomys (Febre 

amarela silvestre) Nenhum registro SESA PR (2014) 

Aedes aegypti (Febre 

amarela urbana) 

Raiva 
gênero Lyssavirus 

(vírus) 
Mamíferos - Nenhum registro SESA PR (2014) 

Esquistossomose 
Schistosoma 

mansoni 

Homem, roedores, 

marsupiais, carnívoros, 

silvestres e ruminantes 

Biomphalaria glabrata 

9 (regional - 2000 a 

2007) 
SESA PR (2014) 

Biomphalaria straminea 

Biomphalaria 

tenagophila  

Botulismo 
Clostridium 

botulinum 
Na natureza - Nenhum registro SESA PR (2014) 

Influenza Influenza 

Homem, suínos, cavalos, 

mamíferos marinhos e 

aves 

- 36 casos (2012) 
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Doença 
Agentes 

etiológicos 

Reservatório e/ou 

hospedeiros 
Vetor 

Nº de notificações 

no município / 

11ª Reg. de 

Saúde* 

Fonte 

Hanseníase 
Mycobacterium 

leprae 

Homem, tatu, macaco, 

mangabei e chimpanzé 
- 

13 casos (2014); 29 

casos (Regional - 

2005 a 2009) 

SESA PR (2014) 

OLIVEIRA e Macedo 

(2012) 

Febre tifóide Salmonella enterica Homem - Nenhum registro SESA PR (2014) 

Toxoplasmose Toxoplasma gondii Gatos e demais felinos - 6 (2007 a 2009) SESA PR (2014) 

Doença de 

chagas 
 Trypanosoma cruzi Mamíferos, Homem 

Insetos Triatomídeos, 

gêneros Triatoma, 

Rhodnius e 

Panstrongylus 

2 casos (1998 a 

2003) 
BOZELI et al. (2006) 

* Regional de Saúde de Campo Mourão = 11ª RS; Dados de SESA PR disponíveis em http://www.saude.pr.gov.br/.  
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A Leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero 

Leishmania e da família Trypanosomatidae. De modo geral, essas 

enfermidades se dividem em leishmaniose tegumentar americana, que 

ataca a pele e as mucosas, e leishmaniose visceral (ou calazar), que ataca 

órgãos internos. Esta doença é transmitida não só ao ser humano, como 

também para outras espécies (masurpiais, roedores, preguiça, tamanduá, 

cão, eqüinos e mulas), sobretudo de mamíferos, por insetos hematófagos 

(que seão vetores ou transmissores) conhecidos como flebotomíneos, 

como por exemplo Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani e Lutzomyia 

(Nyssomyia) neivai. A transmissão acontece quando uma fêmea infectada 

de flebotomíneo passa o protozoário a uma vítima sem a infecção, 

enquanto se alimenta de seu sangue. Os principais sintomas das 

leishmanioses tegumentares são lesões na pele e ulcerações enquanto a 

leishmaniose visceral afeta os órgãos internos, sobretudo fígado, baço, 

gânglios linfáticos e medula óssea, podendo levar à morte quando não 

tratada. A prevenção é feita pelo uso de redes de contenção de insetos 

nas habitações em áreas de risco, controle de vetores e dos reservatórios, 

uso de repelentes para a proteção individual e educação em saúde. 

 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus 

pertence à família Flaviviridae, do gênero Flavivírus presente em todo o 

território brasileiro, com com quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 

e DENV-4). O principal vetor no Brasil são as fêmas infectadas (cujos 

hospedeiros são o próprio ser humano) do mosquito Aedes aegypti, que 

ocorrem e desenvolvem seu ciclo principalmente no ambiente urbano. Os 

sintomas da doença incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e 

articulares e uma erupção cutânea semelhante à causada pelo sarampo. 

Quando evolui para a dengue hemorrágica há o sangramento, baixos 

níveis de plaquetas sanguíneas, extravasamento de plasma no sangue ou 

até diminuição da pressão arterial a níveis perigosamente baixos, com 

risco de vida. A prevenção é feita pelo uso de redes de contenção de 

insetos nas habitações, controle de vetores evitando-se o acúmulo de 
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água limpa impedindo a reprodução dos mesmos, uso de repelentes para 

a proteção individual e educação em saúde 

 

A malária é uma doença infecciosa, febril, causada pelo parasita 

protozoário do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, 

principalmente pela picada de mosquitos fêmeas do gênero Anopheles 

infectadas, tendo como hospedeiros os seres humanos infectados ou 

primatas. A malária manifesta-se através de sintomas como febre e dores 

de cabeça, com ocorrência cíclica de uma sensação súbita de frio intenso 

seguida por calafrios e posteriormente por febre e sudação recorrentes a 

cada dois ou três dias. Em casos graves a doença pode progredir para 

coma ou morte. A prevenção consiste no controle do mosquito 

transmissor, proteção individual com o uso de redes de contenção de 

insetos nas habitações, repelentes e educação em saúde. 

 

A hantavirose é uma antropozoonose viral aguda, cujo vírus causador 

pertence ao gênero Hantavirus. Sua transmissão ocorre pela inalação de 

aerossóis provenientes de fezes, urina e saliva de roedores silvestres 

infectados (hospedeiros), como por exemplo os pertencentes ao gênero 

Akodon, Oligoryzomys e Necromys. A transmissão pode também ocorrer 

pelo contato direto com esse material infectado ou através de ferimentos 

na pele, assim como pela ingestão de água ou alimentos contaminados. 

Nas Américas esta doença se manifesta na forma de síndrome pulmonar, 

cujas principais manifestações são: febre alta, tosse seca, dores 

musculares principalmente nas costas, quadril e coxas, dor de cabeça, 

náuseas, vômitos, evoluindo para tosse com muco e sangue, com 

dificuldade crescente em respirar, taquicardia (batimentos cardíacos 

acelerados), pressão arterial baixa (hipotensão). O paciente evolui para 

insuficiência respiratória aguda e choque circulatório com alto risco de 

morte. A prevenção das hantaviroses baseia-se na utilização de medidas 

que impeçam o contato do homem com os roedores silvestres e suas 
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excretas, nos locais onde é conhecida a presença desses animais, 

evitando a presença de em locais fechados. 

 

A leptospirose é uma doença bacteriana infecciosa causada por uma 

bactéria chamada Leptospira presente na urina de ratos sinantrópicos 

(Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus) e outros animais, 

transmitida ao homem principalmente por água ou alimentos infectados 

pela urina destes animais, sendo por isso uma doença frequente em nas 

enchentes. Bovinos, suínos e cães também podem adoecer e transmitir a 

leptospirose ao homem. Esta bactéria penetra no organismo através das 

mucosas e da pele íntegra ou com pequenos ferimentos, e dissemina-se 

na corrente sanguínea. Esta doença pode ser assintomática, mas também 

pode apresentar sintomas que na fase inicial pode ser confundida com 

outras doenças como dengue, gripe, malária, hepatite, porque os 

sintomas são parecidos: febre alta, mal-estar, dor muscular, de cabeça e 

no tórax, tosse, cansaço, calafrios, náuseas, diarreia, desidratação e 

exantemas (manchas vermelhas no corpo). As medidas preventivas são 

higiene básica e saneamento básico, cuidados com o lixo, cuidados com a 

água a ser consumida como fervura e contenção dos reservatórios, 

vacinação de cães. 

 

A febre amarela é uma doença viral provocada por um arbovírus do 

gênero Flavirus. A doença é transmitida principalmente pelos mosquitos 

Aedes e Haemagogus, que carregam o vírus de um hospedeiro para outro, 

principalmente entre macacos, de macacos para seres humanos, e de 

pessoa para pessoa. Geralmente os sintomas desta doença aparecem 

entre três a seis dias após a infecção, desenvolvendo os sintomas de febre 

alta, mal estar, dor de cabeça, dor muscular, cansaço e calafrios e 

diarreia. Em casos graves podem ocorrer dores abdominais, diarreia e 

vômitos evoluindo para manifestações hemorrágicas e funcionamento 

inadequado de órgãos vitais como fígado e rins com alto risco de morte. 
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Como medidas preventivas há a vacinação, considerada a principal 

medida de prefenção, e também o controle de vetores. 

 

A raiva, também conhecida como doença do cachorro louco, é uma 

infecção viral mortal provocada pelo vírus Lyssavirus, da família 

Rhabdoviridae com oito genótipos. É transmitida para seres humanos a 

partir da saliva de animais infectados, principalmente cães e gatos – 

geralmente por uma mordida. Há também a possibilidade de transmissão 

por animais silvestres como macaco, lobo, gato do mato, graxaim, 

guaxinim, raposa, gambá e todas as espécies de morcegos. O vírus da 

raiva tem atração pelo sistema nervoso central, alojando-se 

frequentemente no cérebro, onde ocorre a inflamação do encéfalo. A 

partir daí desenvolve sintomas com confusão mental, saliva excessiva, 

alucinações, agressividade, paralisia motora e espasmos musculares, 

sendo que o paciente evolui para o óbito em 99,99% dos casos. A 

principal forma de prevenção é a vacina, que pode ser aplicada tanto nos 

hospedeiros como cães, como também para o ser humano com risco de 

contaminação, como biólogos, médicos veterinários dentre outras pessoas 

envolvidas na captura e estudo de animais suspeitos de raiva. 

 

A esquistossomose ou bilharzíase é uma doença crônica causada por 

platelmintos parasitas e multicelulares do gênero Schistosoma, mas 

precisamente Schistosoma mansoni no Brasil, prevalente em áreas 

tropicais e subtropicais, especialmente em comunidades carentes sem 

acesso a água potável e saneamento adequado. O ciclo desta doença 

envolve os caramujos de água doce do gênero Biomphalaria, que são 

infectados por larvas do parasita oriundas das fezes do ser humano 

infectado em contato com a água. No caramujo o ciclo se mantém e os 

parasitas liberam um novo tipo de larvas que infectam as águas e 

posteriormente os homens penetrando em sua pele ou mucosas. Os 

sintomas em sua fase inicial são coceiras e dermatites, febre, inapetência, 

tosse, diarreia, enjoos, vômitos e emagrecimento. Na fase crônica a 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

408 

doença pode evoluir para um quadro mais grave com aumento do fígado e 

cirrose além de hemorragias provocadas por rompimento de veias do 

esôfago; e ascite ou barriga d’água onde o abdômen fica dilatado e 

proeminente devido a acumulação de fluídos. A melhor prevenção são 

medidas de higiene e saneamento ambiental, controle biológico dos 

caramujos tratamento em larga escala de grupos de risco, medidas de 

proteção individual como uso de roupas adequadas e botas de borracha 

quando do contato com águas supostamente infectadas. 

 

Botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulinum, que pode ser 

encontrada no solo e em água não tratada. Tal bactéria produz uma 

neurotoxina potencialmente fatal, sendo presente a transmissão 

principalmente pelas formas alimentar ou por ferimentos. A forma 

alimentar ocorre pela ingestão de alimentos contaminados, na maioria dos 

casos, alimentos em conserva como de palmito, os embutidos, os peixes e 

os frutos do mar preparados sem respeitar as regras básicas de 

esterilização. A transmissão pela forma de ferimentos tem como causa 

lesões traumáticas ou cirúrgicas infectadas pelo Clostridium botulinum e o 

uso de drogas injetáveis. Os sintomas desta doença é o crescente avanço 

da paralisia dos músculos, inclusive dos músculos respiratórios, impedindo 

a respiração normal e podendo levar à morte por asfixia, sendo necessário 

administração imediata de um antídoto antitoxina (soro antibotulínico). 

Por ser uma bactéria anaeróbica, alimentos enlatados, em vidros ou 

embalados a vácuo, são ambientes propícios para a proliferação desta 

bactéria. Deste modo é importante o preparo com higiene das conservas 

caseiras e não consumir tais alimentos caso exista qualquer irregularidade 

na embalagem, como por exemplo, lata enferrujada. Importante também 

consumir mel de procedência conhecida por ser um alimento com risco de 

estar contaminado. 

 

Influenza é a enfermidade viral febril, aguda, geralmente benigna e 

autolimitada provocada por vírus da família Orthomixoviridae, gênero 
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Influenzavirus. Existem 3 tipos de vírus influenza: A, B e C. O vírus 

influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus 

influenza A responsável pelas grandes pandemias. Dentre os subtipos de 

vírus influenza A, os subtipos A(H1N1) e A(H3N2) circulam atualmente em 

humanos. Alguns vírus influenza A de origem aviária também podem 

infectar humanos causando doença grave, como no caso do A (H7N9). 

São transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas 

infectadas ao tossir ou espirrar. Esta doença é caracterizada por início 

abrupto dos sintomas, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, 

mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, 

dor de garganta e coriza com duração de cerca de uma semana. Há a 

vacinação, mas a melhor forma de prevenção desta doença é através de 

boas práticas de higiene e saúde pessoal, entre as quais evitar tocar nos 

olhos, nariz ou boca; lavar frequentemente as mãos com sabonete e água 

ou com desinfetantes à base de álcool; tapar a boca durante a tosse ou os 

espirros; evitar cuspir; evitar a proximidade com doentes e ficar em casa 

no caso de doença. 

 

 

A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecto-

contagiosa, que afeta os nervos e a pele e é causada por um bacilo 

chamado Mycobacterium leprae. É transmitida através das vias aéreas 

(secreções nasais, gotículas da fala, tosse, espirro) de pacientes 

considerados bacilíferos, ou seja, sem tratamento. O paciente que está 

sendo tratado deixa de transmitir a doença, cujo período de incubação 

pode levar de três a cinco anos. A prevenção da hanseníase é a educação 

em saúde, para que seja realizado o exame dermato-neurológico e 

tratamento dos doentes, além da aplicação da vacina BCG em todas as 

pessoas que compartilham o mesmo domicílio com o portador da doença. 

 

Febre tifoide é uma doença infecto-contagiosa causada pela ingestão da 

bactéria Salmonella typhi em alimentos ou água contaminada. Está 
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associada a baixos níveis sócio-econômicos, situação precária de 

saneamento básico, higiene pessoal e ambiental. Os principais sintomas 

desta doença são febre alta, dores de cabeça, mal-estar geral, falta de 

apetite, retardamento do ritmo cardíaco, aumento do volume do baço, 

manchas rosadas no tronco, prisão de ventre ou diarréia e tosse seca. As 

formas de prevenção são higiene, educação em saúde e saneamento 

básico, além da vacinação para quem vive ou viaje a locais com 

saneamento básico precário.  

 

A toxoplasmose, doença infecciosa causada por um protozoário chamado 

Toxoplasma gondii encontrado nas fezes dos gatos e outros felinos. 

Homens e outros animais também podem hospedar o parasita. É 

transmitida através da ingestão de oocistos provenientes do solo, areia, 

latas de lixo contaminados com fezes de gatos infectados; ingestão de 

carne crua e mal cozida infectada com cistos (carne de porco e carneiro); 

por intermédio de infecção transplancentária, ocorrendo em 40% dos 

fetos de mães que adquiriam a infecção durante a gravidez. A infecção 

nos humanos é assintomática em 80 a 90 % dos casos mas em alguns 

casos, podem aparecer sintomas parecidos com os da gripe, como dor de 

cabeça, coriza, dor no corpo, febre, fadiga e dor de garganta. Em situação 

de sistema imunológico debilitado, podem surgir problemas de 

coordenação, convulsões, confusões, visão turva e, em alguns casos, até 

mesmo infecções respiratórias, como pneumonia e tuberculose. A melhor 

forma de prevenção é evitar comer carne crua ou mal cozida, comer 

vegetais e frutas bem lavados, evitar contato com fezes de gatos, e as 

gestantes, além de evitar o contato com gatos, devem submeter-se a 

adequado acompanhamento médico (pré-natal) pois constitui um grupo 

de risco. 

 

A doença de chagas, também conhecida como tripanossomíase, é uma 

doença tropical parasitária causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e 

transmitida principalmente através das fezes contaminadas de insetos da 
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subfamília Triatominae. A transmissão pode também ocorrer por 

transfusão de sangue contaminado e durante a gravidez, da mãe para 

filho. Inicialmente há os sintomas de febre, mal-estar, inflamação e dor 

nos gânglios, vermelhidão, inchaço nos olhos, aumento do fígado e do 

baço. Após o parasita ter se alojado em alguns órgãos do corpo os 

sintomas desaparecem. Os principais órgãos são o coração, intestino e 

esófago. A fase crônica sintomática decorre com maior frequência de 

lesões cardíacas, com aumento do volume do coração, alterações do ritmo 

de contração, e comprometimento do tubo digestivo, com inchação do 

esôfago e do estômago, acometendo em risco de morte. As formas de 

prevenção são medidas de proteção individual, como o uso de repelentes 

e roupas adequadas, durante a realização de atividades próximas ou em 

áreas de mata. Outra forma é evitar que o inseto vetor forme colônias 

dentro das residências além da vedação de frestas nos telhados e de 

buracos nas paredes.  

 

A tabela 77 aponta os prováveis tipos de acidentes com animais 

peçonhentos que podem ocorrer em função da distribuição geográfica 

destes na região, e segue também o levantamento da ocorrências com 

base na literatura, informações da secretaria de saúde (SESA, 2014) e do 

sistema de informação de agravos de notificação (SINAN, 2015), do 

Ministério da Saúde. As descrições dos acidentes são baseadas nas 

informações da secretaria de saúde do Estado do Paraná (SESA,2014). 
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Tabela 77 – Lista de prováveis acidentes com animais peçonhentos e notificaçõese no município Campo Mourão e 11ª 

Regional de Saúde – Campo Mourão. 

Acidente Agentes  Tratamento 
Notificações no município / 

11ª Reg. de Saúde 
Fonte 

Lonômico  Lonomia sp. Lidocaína a 2% e antilonômico (SALon) 21 casos (2007 a 2014) SINAN (2014) 

Loxoscelismo Loxosceles sp. 
Antissépticos, KMnO4 a 1:40 mil, Antiloxoscélico 

(SALox) ou antiaracnídico (SAA) 
22 casos (2006 a 2010) 

SOARES 

(2010) 

Latrodectismo  Latrodectus sp. 
Analgésicos, diazepan 5-10mg, gluconato de cálcio 

10%: 10-20ml, clorpromazina 25-50mg 
Nenhum registro SINAN (2014) 

Foneutrismo Phoneutria sp. 

Lidocaína a 2% ou 

similar, meperidina 50- 

100mg, Antiaracnídico 

(SAA) 

14 casos (2007 a 2014) SINAN (2014) 

Escorpiônico Tityus sp. 
Lidocaína a 2% ou dipirona 10mg/kg ou 

antiescorpiônico (SAEsc) ou antiaracnídico (SAA) 
40 casos (2007 a 2014) SINAN (2014) 

Botrópico Bothrops sp. Antibotrópico (SAB) ou Antibotrópicolaquético (SABL) 16 casos (2007 a 2014) SINAN (2014) 

Crotálico Crotalus sp. Anticrotálico (SAC) 5 casos (2007 a 2014) SINAN (2014) 

Elapídico Micrurus sp. Antielapídico (SAE) Nenhum registro SINAN (2014) 

* Regional de Saúde de Campo Mourão = 11ª RS 
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O acidente lonômico é relacionado a acidentes com lagartas de mariposas, 

sobretudo do gênero Lonomia. Tais lagartas têm o corpo revestido de 

espinhos ramificados (semelhante a um pinheiro) dispostos ao longo do 

corpo. Tais espinhos possuem toxinas que atuam no sangue provocando 

falta de coagulação. Por ocasião do contato com os espinhos das lagartas, 

surge inicalmente dor e irritação imediatas no local atingido; dor de 

cabeça e náuseas; sangramentos através da pele, gengiva, urina, 

pequenos ferimentos, nariz. A vítima pode ter hemorragias que podem 

levar à morte. O tratamento inicial é a lavagem da região com água fria, 

antissépticos ou uso tópico de corticóides e cremes anestésicos e se 

reação alérgica importante, usar antihistamínicos e corticoides de acordo 

com a orientação médica. A prevenção deste acidente consiste em evitar o 

contato com as lagartas tendo cuidado e atenção para as folhas e troncos 

de árvores; medidas de prevenção individual como utilizar luvas, camisas 

de manga longa e calça quando manipular troncos, árvores ou em 

atividades que necessitem de manejo florestal.  

 

Loxoscelismo é o acidente causado pela aranha-marrom (Loxosceles sp.) 

predominantes na região sul do Brasil. As espécies do género Loxosceles 

têm um comprimento total de 3 a 4 cm, sendo que um terço é o corpo, de 

coloração típicamente acastanhada. Tal espécie é pouco agressivas sendo 

que s picadas ocorrem como forma de defesa, quando macho ou fêmea 

(ambos peçonhentos) são comprimidos contra o corpo, durante o sono, no 

momento do uso das vestimentas ou no manuseio de objetos de trabalho. 

São mais frequentes nos meses quentes e chuvosos. Após a picada, 

depois de 12 a 14 horas ocorre um inchaço acompanhado de vermelhidão 

na região, que pode ou não coçar. Também pode ocorrer escurecimento 

da urina e febre. Os dois quadros distintos conhecidos são o loxoscelismo 

cutâneo (o que normalmente ocorre, onde há a picada na pele) e o 

cutâneo-visceral (com lesão cutânea associada a uma hemólise 

intravascular). Sem tratamento o veneno pode causar necrose do tecido 

atingido, falência renal e, em alguns casos, morte. O tratamento 
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adequado envolve a aplicação nas unidades de saúde de Soro 

antiloxoscélico ou soro antiaracnídico de acordo com as orientações 

médicas. A prevenção consiste em cuidados no uso e manuseio roupas e 

sapatos, limpeza adequada e periódica das habitações; preservar os 

predadores naturais como lagartixas, sapos e aves. 

 

Latrodectismo é o acidente relacionado a picada da aranha Latrodectus 

moctans (viúva-negra) cujo veneno possui propriedades neurotóxicas. 

Inicialmente ocorre o quadro doloroso no local da picada e posteriormente 

há a ação do veneno sobre o sistema nervoso autônomo, alterando a 

permeabilidade aos íons sódio e potássio causando tremores, contrações 

espasmódicas dos membros, sudorese local, ansiedade, excitabilidade, 

insônia, cefaléia, prurido, eritema de face e pescoço. O Soro 

Antilatrodectus é indicado nos casos graves. A melhor prevenção deste 

acidente é as medidas de proteção individual e evitar acúmulo de objetos 

sobretudo em locais em residências e locais de trabalho além da limpeza 

periódica das habitações.  

 

O foneutrismo é o acidente causado pela aranha armadeira (Phoneutria 

sp.). É uma espécie grande de aranha que mede cerca de três a cinco 

centímetros de corpo e até 15 centímetros de envergadura das pernas. O 

corpo é coberto por pêlos curtos, aderentes, amrrons acizentados. Possui 

comportamento agressivo, veneno tem efeito neurotóxico periférico, 

sendo a dor no local da picada de instalação imediata, com irradiação para 

todo o membro atingido. Os principais sintomas, dor local e generalizada 

pelo membro atingido; pulso rápido, febre e sudorese; problemas 

respiratórios, vômitos, vertigens e dificuldades de acomodação visual, 

sendo que pode ocorrer morte por asfixia principalmente em crianças e 

pessoas debilitadas. Em casos moderados e graves o tratamento é 

realizado com a aplicação de soro antiaracnídico. Devido ao hábito 

noturno deste animal, a melhor forma de prevenção é o cuidado e 

proteção individual quando do manuseio de material de construção, 
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entulhos, lenha ou calçando sapatos ou mesmo em situação de contato 

com árvores de grandes folhagens.  

 

O escorpionismo (acidentes com escorpiões) é o quadro de 

envenenamento provocado pela inoculação de veneno através de aparelho 

inoculador (ferrão ou télson) de escorpiões que é potencialmente grave 

em extremos de faixa etária (crianças e idosos). No Brasil, estão 

relacionados a este tipo de acidente principalmente os escorpiões do 

gênero Tityus. São animais pouco agressivos, de hábito noturno que no 

ambiente urbano ficam sobre pedras, troncos, entulhos telhas e tijolos. 

Alimentam-se principalmente de insetos, como baratas e grilos. A picada 

leva a dor imediata no local e intensidade variável, com boa evolução na 

maioria dos casos, porém crianças e idosos podem apresentar 

manifestações graves, como náuseas e vômitos, alteração da pressão 

sanguínea, agitação e falta de ar. O tratamento, quando necessário, é 

feito com o soro antiescorpiônico ou o soro antiaracnídico. A prevenção é 

o cuidado individual em atividades realizadas no meio florestal, utilização 

de luvas e roupas fechadas quando do manueio de entulho, lenha e 

materiais de construção; manter a higiene e limpeza dos locais, 

combatendo a presença de insetos, sobretudo baratas e cupuns; garantir 

a manutenção de predadores naturais como aves (corujas, seriemas) e 

répteis (largatixas). 

 

O acidente botrópico é o relacionado a ocorrências de picada de serpentes 

do gênero Bothrops (jararaca), cujos venenos possuem ação coagulante, 

proteolítica e vasculotóxica e é crresponde ao acidente ofídico de maior 

importância epidemiológica no país, sendo responsável por cerca de 90% 

dos envenenamentos. Após a picada, ocorrem dor imediata, de 

intensidade variável, edema, eritema e calor local. O edema endurado, 

acompanhado de calor e rubor instala-se dentro das primeiras seis horas 

sendo que após 12 ocorre a instalação de bolhas, equimoses e necroses 

em geral evolundo para casos em que podem advir as complicações 
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infecciosas. No corpo são observadas hemorragias como gengivorragias 

(gengivas, nariz (epistaxe), tubo digestivo alto (hematêmese), rins 

(hematúria) com risco de morte na ausência de tratamento. O tratamento 

é realizado com a aplicação de soro anti-botropico presente nas unidades 

de saúde locais. Os acidentes geralmente ocorrem em situações de 

trabalho no ambiente natural e em cerca de 60% dos casos o local 

acometido é o pé ou o tornozelo. Medidas como uso de bota de couro e 

uso de perneiras que cubram até a altura do joelho são consideradas uma 

das principais formas de prevenção. 

 

O acidente crotálico, por sua vez é aquele relacionado a picadas de 

serpentes do gênero Crotalus (cascavel), que possuem veneno com ações 

miotóxica, neurotóxica e coagulante. Esta espécie que ocorre 

preferencialmente em ambientes mais secos, possui um guizo ou chocalho 

de cor amarela que de certa forma alerta para presença e perigo do 

acidente. Na ocasião do acidente, apesar de poder serem evidenciadas as 

marcas das presas e endema, a dor é inexistente ou de pouca 

intensidade, havendo paralisia local ou regional. A ação neurotóxica do 

veneno provoca dor na região do pescoço, diminuição e até perda da 

visão, ptose palpebral bilateral e sonolência. Sem tratamento imediato em 

casos graves pode evoluir para insuficiência respiratória, intensa dor de 

cabeça, febre, hipertensão arterial e/ou hipotensão arterial acompanhada 

de taqui e/ou bradicardia. O tratamento é realizado com a aplicação de 

soro presente nas unidades de saúde, que pode ser anti-crotálico ou anto-

brotopico de acordo com a gravidade e orientações médicas. Cuidados no 

ambiente natural e medidas como uso de bota de couro e uso de 

perneiras que cubram até a altura do joelho são consideradas uma das 

principais formas de prevenção. 

 

Os acidentes elapídicos são aqueles relacionados a serpentes do gênero 

Micrurus, que apesar de ser um acidente raro, pelo risco de insuficiência 

respiratória em função da ação neurotóxica aguda do veneno, devem ser 
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considerados como graves. Este tipo de serpente possuem um padrão de 

cor representado por anéis corporais em uma combinação de vermelho 

(ou alaranjado), branco (ou amarelo) e preto. Após o acidente, 

geralmente em menos de 1 hora há o aparecimento dos sintomas. A dor 

local da picada é discreta, e inicialmente o veneno provoca vômitos, 

posteriormente fraqueza muscular progressiva, sonolência, perda de 

equilíbrio desenvolvendo o quadro de paralisia flácida que pode 

comprometer a musculatura respiratória, evoluindo para apnéia e 

insuficiência respiratória aguda (esta considerada uma complicação do 

acidente) quando há o tratamento tardio. O quadro é mais grave que o 

dos acidentes crotálicos, devido à elevada incidência de paralisia 

respiratória de instalação súbita. O tratamento é a aplicação de soro 

antielapídico e todos os casos de acidentes devem ser considerados como 

graves. Andar nos ambientes florestais com bota e perneira são 

consideradas as medidas mais eficazes para a prevenção. 

 

 

6.2.3.3. Locais e espécies de interesse conservacionistas, e 

espécies bioindicadoras 

A simples presença do ambiente natural nos oferece uma gama de 

serviços ecológicos, como por exemplo, a disponibilidade de solo, água e 

ar limpos necessários para a manutenção da vida (McCAULEY, 2006). 

Dentro desta abordagem conservacionista e sustentável, presente como 

meta para o atual desenvolvimento das sociedades, as interações 

ecológicas (animal-planta, planta-planta e anima-animal) são essenciais 

para a resiliência e manutenção da integrigadae das comunidades 

biológicas onde ocorrem (JORDANO et al., 2006). Na Mata Atlântica há um 

grande número de espécies de plantas com dispersão zoocórica (sementes 

dispersas por animais), cuja interação com as espécies animais promove o 

ciclo chave de restauração das florestas com a dispersão de sementes. 
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A estimativa para as florestas tropicais é de que entre 50 e 90% de todas 

as árvores são zoocóricas, sendo que de 20 a 50% da espécies de aves e 

mamíferos consomem frutos ao menos durante uma parte do ano (BREDT 

et al., 2012; JORDANO et al., 2006). Tais características reforçam o papel 

da vegetação como um componente da natureza essencial que intefere 

diretamente na organização e manutenção das populações da fauna 

(MACHADO et al., 2006). 

 

Tendo como base a relação dos diferentes grupos da fauna abordados, as 

informações do hábito e dieta, com as características do ambiente da área 

de influência e do empreendimento em questão, podem ser citadas 

algumas espécies como potenciais bioindicadoras, que podem ser úteis 

nos processos de restauração ecológica, fundamentando-se nas 

características favoráveis de cada táxon (RODRIGUES, 2013).  

 

Um ecossistema ecologicamente estruturado e capaz de manter a sua 

biodiversidade é formado não só pelas interações deste ambiente com o 

meio físico, mas também com as interações das espécies da fauna e flora 

presentes. Tais espécies que auxiliam nesta manutenção, equilíbrio e 

restauração face às alterações ambientais, como por exemplo as 

relacionadas na tabela 78, podem ser consideradas como bioindicadoras 

da qualidade ambiental. Além destas são também indicadoras da 

qualidade ambiental as espécies de peixes, mamíferos e répteis que uma 

vez presentes no local, ajudam a manter estruturadas as relações de 

recurso, presa e predador, além daquelas que são alvo de caça ou outro 

tipo de explocação.  

 

Dentre este grupo de espécies presentes no levantamento, podemos citar 

como biondicadores de ambiente estruturado os mamíferos de médio e 

grande porte como por exemplo os cervídeos (Mazama spp.), porcos-do-

mato (Pecari tajacu e Tayassu pecari), tamanduá-bandeira 

(Myrmecophaga tridactyla), anta (Tapirus terrestris), bugio (Alouatta 
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guariba), paca (Cuniculus paca), felinos silvestres em geral, que são em 

sua maioria predadores topo de cadeia que necessitam de um hábitat 

conservado para se manterem; além de uma série e morcegos que 

desepenham papel de polinizadores e dispersores de frutos e sementes. A 

presença de répteis topo de cadeia como as serpentes da família Viperidae 

indica também que o ambiete de certa forma é estruturado o suficiente 

para o estebelecimento de toda a cadeia alimentar que garante a 

permanência das espécies. 

 

Dentre as espécies de peixes, dada a natureza do empreendimento em 

questão e o conjunto de ações que o envolve a construção de barragens, 

merecem destaque como indicadoras da qualidade ambiental espécies 

migratórias (reofílicas) como Leporinus elongatus (piapara), Leporinus 

obtusidens (piapara), Brycon nattereri (pirapitinga), Prochilodus lineatus 

(corimbatá), Piaractus mesopotamicus (pacu), Pimelodus ornatos (mandi).  

 

Dada o atual estágio de uso e ocupação do ambiente e solo da região, 

todos os remanescentes florestais no entorno da ADA do empreendimento 

de certa forma atuam não só como área de amortecimento frente às 

perturbações ambientais, como também o meio pelo qual as espécies ali 

presentes garantem sua sobrevivência, sendo por isso áreas com uma 

importância ecológica per se. Pode ser considerada também como área de 

importância ecológica toda a área de proteção permanente que margeia o 

Rio Mourão. 

 

A cachoeira do Rio Mourão pode abrigar espécies de aves como os 

andorinhões (família Apodidae), morcegos, além de uma série de répteis e 

anfíbios que utilizam este tipo de estrutura como habitat e área de 

nidificação. 

 

As espécies registradas neste estudo, de forma direta ou indireta, 

constituem um arcabouço de conhecimento sobre a fauna local de 
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extrema importância. A partir da identificação das espécies, seus grupos 

alimentares (guildas) e as importantes relações que estabelecem com o 

ambiental natural (principalmente as bioindicadoras), foi possível 

encontrar uma relação entre as principais espécies da vegetação arbórea 

e a fauna. Deste modo, os resultados do diagnóstico da flora e da fauna 

corroboram o esperado para esse tipo de escossistema de Mata Atlântica, 

pois 63% das espécies da flora tem seus frutos e sementes dispersos por 

animais (zoocoria), o que demonstra a importancia da interação entre 

animais e plantas nas relações ecológicas no ecossistema local, seja para 

manutenção das espécies de plantas, seja para a conservação dos 

espécies da fauna (figura 148). 

 

 

Figura 148 – Propoção dos modos de dispersão da flora com ocorrência para a 

área de influência do empreendimento. 

 

Na tabela 78 foi realizada uma correspondência entre as espécies da flora 

no levantamento fitossociológico com maior Índice de Valor de 

Importância - IVI (em porcentagem) e de dispersão zoocórica, com as 

espécies da fauna associadas a esta dispersão e que são atraídas por 

estas plantas. 
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 Tabela 78 – Relação das espécies da flora com maior IVI na área de infuência do empreendimento e as espécies da fauna 

que são atraídas por estas plantas.  

Espécie de planta 
Nome 

popular 

IVI 

(%) 

Parte 

consumida 

Grupo da 

fauna 

Fauna - principais dispersores - 

Família/espécie 
Fonte 

Sebastiania commersoniana 

(Baill.) L.B. Sm. & Downs 
branquilho 10,52 Fruto 

Aves Columbidae: pombos Patagioenas spp. 
CARVALHO (2003) 

Peixes Lambari Astyanax spp. 

Ocotea nutans (Nees) Mez canelinha 5,54 Fruto 
Aves e 

mamíferos 

Aves: (Jacus Penelope spp., Sabiás Turdus 

spp., tucanos Pteroglossus spp.), Primata: 

micos Callithrix spp.) 

FRANCISCO e 

GALETTI (2002) 

Alchornea triplinervia 

(Spreng.) Müll. Arg. 
tapiá 4,27 

Frutos e 

sementes 
Aves 

Aves: Tyrannidae (Tesoura Tyrannus 

savana), Tityridae (Anambés Tityra spp.), 

Turdidae (sabiás Turdus spp.),  Thraupidae 

(Saíras Tangara spp.) 

CARVALHO (2003) 

Campomanesia xanthocarpa 

Mart. ex O. Berg 

sete-

capotes 
3,69 

Frutos e 

sementes 

Repteis Lagarto-teiú Salvator merianae 
CARVALHO (2006) 

Mamíferos Primata: muriqui Bracteles arachnoides 

Aves Aves: Jacus Penelope spp. 
GRESSLER et al. 

(2006) 

Campomanesia guaviroba 

(DC.) Kiaersk. 
gabiroba 3,61 Fruto 

Aves e 

mamíferos 

Aves: Jacus Penelope spp, Saíras Tangara 

spp., lobo-guará Chrysocyon brachyurus, 

rapousa-do-campo Pseudalopex velutus 
GRESSLER et al. 

(2006) 

Repteis Teiús Salvator spp. 

Nectandra lanceolata Nees & 

Mart. 

canela 

amarela 
3,37 Fruto Aves Sabiás Turdus spp.; Penelope spp. 

FADINO e DE-

MARCO-JR. (2004) 

Allophylus edulis (A. St.-Hil., 

A. Juss. & Cambess.) Hieron. 

ex Niederl. 

vacuum 2,75 Fruto Aves Tangará Chiroxiphia caudata 
FADINO e DE-

MARCO-JR. (2004) 

Casearia sylvestris Sw. 
cafezeiro-

bravo 
1,92 Fruto 

Aves Turdus rufiventris 

CARVALHO (2006) 
Mamíferos 

Primatas: ex. muriqui Bracteles 

arachnoides 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. 

ex Roem. & Schult. 
capororoca 1,84 Fruto Aves 

Columbidae, Furnariidae, Cotingidae, 

Pripidae, Tyrannidae, Turdidae e 

Thraupidae 

PINESHI (1990); 

CARVALHO (2003) 
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Espécie de planta 
Nome 

popular 

IVI 

(%) 

Parte 

consumida 

Grupo da 

fauna 

Fauna - principais dispersores - 

Família/espécie 
Fonte 

Mamíferos Alouatta sp. CARVALHO (2003) 

Cupania vernalis Cambess. 
camboatá-

vermelho 
1,55 Semente Aves 

Pripidae, Tangara sayaca, Vivero olivaceus, 

Myodinastes maculatus 

AZAMBUJA (2009); 

PURIFICAÇÃO 

(2013) 

Myrcianthes pungens (O. 

Berg) D. Legrand 
guabijú 1,46 Fruto Mamíferos Primatas 

GRESSLER et al. 

(2006) 

Syagrus romanzoffiana 

(Cham.) Glassman 
jerivá 1,42 Fruto 

Aves 
Sanhaço Trauphis sayaca; jandáias 

Aratinga sp., Periquitos Brotogeris sp. 
CARVALHO  (2006) 

Mamíferos 

Caxingelê Guerlinguetus ingrami; 

primatas; graxaim Cerdocyon thous; Anta 

Tapirus terrestres. 

CARVALHO (2006) 

Repteis Teiú Salvator merianae CARVALHO (2006) 

Pera glabrata (Schott) Poepp. 

ex Baill. 
tabucuva 1,25 Fruto Aves 

Saíras e sanhaços Tangara spp., trinca-

ferro Saltator spp. e tiês Tachyphonus spp. 

FRANCISCO et al. 

(2007) 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

423 

6.3. Meio antrópico 

A análise que segue tem por objetivo compor uma visão integrada dos 

aspectos socioeconômicos nas três áreas de influência definidas para o 

empreendimento. 

 

6.3.1. Metodologia 

O diagnóstico do presente estudo foi embasado em dados primários e 

secundários em diferentes níveis de abordagem, conforme as áreas de 

influência descritas anteriormente. Os dados primários foram 

essencialmente as informações qualitativas e quantitativas levantadas 

durante os trabalhos de campo. Os dados secundários constituem etapa 

complementar para delinear as questões específicas da ADA, AID e AII. 

Através desses pode-se ter uma avaliação e um panorama geral do 

processo de ocupação territorial, paisagem, dinâmica populacional, 

mercado de trabalho e perspectivas diante da instalação do 

empreendimento. 

 

As bases de consulta desses dados foram as principais instituições de 

pesquisa oficiais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

Departamento de Informática do SUS - DATASUS, Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, Ministério do Trabalho; Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INCRA, 

Fundação Cultural Palmares, Ministério Público - MP, Secretaria de 

Segurança Pública do Paraná - SESP, Instituto Ambiental do Paraná- IAP, 

e, em especial, a Prefeitura Municipal de Campo Mourão. 
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6.3.2. Área do empreendimento e seus limites 

A PCH Saltinho será implantada no km 96,8 do rio Mourão, localizado no 

município de Campo Mourão. O Rio Mourão é afluente do Rio Ivaí pela 

margem esquerda. A Bacia do Rio Ivaí é a segunda maior do estado do 

Paraná. O limite da bacia do Rio Mourão engloba seis municípios, sendo o 

de maior destaque populacional e econômico, Campo Mourão. 

 

A implantação do empreendimento irá causar interferência direta em até 

15 propriedades rurais, localizadas em ambas as margens Rio Mourão. 

 

A formação do reservatório da PCH Saltinho deverá criar uma lâmina de 

água no N.A. normal de 0,489 km2, totalizando uma área inundada do 

território de Campo Mourão, no nível máx. maximorum, de 0,615 km² 

(Brascan Energética S.A., 2008).  

 

A APP do reservatório deve ocupar ainda aproximadamente 100,5 ha 

(largura de 100 metros) ou 48,9 ha (APP de 52,5 metros, conforme 

metodologia apresentada em seção correspondente). 

 

Toda a ADA, incluindo reservatório, APP, áreas construídas, canal de 

adução, conduto forçado, casa de força, acessos e demais áreas previstas 

para desapropriação, somam 177 ha. 

 

Os limites do empreendimento, incluindo as estruturas a serem 

construídas, são apresentadas em detalhes nos mapas temáticos em 

anexo. 

 

6.3.3. Localização, áreas urbanizadas e malha viária 

Campo Mourão, que compõe a AID do empreendimento, está localizado na 

região Centro-Oeste Paranaense, a aproximadamente 447 km da capital 
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Curitiba. Transitando pela BR 277 no sentido de Foz do Iguaçu percorrem-

se 258 km até a cidade de Guarapuava e deste ponto no sentido norte 

pelas estradas asfaltadas BR 466, PR 460 e BR 487 percorrem-se mais 

229 km até a cidade de Campo Mourão. 

 

O município está localizado em um entroncamento rodoviário, a partir dele 

há acessos às seguintes regiões: 

 

 BR-487 que vai do município de Icaraíma, na divisa com o Estado do 

Mato Grosso do Sul até a cidade de Ipiranga, na divisa com Ponta 

Grossa, passando por campo Mourão; 

 PR-317 que liga Campo Mourão a Maringá; 

 BR-369 que liga Campo Mourão até Cascavel (Anel de Integração do 

Estado); 

 BR-272 que faz a ligação do município com o de Goioerê; 

 PR-558 que liga Campo Mourão a Araruna. 

 

Campo Mourão possui um aeroporto regional, sem operação de linhas 

regulares. O aeroporto com voos comerciais mais próximo é o de Maringá, 

a aproximadamente 80 km de distância. 

 

Os demais municípios que compõem a AII encontram-se no entorno 

próximo a Campo Mourão, sendo Barbosa Ferraz a mais distante, em 

67,30 km. 

 

A relação de distâncias entre os demais municípios da AII, além das 

distâncias desses com a capital do estado estão apresentadas na tabela a 

seguir.  
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Tabela 79 – Distância entre cidades. 

Município 
Distância até Campo 

Mourão (km) 

Distância até 

Curitiba (km) 

Campo Mourão - 447,00 

Peabiru 17,00 469,00 

Mamborê 40,00 467,00 

Araruna 21,10 472,00 

Barbosa Ferraz 67,30 438,00 

Luiziana 33,00 431,00 

Corumbataí do Sul 51,70 450,00 

Farol 29,10 477,00 

Fonte: IPARDES, 2014. 

 

A figura a seguir ilustra os limites municipais dos oito municípios que 

compõe a AII, as áreas urbanizadas, identificadas nesta repreentação por 

uma simbologia pontual, bem como a área prevista para instalação do 

empreendimento. 
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Figura 149 – Localização dos municípios da AII e respectivas áreas urbanizadas. 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

428 

As rodovias são, em sua maioria, de pista simples. Alguns trechos entre a 

cidade de Guarapuava e Campo Mourão estão em pior estado de 

conservação, devido ao tráfego de veículos pesados. As estradas rurais no 

município de Campo Mourão, em tempos de estiagem, atendem bem aos 

moradores da comunidade, porém em épocas de chuva intensa há 

prejuízo ao acesso de moradores e ao transporte escolar, dificultando o 

deslocamento de estudantes à área urbana do município. São estreitas e 

cruzam o Rio Mourão e afluentes em alguns pontos, através de pontes 

com melhor infraestrutura, mas também em alguns pontos por pontes de 

madeira. 

 

 

  

Figura 150 – Vista da BR 487. 

 

  

Figura 151 – Registro fotográfico da BR 158. 
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Figura 152 – Registro fotográfico das estradas rurais de acesso a área do 

empreendimento. 

 

Na ADA do empreendimento há uma ponte de concreto (UTM 

370547/7340754, Z22, SIRGAS2000) que cruza o Rio Mourão na área do 

reservatório projetado. Segundo o projeto básico de engenharia é sabido 

que não haverá alagamento da via, porém recomenda-se estudo 

específico da interferência da elevação do nível da água sobre sua 

estrutura, com possibilidade de seu alteamento. 
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Figura 153 – Registro fotográfico das pontes nas estradas rurais de acesso a 

área do empreendimento. 

 

 

Figura 154 – Registro fotográfico da ponte sobre o Rio Mourão, na área do 

reservatório projetado. 
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Por conta de algumas propriedades investirem na criação de galináceos, 

há tráfego de veículos pesados em alguns trechos das estradas rurais e 

rodovias, que são utilizadas para escoamento da produção. 

 

O acesso à futura área da PCH Saltinho e seu reservatório pode ser feito 

através da BR-487, e posteriormente pela BR-158 sentido nordeste. Em 

aproximadamente 5 km de distância do cruzamento entre as duas 

rodovias, há uma placa de sinalização para a estrada da comunidade rural 

de Barreiro das Frutas (indicada nos mapas anexos). A partir desta 

estrada são aproximadamente 10 km de estrada sem pavimentação até 

um dos pontos do reservatório. 

 

 

Figura 155 – Vista de placas de sinalização da comunidade rural de Barreiro das 

Frutas. 

 

Segundo informações da prefeitura e identificação no local, esta estrada 

será pavimentada com asfalto até a ponte sobre o Rio Mourão, e com 

calçamento poliédrico no trecho adiante, mas não há pevisão concreta de 

início e conclusão destas obras. A região deste acesso consta em mapas 

do DNIT como a planejada rodovia federal BR-272. 
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Figura 156 - Sinalização de obras na via de acesso ao Rio Mourão. 

 

A figura a seguir identifica as principais rodovias, estradas rurais de 

acesso à futura área da PCH.  
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Figura 157 – Identificação das rodovias e estradas de acesso à PCH Saltinho. 
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6.3.3.1. Identificação e caracterização das áreas urbanizadas 

A área urbanizada mais próxima ao empreendimento é a sede urbana do 

município de Campo Mourão, a aproximadamente 15 km. Os demais 

municípios que complementam a área de influência indireta têm pouca 

representatividade. Cabe destacar, além da comunidade rural de Barreiro 

das Frutas, em Campo Mourão, onde será instalada a PCH, a comunidade 

de Silviolândia, na cidade de Peabiru, distante da área do reservatório 

aproximadamente 7 km, com acesso apenas por estrada não 

pavimentada, e distante da sua sede municipal em 17 km. 

 

Os municípios da AII somavam 155.643 habitantes, segundo censo 

demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em 2010, distribuídos em uma área total de aproximadamente 

8.817 km². A maioria possuía grau de urbanização acima de 60%, porém 

alguns com taxas de crescimento negativas, com exceção de Campo 

Mourão, Peabiru e Araruna.  

 

A tabela a seguir relaciona dados da população total dos municípios 

inseridos na AII, segundo dados do censo 2010 do IBGE, bem como a 

população urbana, grau de urbanização e densidade demográfica. 

 

Tabela 80 – Indicadores populacionais dos municípios na AII. 

Município 
População 

(censo 2010) 

População 

urbana 

Taxade 

urbanização 

(%) 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Campo Mourão 87.194 82.676 94,82 115,05 

Peabiru 13.624 11.009 80,81 29,07 

Mamborê 13.961 8.984 64,35 17,72 

Araruna 13.419 10.475 78,06 27,21 

Barbosa Ferraz 12.656 9.581 75,70 23,50 

Luiziana 7.315 4.756 65,02 8,05 

Corumbataí do Sul 4.002 2.127 53,15 24,35 

Farol 3.472 2.018 58,12 12,00 

Total 155.643    

Adaptado de: IBGE, 2010. 
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Por esses dados pode-se concluir também que a população está 

concentrada em suas sedes urbanas, em raras observações em distritos e 

comunidades rurais. Ainda, a tabela também mostra a densidade 

demográfica relativamente baixa a muito baixa, oscilando de 115,05 

hab/km² a 8,05 hab/km². 

 

Concentrando atividades de comércio e serviços mais qualificados, Campo 

Mourão tem maior população absoluta, grau de urbanização e densidade 

demográfica, quando comparada aos demais. Seu produto interno bruto - 

PIB a preços correntes em 2011 era de 1,851 bilhões, sendo o setor 

terciário o maior contribuinte, em seguida está a participação do setor 

secundário, sendo a participação do setor primário mais tímida. O PIB per 

capita estava em torno de R$21.104,00 em 2011 (IPARDES, 2014). 

 

Contrapondo-se a ordem de relevância dos setores econômicos relativos à 

Campo Mourão, os demais municípios (Peabiru, Mamborê, Araruna, 

Barbosa Ferraz, Luiziana e Corumbataí do Sul) têm na agricultura maior 

representatividade do que a indústria, porém, o setor de serviços também 

é o de maior importância. 

 

 

Figura 158 – Vista da cidade de Luiziana. 

Fonte: Bocasanta, 2014. 
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Figura 159 – Vista da cidade de Mamboré 

Fonte: Jonas Henrique Lima, 2014. 

 

 

Figura 160 – Vista da cidade de Corumbataí do Sul. 

Fonte: Cidade-Brasil, 2014. 

 

 

Figura 161 – Vista da cidade de Farol. 

Fonte: Férias Tur, 2014. 
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Figura 162 – Vista da cidade de Araruna. 

Fonte: Wille Bathke Jr., 2014.. 

 

 

Figura 163 – Vista da cidade de Campo Mourão. 

Fonte: PMCM, 2014. 
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Figura 164 – Vista da cidade de Barbosa Ferraz. 

Fonte: Barbosa Ferraz Paraná, 2014. 

 

 

Figura 165 – Vista da cidade de Peabiru. 

Fonte: Alex da Silva, 2014. 

 

6.3.4. Caracterização das comunidades tradicionais 

6.3.4.1. Comunidades indígenas 

De acordo com dados disponibilizados pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI, 2013), em sua relação e mapeamento oficiais de terras indígenas 

no Paraná, não consta nenhuma terra indígena na região da AII que seja 

regularizada, homologada, declarada, ou ainda, em fase de estudo. Esta 

mesma condição é atestada pelos mapeamentos do ITCG/PR. 
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A terra indígena mais próxima é a Ivaí, nos municípios de Pitanga e 

Manoel Ribas, a mais de 80 km do empreendimento, conforme mapa 

anexo e figura apresentada na sequência. 

 

A FUNAI (2013) cita que as ações de expropriação sofridas pelo povo 

indígena Avá-Guarani, que originalmente ocupa a região oeste do Paraná, 

forçou o deslocamento desses grupos para outros locais, reforçado pela 

liberação de áreas para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 

Alguns desses grupos permaneceram na região, atualmente ocupando 16 

áreas, sendo oito no município de Guaíra, cinco no município de Terra 

Roxa, uma no município de Santa Helena, uma no município Campo 

Mourão e outra no município de Matelândia. 

 

De acordo com informações coletadas em campo e notícias veiculadas na 

região, constatou-se que algumas famílias indígenas adquiriram uma área 

em Campo Mourão, nas proximidades da Comunidade de Barreiro das 

Frutas (UTM Z22 37028/7342299, SIRGAS 2000) e próximo à área do 

empreendimento, porém, fora da ADA, conforme pode ser observado na 

figura a seguir. Esta área está situada em estrada lateral à estrada que dá 

acesso à margem esquerda do barramento projetado, em distância de 

cerca de 600 metros ao reservatório projetado. 
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Figura 166 – Localização das terras indígenas e da comunidade indígena de 

Barreiro das Frutas. 
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Figura 167 – Vistas da comunidade indígena. 

 

Dados retirados de uma Ação Civil Pública, Inquérito Civil Público nº 

1.25.001.000002/2012-14, de 12 de janeiro de 2012 (Ministério Público 

Federal, Procuradoria da República no Paraná – MPF, 2013), foi apontado, 

através de levantamento antropológico por indigenistas, que conforme 

Informação Técnica nº 06/CTL GUAÍRA-PR/CRIS/2013, constatou-se, em 

síntese que o cacique Emiliano Medina e sua esposa Nilza Rodrigues 

lideravam o grupo de famílias provenientes das tribos Yvyporã-Laranjinha, 

Araribá e Itamarã. Se autodenominavam “Avá-Guaranis”, moradores da 

aldeia “Tekoha Vera Tupã´i”. A escolha do local para assentamento, foi 

devido ao sepultamento de ancestrais nas proximidades do Rio Mourão.  

 

Na época da diligência cerca de 30 índios se mantinham na área, 

sobrevivendo da agricultura para consumo de milho, feijão, abóbora, 

batata-doce, mandioca, cana e melancia, e eventualmente caça e pesca 

de pequena monta. 

 

Segundo informações de moradores locais do entorno, está ocorrendo 

uma redução na quantidade de pessoas desta comunidade, pois alguns 

integrantes foram em busca de melhores oportunidades na sede urbana 

de Campo Mourão e municípios vizinhos. Durante o levantamento de 

campo ninguém foi encontrado para fornecer mais informações sobre a 
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própria comunidade, confirmação dos dados obtidos, bem como para 

entendimento acerca do uso da água do Rio Mourão. 

 

A ação civil pública cita a existência da Escola Estadual Indígena Tape 

Aviru, criada em 2012 por Portaria da Secretaria de Estado da Educação 

no Paraná, porém, sem infraestrutura adequada e sem corpo técnico 

suficiente. 

 

Ainda, de acordo com a mesma fonte de dados, a situação de saneamento 

básico era delicada, chegando a escassez de água potável. O atendimento 

à saúde diferenciado não existia, sendo suprido por tradições curandeiras 

e medicamentosa. 

 

Havia também, à época, uma solicitação de cestas básicas, indicando uma 

carência de recursos alimentares na região para atendê-los. 

 

Recentemente, em dezembro de 2014, a Escola Estadual Indígena Tape 

Aviru participu do 1º Encontro Multidisciplinar, realizado pelo Núcleo 

Regional de Educação, localizada na Estrada para a comunidade de 

Barreiro das Frutas. Segundo informações publicadados no Jornal Itribuna 

em 26/11/2014 (ITRIBUNA, 2014b): 

 

“a diretora Nilza Maria Rodrigues é indígena e mora na aldeia onde 

foi implantado o estabelecimento de ensino, especialmente para os 

índios. “É a única escola que temos na área do Núcleo de Educação 

destinada aos indígenas e atende cerca de 15 estudantes, que 

vieram da região de Londrina.  As aulas são ministradas na língua 

Guarani (primeira língua) e depois a língua portuguesa", afirmou 

Fabíola, lembrando que o NRE abriu a escola na aldeia indígena há 

cerca de quatro anos.” 

 

Outras informações a respeito dessa unidade educacional constam no item 

6.3.6.4, na sequencia. 
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Segundo outras informações veiculadas na região os índios utilizam água 

de minas em propriedades vizinhas, com autorização do proprietário, mas 

o recurso natural não está disponível na quantidade e qualidade 

necessárias. Em determinadas ocasiões utilizam as águas do Rio Mourão 

para banhos (ITRIBUNA, 2014a) 

 

Ressalta-se que em busca de maiores informações junto à Secretaria 

Municipal de Ação Social acerca dessa comunidade indígena, não 

obtiveram-se dados mais apurados, ou até mesmo para confirmar as 

informações repassadas em campo e dados publicados em sítio eletrônico. 

 

6.3.4.2. Comunidades quilombolas 

Segundo a Fundação Cultural Palmares, quilombolas são descendentes de 

africanos escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e 

religiosas ao longo dos séculos. De acordo com essa Fundação, aponta-se 

37 comunidades certificadas no Estado do Paraná até 27/11/2014, sendo 

que no município de Campo Mourão não consta comunidade tradicional 

quilombola (Fundação Palmares, 2014). 

 

Segundo informações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA, consultado sobre a localização e características das 

comunidades quilombolas no município de Campo Mourão, sob protocolo 

SR(09)G-SC 415/14, referente ao Oficio N°0001-RAS PCH Saltinho 

encaminhado pela consultoria, obteve-se: 

 

“Em resposta ao Ofício N°0001-RAS PCH Saltinho, a 

Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária do estado do Paraná – INCRA/PR, através do 

Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas, informa o que 

segue: 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

444 

Não existe processo administrativo aberto nesta Superintendência 

do INCRA referente a regularização de território de comunidade 

quilombola localizada no município de Campo Mourão/PR.” 

 

Ademais, em pesquisa ao Instituto de Terras, Cartografia e Geociências – 

ITCG, pode-se também constatar tal situação nos municípios de Campo 

Mourão e vizinhos a este. 

 

6.3.4.3. Outras comunidades tradicionais 

Em relação a possíveis comunidades tradicionais nos limites da ADA, 

esgotadas as fontes de pesquisa e consulta, não foram encontrados outros 

registro a não ser os previamente apresentados.  

 

6.3.4.4. Bens do patrimônio histórico e cultural tombados 

A Constituição Federal (artigo 216) preconiza que o patrimônio cultural 

brasileiro “constitui os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira”. Incluem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e 

viver; as criações científicas, 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). 

 

O Decreto-lei 25/1937 (BRASIL, 1937), que organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional, preconiza: 

 

“Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o 

conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja 

preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a 
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fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 

valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 1º- Os bens a que se refere o presente artigo só serão 

considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico 

brasileiro, depois de inseridos separada ou agrupadamente num 

dos quatro livros do tombo, de que trata o art. 4. desta lei. 

§ 2º - Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e 

são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem 

como os sítios e paisagens que importe conservar ou proteger pela 

feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou 

agenciados pela indústria humana.”. 

 

Realizada a pesquisa sobre os livros tombos do IPHAN, onde são 

registrados os bens do patrimônio histórico e cultural nacional, não foram 

encontrados registros, tanto em Campo Mourão quanto nos demais 

municípios que compõe a AII do empreendimento. 

 

No Estado do Paraná, o tombamento do patrimônio estadual ocorre 

através da Secretaria do Estado da Cultura. A pesquisa também não 

apontou egistro de bem histórico ou cultural naquela região. 

 

Com relação aos sítios arqueológicos, em pesquisa no Cadastro Nacional 

de Sítios Arqueológicos (CNSA), nenhum caso foi constatado. Contudo, a 

região possui potencial arqueológico reconhecido, uma vez que já foram 

registrados sítios em outros municípios próximos, como Ubiratã e 

Campina da Lagoa, ambos localizados na bacia hidrogáfica do Piquiri. 

Juntos somam 25 registros oficiais de sítios arqueológicos pela CNSA, 

porém não fazem parte da AII do empreendimento (IPHAN, 2014). 

 

A Lei Municipal n° 2.321, de 21 de janeiro de 2008 (CAMPO MOURÃO, 

2008), dispõe sobre a preservação do patrimônio cultural e natural do 

Município de Campo Mourão, cria o Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural e institui o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. 
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No livro “Patrimônio Cultural: um retrato de Campo Mourão”, o historiador 

Jair Elias dos Santos Junior registra os bens tombados como patrimônio 

cultural de Campo Mourão (Academia Mourãoense de Letras, 2010), quais 

sejam:  

 

 Chafariz e Coreto da Praça Getúlio Vargas, inicialmente tombado em 

1993, pela Lei Municipal n° 805 (CAMPO MOURÃO, 1993), foi 

revogada pela Lei Municipal n° 1742, de 28 de outubro de 2003 

(CAMPO MOURÃO, 2003). 

 

 

Figura 168 – Vista do chafariz e coreto respectivamente. 

 

 Cruz Histórica e Capela do Jardim Santa Cruz, tombados pela Lei 

Municipal n° 887, de 09 de dezembro de 1994 (CAMPO MOURÃO, 

1994). 

 Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira”, tombado pela Lei 

Municipal nº 1362, de 08 de maio de 2001 (CAMPO MOURÃO, 

2001). 
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Figura 169 – Vista do museu Deolindo Mendes Pereira. 

 

 Estação Aeroviária “Teodoro Metchko”, tombada pela Lei Municipal 

n° 2027, de 9 de março de 2006 (CAMPO MOURÃO, 2006). 

 

Segundo o historiador Jair Elias dos Santos Junior, o Paço Municipal 10 de 

Outubro e o livro de Transmissão de Cargo de Prefeitos também são bens 

tombados pelo município, porém, não foram encontradas as leis de 

tombo. 

 

É relevante citar também que o empreendedor está conduzindo o 

processo junto ao IPHAN para anuência ao licenciamento ambiental, com 

projeto de pesquisa sob protocolo 01508.001015/2014-51. 

 

CPRM (2015), afirma que não há registro de sítios paleontológicos na AID 

do empreendimento. Durante o levantamento de campo não foram 

identificados quaisquer locais com potencial de fornecer informação 

paleontológica na AID do empreendimento. Ressalta-se neste contexto 

que unidade geológica em que está inserida a AID do empreendimento é 

de origem ígnea extrusiva (Formação Serra Geral), e portanto não possui 

relação com sítios paleontológicos. Entretanto, a AII compreende além de 

unidade geológica de origem ígnea, outra unidade de origem sedimentar, 

a Formação Caiuá, a qual possui potencial a fornecer registros 
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paleontológicos. CPRM (2015), também afirma que não há registros de 

sítios geológicos na AII do empreendimento. 

 

6.3.5. Turismo, lazer e cultura 

Campo Mourão é o município que faz mais uso de suas potencialidades 

turísticas, entre os demais municípios da AII. Mesmo que ainda conte com 

uma pequena diversificação, o turismo vem se estabelecendo como 

importante fonte geradora de receita para o município. 

Os saberes e fazeres de uma comunidade englobam todo o conhecimento 

tradicional construído pelo processo histórico cultural. Pode-se afirmar que 

no município de Campo Mourão esse processo de construção do repertório 

histórico e cultural ainda está em desenvolvimento. Nos itens sequenciais 

são apresentadas duas festividades, a Rota da Fé e a Festa do Carneiro no 

Buraco, que vêm se estabelecendo como de importância cultural para a 

própria população, e ainda sob um aspecto regional. 

 

A seguir estão descritos os principais atrativos de lazer, de interesse 

turístico, bem como as manifestações artísticas e religiosas no município:  

 

 Parque Estadual Lago Azul: é o maior espaço de lazer da cidade, 

com 11,3 km de extensão. É formado pela Usina Mourão I, com um 

lago de 70 milhões de metros cúbicos de água, aberto à prática de 

esportes náuticos. Além de uma área de vegetação e casas de 

veraneio, nele está localizado o Centro de Educação Ambiental, onde 

são promovidos cursos e palestras associados à temática. 

 

 Parque do Lago: um dos cartões de visita de campo Mourão, tem 

pista de caminhada dentro da mata, estabelecimentos de 

alimentação, cancha de areia, estufas, orquidário, Jardim Francês, 

equipamentos de ginástica, e um lago com pedalinhos e caiaques. 
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Figura 170 – Vista do Parque do Lago. 

 

 Estação Ecológica do Cerrado: espaço todo cercado que contém uma 

amostra da paisagem de cerrado, constituindo um museu vivo do 

cerrado paranaense. Por enquanto, não é aberto ao público, 

somente a pesquisadores. 

 

 Catedral de São José: sua construção começou em 1942 e concluiu-

se e foi inaugurada em 1968, está instalada na Praça 19 de Março, 

junto à outra praça, a Getúlio Vargas, no ponto mais central da 

cidade. 

 

Figura 171 – Vista da Igreja São José. 

 

 Rota da Fé: é uma romaria que passa em três ou quatro cidades, 

movimentando pessoas direta e indiretamente, envolve apoio das 

prefeituras, empresas, entidades, instituições públicas, da Diocese e 
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da Região de Campo Mourão. Durante alguns dias, em parceria com 

o IAP - Instituto Ambiental do Paraná, há soltura de peixes pelos 

rios da região e o plantio de árvores nativas.  

 

 Festa Nacional do Carneiro no Buraco: em 1990 a iguaria consumida 

na região foi oficializada como prato típico. A primeira Festa do 

Carneiro no Buraco foi realizada já no ano seguinte. O evento 

acontece sempre no segundo final de semana de julho, e cerca de 

150 mil pessoas comparecem ao evento. 

 

Além dos principais atrativos citados, tem-se no Município de Campo 

Mourão diversos equipamentos socioculturais, tais como: 

 

 Teatro Municipal de Campo Mourão: possui 470 lugares, 1.500 

metros de área construída, foyer para 100 pessoas. Em 2002, 

mediante parceria com o SEDU-Secretaria Estadual do 

Desenvolvimento Urbano e SEEC recebeu reformas significativas em 

sua infraestrutura (CAMPO MOURÃO, 2014g). 

 Museu Deolindo Mendes Pereira: já mencionado em item anterior. 

 Escola Municipal de Artes Circenses: criado em agosto 2000 com 

objetivo de sensibilizar, descentralizar e oportunizar o acesso da 

população aos bens culturais, a partir da arte circense. 

 Conservatório Municipal Leone di Biaggio: sendo uma das 

referências em formação musical de toda a região Centro-Oeste do 

Paraná, filiado à Associação e Escolas de Música do Paraná, oferece 

cursos para 600 alunos. 

 Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello: criada em 30 de 

setembro de 1957, possui um acervo de mais de 23.000 peças entre 

livros, periódicos e gibis (CAMPO MOURÃO, 2014g). 
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Figura 172 – Vistas da Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello. 

Fonte: Campo Mourão, 2014g. 

 

 Usina do Conhecimento: espaço onde estão instaladas diversas 

estruturas de atividades culturais como o centro de criatividade e a 

escola municipal de artes circense. Também considerado ponto 

turístico do município, localizado em frente a Estação Ecológica do 

Cerrado.  

 Centro de Criatividade: está instalado na Usina do Conhecimento. 

Foi criado em 1984 como extensão do Centro Juvenil de Artes 

Plásticas de Curitiba e ampliado em 1991, além de espaço para as 

Artes Plásticas, proporciona atividades nas áreas de folclore, 

expressão corporal, artesanato entre outras. 

 

Na ADA, o principal atrativo turístico natural é o Salto Santa Amália 

(cachoeira), que fica próxima a uma das estradas secundárias de Barreiro 

das Frutas). Segundo informações de moradores locais, em finais de 

semana de temperaturas elevadas até 200 pessoas frequentam o local em 

um mesmo dia. O local não tem qualquer infraestrutura de apoio como 

lixeiras e mobiliário. Por esse motivo, pode ser observado todo tipo de 

resíduo deixados pelos frequentadores do local. 
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Figura 173 – Vistas do Salto Santa Amália, na comunidade de Barreiro das 

Frutas. 

 

A área de acesso ao salto situa-se nas coordenadas UTM 

371.633/7.341.588 (zona 22, datum horizontal SIRGAS 2000), no trecho 

a jusante do barramento previsto, e a montante da restituição. 

 

 Caminho do Peabiru: segundo dados da Secretaria da Educação do 

Paraná (SEED, 2015), o caminho do Peabiru é uma antiga trilha 

indígena e cerca de três mil quilômetros, anterior à colonização 

europeia. Segundo esta fonte, a principal rota servia de ligação 

entre a cidade de Cusco no Peru, até onde hoje está localizada a 

cidade de São Vicente no estado de São Paulo – ligação entre o 

Oceano Pacifico e Oceano Atlântico. Como ramal secundário, havia 

um, que saindo de São Paulo, atravessava o estado do Paraná, 
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passando por Campo Mourão, onde encontrava o rio Mourão e 

seguia sentido ao estado de Santa Catarina. 

  

Hoje o caminho encontra-se descaracterizado pela atividade 

agrícola, construção de estradas, rodovias e cidades. Segundo a 

Rede de Turismo Regional – RETUR (2010), a demarcação inicial do 

caminho no município de Campo Mourão foi feita pelos índios Tupis 

Guaranis, que estiveram na região em 2004. A demarcação do 

Parque do Lago é relacionada à estrada da comunidade Rural de 

Barreiro das Frutas, conhecida pelos mais antigos como Estrada dos 

Jesuítas, sendo essa uma das inúmeras ramificações do Caminho do 

Peabiru. 

 

Em 2010 ocorreu a Primeira Peregrinação do Caminho de Peabiru 

em Campo Mourão, promovida pelo NECAPECAM - Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre o Caminho de Peabiru, passando pelos 

municípios de Peabiru, Campo Mourão, englobando a Comunidade 

de Barreiro das Frutas, e chegando a Corumbataí do Sul em uma 

rota de mais de 50 quilômetros. 

 

6.3.6. Caracterização da população na AID 

6.3.6.1. Perfil demográfico 

Para análise da demografia nas áreas de influência da PCH Saltinho, foram 

analisadosos aspectos demográficos da Área de Influência Indireta (AII), 

da Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada (ADA) 

baseados nos dados disponibilizados pelo IBGE, e por meio de 

levantamento de campo, conforme seguem. 
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O município de Campo Mourão, que representa a AID, entre os anos de 

1992 e 2008 manteve a variação, entre acréscimo e decréscimo 

populacional, baixa, conforme pode ser observado na figura 174. 

 

 

Figura 174 – Evolução populacional de Campo Mourão. 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

Dados da contagem populacional de 2007 apontavam o número de 82.530 

habitantes no município, distribuídos em uma área de 763,63 km². Estes 

números indicam índice de densidade demográfica equivalente a 108,07 

hab./km². No Censo Demográfico de 2010 obteve-se uma população de 

87.194 habitantes, com uma densidade demográfica de 115,05 hab./km², 

apresentando um acréscimo populacional entre os períodos analisados. 

 

A a seguir apresenta a densidade demográfica por setor censitário no 

município de Campo Mourão, segundo dados do IBGE. Especificamente 

destacam-se os setores do entorno do empreendimento, com uma 

densidade de 3,97 hab./km². 
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Figura 175 – Densidade demográfica por setor censitário. 

Fonte: IBGE, 2014. 
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Ainda, na mesma figura, observam-se as áreas mais adensadas 

localizadas no perímetro urbano da sede. A área rural possui, em toda sua 

extensão, características bem próximas de distribuição populacional. 

 

Os setores censitários nos quais estarão inseridos a PCH somam 0,75% da 

população total do município, especificamente 664 pessoas, com uma 

densidade demográfica média de 4,96 hab/km², como apresentado na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 81 – Dados populacionais dos setores censitários do entorno do 

empreendimento. 

Setor 

censitário 

População Densidade demográfica 

(hab/km²) Absoluta (%) 

410430305000003 155 0,17 8,43 

410430305000004 90 0,1 2,99 

410430305000005 166 0,19 2,12 

410430305000001 253 0,29 6,31 

Total no entorno da PCH 664 0,75 3,97 

Campo Mourão 87.194 100 115,05 

Adaptado de: IBGE, 2010. 

 

A eestimativa de evolução demográfica de todos os municípios que 

compõe a área de influência indireta, entre os anos de 2010 e 2014, está 

apresentada na tabela a seguir. Constatou-se que os municípios de 

Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul e Farol têm taxas de crescimento 

negativas. 
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Tabela 82 – Dados populacionais dos municípios da AII. 

Municípios População 

censitária 
População estimada 

2010 2011 2012 2013 2014 

Campo Mourão 87.194 87.710 88.209 91.648 92.300 

Peabiru 13.624 13.635 13.645 14.087 14.116 

Mamborê 13.961 13.870 13.781 14.095 14.017 

Araruna 13.419 19.054 13.471 19.653 13.971 

Barbosa Ferraz 12.656 12.545 12.437 12,683 12.583 

Luiziana 7.315 7.298 7.282 7.487 7.479 

Corumbataí do Sul 4.002 3.930 3.860 3,887 3.817 

Farol 3.472 3.435 3.398 3,456 3.422 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Como pode-se avaliar na pirâmide etária ilustrada na figura 176, 

disponibilizada pelo IBGE, as mulheres são maioria no município de 

Campo Mourão, e caracteriza-se como sendo uma população jovem 

(população entre 15 a 19 anos). 

 

O índice de idosos em Campo Mourão, também segundo o IBGE, é de 

34,45%. A taxa de envelhecimento da população (razão entre a população 

de 65 anos ou mais e a população total) era de 7,57%. Enquanto que 

para o município de Peabiru correspondia a 9,02%, para Mamborê 8,37%, 

para Araruna 8,91, para Barbosa Ferraz 11,66%, para Luiziana 7,67% e 

para Corumbataí do Sul 10,67%.  
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Figura 176 – Pirâmide etária do município da AID. 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

6.3.6.2. Dimensão social 

Outro indicador importante para avaliação da população é o IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano). Esse índice tem como objetivo medir o 

grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à 

população. A partir dos números absolutos do indicador, apresentados na 

tabela a seguir, pode-se notar uma melhoria considerável em todos os 

municípios que compreendem a AII. Mais uma vez Campo Mourão é o 

destaque entre eles por apresentar um IDH de 0,757 em 2010, 

considerado alto, figurando em vigésimo quinto lugar no ranking das 

cidades do estado. 

 

Tabela 83 – Evolução do IDH dos municípios. 

Município 1991 2000 

IDHM – 2010 

2010 Ranking do 

Estado 

Faixa de 

IDHM 

Campo Mourão 0,524 0,675 0,757 25° Alto 

Peabiru 0,456 0,616 0,723 112° Alto 

Mamborê 0,435 0,604 0,719 134° Alto 

Araruna 0,439 0,602 0,704 212° Alto 

Barbosa Ferraz 0,432 0,580 0,696 249° Médio 
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Município 1991 2000 

IDHM – 2010 

2010 Ranking do 

Estado 

Faixa de 

IDHM 

Luiziana 0,346 0,53 0,668 330° Médio 

Corumbataí do Sul 0,304 0,507 0,638 373° Médio 

Farol 0,395 0,571 0,715 160° Alto 

Adaptado de: IPARDES, 2014 e IBGE, 2010. 

 

Essa melhora no índice indica que os investimentos públicos em educação 

e saúde têm de fato contribuído para a melhora da qualidade de vida das 

pessoas. Outro fator de relevância é que a geração de emprego e renda 

não conseguiu acompanhar a melhora dos demais itens que compõe o 

valor absoluto final, com exceção de Campo Mourão e Luiziana. A tabela a 

seguir esclarece a melhora gradativa entre as dimensões analisadas, a 

saber, educação, longevidade e renda, nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Tabela 84 – IDH-M e suas composições sobre dimensões de educação, 

longevidade e renda. 

Município 

1991 2000 2010 

Educação 
Longe-

vidade 
Renda Educação 

Longe-

vidade 
Renda Educação 

Longe-

vidade 
Renda 

Campo 

Mourão 
0,319 0,708 0,637 0,582 0,776 0,682 0,689 0,841 0,749 

Peabiru 0,260 0,646 0,564 0,504 0,741 0,626 0,629 0,826 0,727 

Mamborê 0,205 0,654 0,615 0,499 0,725 0,608 0,649 0,821 0,698 

Araruna 0,252 0,636 0,529 0,493 0,717 0,616 0,648 0,785 0,685 

Barbosa 

Ferraz 
0,229 0,677 0,521 0,449 0,736 0,591 0,625 0,808 0,667 

Luiziana 0,116 0,667 0,534 0,370 0,694 0,581 0,580 0,781 0,659 

Corumbataí 

do Sul 
0,105 0,611 0,437 0,366 0,694 0,512 0,520 0,790 0,632 

Farol 0,188 0,627 0,523 0,432 0,726 0,595 0,665 0,818 0,671 

Adaptado de: IPARDES, 2014. 

 

O IPDM (índice IPARDES de Desempenho Municipal) é um índice que 

mede o desempenho da gestão e ações públicas dos municípios do estado, 

considerando renda; emprego e agropecuária; saúde e educação. Sua 
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elaboração baseia-se em diferentes estatísticas de natureza administrativa 

disponibilizadas pelas entidades públicas. 

 

Em 2011 apenas 28 municípios do estado colocam-se abaixo do patamar 

inferior a 0,6, considerado baixo, correspondendo a dez municípios a 

menos que em 2010. Esse resultado pode ser visualizado na figura a 

seguir, que ilustra a classificação dos municípios pelo nível de 

desempenho do IPDM e reforçam a evolução positiva do índice e as 

transformações ocorridas no Estado (IPARDES, 2014). 
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Figura 177 – Mapa IPDM dos municípios da AII. 

Fonte: IPARDES, 2014. 
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A classificação do IPDM é feita de acordo com as faixas apresentadas na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 85 – Faixas de classificação do índice IPDM. 

Grupos Faixas 

Baixo 0,00 |– 0,40 

Médio-baixo 0,40 |– 0,60 

Médio 0,60 |– 0,80 

Alto 0,80 |– 1,00 

Fonte: IPARDES, 2014. 

 

Avaliando o índice nos anos de 2002 e 2005 e entre os anos 2007 a 2011 

(tabela 86), pode-se concluir uma melhora considerável ao longo de quase 

10 anos de análise. Em Campo Mourão houve um acréscimo no período de 

2007 a 2011, apresentando, porém, declínio em 2011. 

 

Tabela 86 – IPDM 2002, 2005 e de 2007 a 2011. 

Município 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Campo Mourão 0,676 0,7323 0,7501 0,7591 0,764 0,7727 0,725 

Peabiru 0,5469 0,6624 0,6621 0,6529 0,669 0,6859 0,7283 

Mamborê 0,6337 0,6751 0,6806 0,7013 0,7215 0,7326 0,7495 

Araruna 0,6246 0,6386 0,6781 0,7034 0,7166 0,6988 0,7257 

Barbosa Ferraz 0,5544 0,5418 0,6001 0,6302 0,6320 0,6660 0,6720 

Luiziana 0,4612 0,5953 0,6064 0,5741 0,6329 0,6464 0,6731 

Corumbataí do Sul 0,5498 0,6246 0,6374 0,5984 0,6653 0,6189 0,6398 

Farol 0,5529 0,6636 0,6796 0,6908 0,7118 0,7170 0,7232 

Fonte: Cia Ambiental, com base em IPARDES, 2014. 

 

No Atlas do Desenvolvimento Humano pode-se encontrar alguns outros 

indicadores que sinalizam a situação dos municípios na AII. Um deles é a 

taxa de vulnerabilidade a pobreza, apresentado natabela 87. 

 

Devido a esse tipo de situação verificada no país, foram criados alguns 

instrumentos de redução da pobreza, e ainda algumas fontes de 

complementação de renda. 
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Pode-se verificar o grande avanço social que ocorreu entre 1991 e 2010, 

em que as taxas de percentual de vulnerabilidade à pobreza reduziram-se 

consideravelmente nos municípios da AII. 

 

Tabela 87 – Taxa percentual de vulnerabilidade à pobreza. 

Município 

Vulnerabilidade 

àpobreza (%) 

1991 2010 

Campo Mourão 54,15 17,95 

Peabiru 73,12 27,49 

Mamborê 70,89 31,55 

Araruna 77,82 21,26 

Barbosa Ferraz 85,34 36,54 

Luiziana 85,83 42,21 

Corumbataí do Sul 91,89 40,76 

Farol 76,82 33,95 

Adaptado de: IPARDES, 2014. 

6.3.6.3. Saúde 

Como se tem Campo Mourão em destaque na AII do empreendimento, é 

portanto, o município que dispõe de melhores serviços de saúde 

prestados. Além da melhor qualidade é o que possui maior diversidade de 

serviços e especialidades médicas.  

 

Em dezembro de 2014 estavam cadastrados no Ministério da Saúde 256 

estabelecimentos, indicados na tabela 88. 

 

Além disso, o município conta também com a maior estrutura de 

prestação de serviços privados de profissionais da saúde dentre os 

municípios da AII.  
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Tabela 88 – Estabelecimentos de saúde em Campo Mourão. 

Tipo de estabelecimento Quantidade 

Posto de saúde 6 

Centro de saúde/Unidade básica 11 

Policlínica 1 

Hospital geral 3 

Consultório isolado 165 

Clínica/Centro de especialidade 36 

Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado) 24 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência 3 

Farmácia 1 

Unidade de vigilância em saúde 1 

Secretaria de saúde 2 

Centro de atenção hemoterapia e/ou hematologia 1 

Centro de atenção psicossocial 2 

Total 256 

Fonte: Campo Mourão, CNESNet, 2014d. 

 

Desses seis postos de saúde, um deles está localizado na comunidade 

Barreiro das Frutas, nas proximidades da ADA. Nesse equipamento o 

atendimento é feito por uma assistente social e um médico cubano do 

Programa Federal Mais Médicos, segundo informações levantadas em 

campo. O atendimento é realizado sempre às quintas-feiras, com horários 

agendados. 

 

 

Figura 178 – Vistas do posto de saúde de Barreiro das Frutas. 
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O posto de saúde localiza-se ao lado da Associação de Moradores da 

comunidade de Barreiro das Frutas, com estrutura bem preservada e 

relativamente nova. Em conversa com os morados locais, o serviço de 

atendimento foi bem avaliado, apesar das queixas de falta de 

equipamentos médicos e do atendimento ser realizado apenas um dia por 

semana, pois em caso de alguma emergência médica os pacientes são 

obrigados a se deslocarem até a sede urbana. 

 

O número de leitos existentes em Campo Mourão é de 404, quando 

somados todos os tipos descritos na tabela 89. 

 

Tabela 89 – Números de leitos, utilizados ou não pelo SUS. 

Descrição Existente SUS 

Cirúrgico 96 43 

Clínico 63 42 

Complementar 36 31 

Obstétrico 28 20 

Pediátrico 20 13 

Outras especialidades 2 1 

Total clínico/cirúrgico 159 85 

Total geral menos complementar 209 119 

Total 404 

Fonte: Campo Mourão, CNESNet, 2014d. 

 

As unidades de saúde que tem como entidade mantenedora a Prefeitura 

Municipal estão listadas a seguir, ressaltando a unidade de Barreiro das 

Frutas (UTM Z22 369426/7342844, SIRGAS 2000) previamente 

mencionada. 

 

O município possui ainda uma Regional de Saúde cuja entidade 

mantenedora é o estado, e a Santa Casa que tem cunho filântrópico. 
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Tabela 90 - Estabelecimentos de saúde municipal de Campo Mourão. 

Nome da unidade Entidade mantenedora 

Unidade de Saúde Paulista Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Cohapar Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Modelo Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Lar Paraná Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Piquirivai Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Ambulatório de Saúde Mental Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Módulo Odonto Monteiro Lobato Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Módulo OdontoCaic Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Módulo Odonto Vila Urupes Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Ceocam Centro de Especialidades 

Odontológicas de Cm 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Modulo Odonto Cidade Nova Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde 24 Horas Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Centro Social Urbano Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Alvorada  Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Tropical  Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Barreiro das Frutas Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Módulo OdontoEthanil Bento de Assis Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Restaurar Centro de ReabilitaçãoFísica Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Módulo Odonto Paulo VI Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Posto de Atendimento Rio da Várzea Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de SaúdeGuarujá Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de SaúdeUrupes Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Acolher Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Caps Ad Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool E Drogas 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Departamento de Vigilância Em Saúde Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de SaúdeSão Benedito  Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde da FamíliaDamferi Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Unidade de Saúde Alto Alegre  Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Posto de Atendimento Médico km 128 Prefeitura Municipal de Campo Mourão 

Regional de Saúde de Campo Mourão Estadual 

Hospital Santa Casa Filantrópica 

Adaptado de: CNESNet, 2014. 
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A população conta ainda com o auxílio dos agentes das equipes de saúde 

da família, demostrados na tabela a seguir 

 

Tabela 91 – Agentes das equipes de saúde da família em Campo Mourão. 

Equipe Descrição Total 

Saúde da família - Convencional 

ESF 10 

ESF-M1 6 

ESF Quilombola assentado 1 

ESF Agentes 83 

Saúde da família - Mais médicos  
ESF 6 

ESFSB-M1 4 

Agentes comunitários  
EACS 1 

EACS Quantidade de agentes 1 

Núcleo apoio a saúde da família ENASF1 2 

Fonte: CNESNet, 2014. 

 

Os demais municípios na AII contam com uma estrutura de saúde mais 

modesta. Devido à maior movimentação de pessoas e de bens de 

consumo, e por ter se consolidado ao longo das últimas décadas como 

referência, Campo Mourão acaba acolhendo em seu sistema de saúde, 

público e privado, muitos pacientes das cidades de seu entorno imediato. 

 

 

Figura 179 – Vista do Hospital Santa Casa de Campo Mourão. 
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6.3.6.4. Educação 

Segundo dados do IBGE de 2012, foram registrados 19.073 matrículas, 

distribuídas, conforme informações a seguir, nas seguintes modalidades 

de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Pré-Escolar, 

conforme a tabela a seguir. 

 

Tabela 92 – Número de matrículas por modalidade de ensino em Campo Mourão 

– 2012. 

Modalidade de ensino Número de matrículas 

Ensino fundamental - total 11.858 

Ensino fundamental - escola pública estadual  4.328 

Ensino fundamental - escola pública municipal  5.809 

Ensino fundamental - escola privada  1.721 

Ensino médio - total 4.268 

Ensino médio - escola pública estadual  3.444 

Ensino médio - escola pública federal 203 

Ensino médio - escola privada 621 

Ensino pré-escolar - total 2.947 

Ensino pré-escolar - escola pública municipal  2.372 

Ensino pré-escolar - escola privada 575 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

Ainda, segundo a referência citada, o número de docentes em Campo 

Mourão era de 1.127 funcionários em 2012. Desses, 251 atendiam em 

unidade de ensino particular, 312 em unidades de ensino municipal e os 

demais em unidades de ensino estadual e federal. 

 

Tabela 93 – Número de docentes por modalidade de ensino em Campo Mourão - 

2012. 

Modalidade de ensino Número de docentes 

Ensino fundamental – Total  620 

Ensino fundamental - escola pública estadual 260 

Ensino fundamental - escola pública municipal 219 

Ensino fundamental - escola privada 141 

Ensino médio – Total  368 
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Modalidade de ensino Número de docentes 

Ensino médio - escola pública estadual 280 

Ensino médio - escola pública federal  24 

Ensino médio - escola privada 64 

Ensino pré-escolar – Total  139 

Ensino pré-escolar - escola pública municipal 93 

Ensino pré-escolar - escola privada  46 

Total Geral 1.127 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

Com relação ao número de estabelecimentos educacionais, em 2012 

verificou-se um total de 103 unidades, sendo dessas 40 dedicadas ao 

ensino fundamental, 19 ao ensino médio e 44 ao ensino pré-escolar, 

subdivididas em municipal, estadual, federal e privada conforme dados da 

tabela que segue. 

 

Tabela 94 – Número de estabelecimentos de ensino por modalidade. 

Modalidade de ensino Número de escolas 

Ensino fundamental – Total  40 

Ensino fundamental - escola pública estadual 11 

Ensino fundamental - escola pública municipal 21 

Ensino fundamental - escola privada 8 

Ensino médio – Total  19 

Ensino médio - escola pública estadual 13 

Ensino médio - escola pública federal  1 

Ensino médio - escola privada 5 

Ensino pré-escolar – Total  44 

Ensino pré-escolar - escola pública municipal 35 

Ensino pré-escolar - escola privada  9 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

Segundo dados da Secretaria de Educação do Município, disponível no site 

oficial da Prefeitura de Campo Mourão, a relação de escolas de ensino 

fundamental e infantil, a nível municipal, é a que segue na tabela a seguir. 
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Tabela 95– Relação de estabelecimentos de ensino por modalidade. 

Estabelecimentos de ensino municipal Modalidade de ensino 

Escola Municipal Bento Mossurunga Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Manoel Bandeira Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Maria do Carmo Pereira Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Narciso Simão Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Parigot de Souza Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Gurilandia Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Paulo VI Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal ProfºEthanil Bento de Assis Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Castro Alves Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Caetano Munhoz da Rocha Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Mário de Miranda Quintana Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Rural Municipal Manoel da Nóbrega Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Zacarias de Paula Xavier Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Cidade Nova Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Gurilândia Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Mario de Miranda Quintana Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola de Educação Especial Josephina Wendling 

Nunes 
Educação Especial 

Escola Municipal Monteiro Lobato Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal de Educação Especial Espaço 

Aberto 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Professor Florestan Fernandes Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Professor Nicon Kopko Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Urupês Ensino Fundamental 

Escola Municipal Professor Domingos José de 

Souza 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Escola Municipal Constantino Lisboa de Medeiros Ensino Fundamental 

Escola Municipal Professora Eroni Maciel Ribas Ensino Fundamental 

Pré - Escola Municipal Pequenos Brilhantes Ensino Infantil 

Pré – Escola Municipal Dr. Milton Luiz Pereira Educação Infantil 

Pré- Escola Municipal Ilha Bela Educação Infantil 

Pré – Escola Municipal Sossego da Mamãe Educação Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Nossa 

Senhora Aparecida 
Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Nossa 

Senhora de Fátima 
Ensino Infantil 
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Estabelecimentos de ensino municipal Modalidade de ensino 

Centro Municipal de Ed. Infantil Pingo de Gente Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Sagrada 

Família 
Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Santa Cruz Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil São José Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Tancredo 

de Almeida Neves 
Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Amor 

Perfeito 
Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Santo 

Antônio 
Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Afonso 

Staniszwski 
Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Mundo Encantado Ensino Infantil 

Centro Municipal de Educação Infantil Doce Magia Ensino Infantil 

Centro Educacional Municipal Profissional 

Mouraoense 
Ensino Profissional 

Fonte: Campo Mourão, Secretaria Municipal de Educação, 2014c. 

 

Os demais estabelecimentos de ensino a nível estadual, federal e 

particular em Campo Mourão constam na tabela a seguir. 

 

Tabela 96– Relação de estabelecimentos de ensino estadual,  federal e 

particular por modalidade. 

Estabelecimentos de ensino estadual, 

federal e particular 
Modalidade de ensino 

Colégio Estadual Vinícius de Moraes  Ensino Fundamental e Médio 

Colégio Estadual Unidade Polo Ensino Fundamental e Médio 

Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves  Ensino Fundamental  

Colégio Estadual Marechal Rondon 
Ensino Fundamental ,Médio e 

Profissional 

Colégio Estadual Doutor Osvaldo Cruz  Ensino Fundamental e Médio  

Colégio Estadual Novo Horizonte Ensino Médio 

Colégio Estadual Jaelson Biacio Ensino Fundamental e Médio 

Colégio Estadual Professora Ivone Soares de 

Castanharo 
Ensino Fundamental, Médio e EJA 
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Estabelecimentos de ensino estadual, 

federal e particular 
Modalidade de ensino 

Colégio Estadual Professor Darcy José Costa Ensino Fundamental e Médio 

Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola 

de Campo Mourão  
Ensino Profissional 

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens 

Adultos de Campo Mourão 
Ensino Fundamental e Médio 

Colégio Estadual de Campo Mourão Ensino Fundamental Médio e Profissional  

Colégio Estadual Dom Bosco Ensino Fundamental Médio e Profissional 

Colégio Estadual Prefeito Antonio Teodoro de 

Oliveira 
Ensino Fundamental e Médio 

Colégio Estadual Alvorada Ensino Médio 

Escola Estadual Indígena Tape Aviru Educação Infantil e Fundamental 

Colégio Particular Adventista de Educação Ensino Infantil,Fundamental e Médio 

Colégio Particular Integrado Ensino Infantil, Fundamental e Médio 

Colégio Particular Vicentino Santa Cruz Ensino Infantil, Fundamental e Médio 

Centro Particular de Educação Profissional de 

Campo Mourão SENAI   
Ensino Profissional 

Colégio Particular Sigma Ensino Infantil, Fundamental e Médio 

Escola Particular Evolução Ensino Infantil e Fundamental 

Escola Particular Educare Ensino Infantil e Fundamental 

Escola Particular Educativa Ensino Infantil e Fundamental 

Escola Particular Pegasus Ensino Infantil e Fundamental 

Escola Sesc Ensino Infantil 

Escola Senai Ensino Médio 

Universidade Tecnológica do Paraná, Campus 

Campo Mourão 
Ensino Superior 

Faculdade Integrado Ensino Superior 

UniCesumar Ensino Superior 

Faculdade Estadual de Ciências e Letras Ensino Superior 

Fonte: SEED, 2014. 

 

Com relação à educação especial, em 2013 houveram 414 matrículas, 

distribuídas no ensino municipal e particular. Já na questão de educação 

de jovens e adultos foram 1.202 matrículas, dessas apenas 146 em 

unidades de ensino municipal, as demais na rede estadual de ensino 

(IPARDES, 2014). 
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Tabela 97 – Matrículas na educação especial e na educação de jovens e adultos 

segundo a dependência administrativa - 2013. 

Dependência administrativa Educação especial Educação de jovens e adultos 

Estadual  0 1.056 

Municipal  49 146 

Particular 365 0 

Total 414 1.202 

Fonte: IPARDES, 2014c. 

 

 

Figura 180 – Vistas do Colégio Estadual Marechal Rondon. 

 

As instituições de ensino superior são: Faculdade União de Campo Mourão 

- Unicampo, Faculdade Integrado de Campo Mourão, Faculdade Estadual 

de Ciências e Letras de Campo Mourão e um dos campus da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, que se encontra em processo de 

expansão, segundo dados da própria universidade. 

 

Na UTFPR estudam aproximadamente 2300 alunos. São ofertados o Curso 

Técnico Integrado em Informática (nível médio), o curso Técnico em Meio 

Ambiente, na modalidade Educação à Distância. Os cursos superiores são: 

Ciência da Computação; Engenharia Ambiental; Engenharia de Alimentos; 

Engenharia Civil; Engenharia Eletrônica; Tecnologia de Alimentos e 

Química (licenciatura), além de alguns cursos de especialização, e 

mestrado na área de alimentos e línguas no Centro de Línguas 

Estrangeiras Modernas (UTFPR, 2014). 
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Segundo dados do IPARDES, o número de matrículas e concluintes na 

educação de ensino superior no município foi de 6.917 e 942, 

respectivamente: 

 

Tabela 98 – Matrículas e concluintes na educação superior segundo a 

dependência administrativa (2013). 

Dependência administrativa Matrículas Concluintes 

Federal 1.655 153 

Estadual 1.888 274 

Particular 3.374 515 

TOTAL 6.917 942 

Fonte: IPARDES, 2014. 

 

Também existe uma sede do Serviço Social do Comércio - SESC, que 

atende à população. Nele é possível encontrar algumas atividades ligadas 

à educação e lazer.  

 

A estrutura municipal conta ainda com três bibliotecas públicas que 

atendem a demandas dos estudantes locais. 

 

  

Figura 181 – Vistas do SESC e da Biblioteca Pública Municipal, respectivamente.  

 

Na comunidade de Barreiro das Frutas, bem próximo à Área Diretamente 

Afetada pelo empreendimento, a única escola que atendia a comunidade 

está desativada. A escola Municipal Almira Lemes da Silva (UTM Z22 
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369386.47/7342853.89, SIRGAS 2000), localiza-se ao lado da sede da 

associação de moradores e do posto de saúde. Atualmente, a estrutura 

física está sendo utilizada pelo Clube de Mães e em alguns dias da semana 

é utilizado também por uma igreja evangélica. 

 

  

Figura 182 – Vistas da Escola Municipal desativada na comunidade de Barreiro 

das Frutas. 
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Figura 28 – Localização do posto de saúde e escola (desativada) na Comunidade 

de Barreiro das Frutas. 
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Ainda, há uma escola especial para atender o povoado indígena existente 

próximo à ADA do empreendimento, localizada na comunidade de Barreiro 

das Frutas, a Escola Estadual Especial Tape Avariu. 

 

Na época do Inquérito Civil Público nº 1.25.001.000002/2012-14 de 12 de 

janeiro de 2012 (citado no item 6.3.4.1) (MPPR, 2013) nesse mesmo ano 

a escola improvisada junto a residência do cacique atendia 9 crianças, 

com uma expectativa de 20 para o ano seguinte. A situação, ao que 

parece se agravou em outubro 2013, constatada pela  Coordenação 

Técnica Local da Funai em Guaíra, informando a seguinte situação (fl. 43 

do ICP, 2013):  

Informamos ainda que a escola existente na aldeia tem atendido 

uma criança, funcionando ainda com infraestrutura extremamente 

precária, dispondo de uma única professora, sem fornecimento de 

merenda, material escolar e didático diferenciados, sem ações de 

saneamento básico e sem abastecimento de água potável. Neste 

sentido, a falta de condições para o atendimento escolar foi 

apontado como motivo que tem restringido a vinda de outras 

famílias indígenas que tem interesse em viver na área. 

 

O Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 10.172/2001) dedica 

capítulo específico para a educação indígena e prevê que os sistemas 

estaduais assumam posição nesse campo, sem prejuízo do apoio técnico e 

financeiro da União e das atividades próprias dos Municípios, sob a 

coordenação dos setores estaduais especializados (BRASIL, 2001). 

  

Apesar da vigência de todas essas normas e da criação formal pelo Estado 

do Paraná da Escola Indígena Tape Aviru, a realidade na aldeia Tekoha 

Vera Tupa´i é ruim (MPF, 2013). 

 

De acordo com a Secretaria de Educação do Paraná (SEED, 2015), consta 

nessa unidade estadual de ensino o registro de uma turma na modalidade 

de ensino infantil e pré-escolar no período da manhã, tendo duas 
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matrículas para o ano letivo de 2014. Tem-se também a informação de 

que foram realizadas 4 entregas de merenda escolar durante o ano de 

2014  pelo Programa de Alimentação Escolar. 

 

Na busca de informações atualizadas para o presente relatório, sobre a 

situação dessa unidade educacional, realizou-se contato com o corpo 

técnico da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, porém, não foi possível 

o repasse das informações. 

 

6.3.7. Economia 

As principais atividades produtivas desenvolvidas na área rural de Campo 

Mourão (AID) são as lavouras temporárias, tendo como principais culturas 

a soja, o trigo e o milho. A atividade agrícola é caracterizada por grandes 

propriedades rurais, com alto índice de mecanização e de tecnologia para 

o trato da terra e das culturas (tabela 99). 

 

Tabela 99 – Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção 

agrícola, 2012. 

Produtos 
Área colhida 

(ha) 

Produção 

(t) 

Rendimento 

médio (kg/ha) 

Valor 

(R$1.000,00) 

Aveia 2.000 5.500 2.750 1.507 

Banana 33 660 20.000 337 

Batata-doce 20 340 17.000 275 

Batata-inglesa 150 2.750 18.333 2.475 

Café (em coco) 33 43 1.303 228 

Feijão 125 154 1.232 354 

Mandioca 300 6.000 20.000 1.189 

Milho 17.500 98.540 5.631 40.155 

Soja 53.000 132.300 2.496 97.421 

Trigo 11.500 29.900 2.600 16.684 

Fonte: IPARDES, 2014 com base em IBGE, 2012. 
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A atividade pecuária também é presente, porém, em menor escala, 

destacando os galináceos, rebanhos de bovinos e suínos, como pode ser 

observado na tabela a seguir: 

 

Tabela 100 – Produção pecuária municipal, 2012. 

Efetivos Números 

Rebanho de bovinos 14.331 

Rebanho de equinos 485 

Galináceos (galinhas, galos, frangos(as) e pintos) 234.700 

Rebanho de ovinos 620 

Rebanho de suínos 2.850 

Rebanho de bubalinos 55 

Rebanho de caprinos 190 

Rebanho de muares 23 

Rebanho de vacas ordenhadas 2.600 

Fonte: IPARDES, 2014 com base em IBGE, 2012. 

 

Por outro lado, o ramo que mais emprega é o serviço, posteriormente o 

comércio e a indústria de transformação, e posteriormente, a 

agropecuária. (IBGE, 2010 apud IPARDES, 2014). 

 

Vale ressaltar a importância da administração pública, que direta ou 

indiretamente gera 2.479 postos de emprego no município (IPARDES, 

2014). 

 

Tabela 101 – Número de estabelecimento e empregos segundo atividades 

econômicas, 2013. 

Atividades econômicas Estabelecimentos Empregos 

Indústria 298 4.025 

Indústria de Transformação 294 3.984 

Comércio 1.233 8.296 

Serviços 1.006 9.882 

Agropecuária - agricultura, silvicultura, 

criação de animais, extração vegetal e pesca 
296 793 

IPARDES, 2014 com base em IBGE, 2010. 
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Ao avaliar o valor adicionado bruto de cada setor da economia para a 

formação do Produto Interno Bruto - PIB Municipal, a partir de dados 

referentes a 2011, o setor primário assume posição mais tímida, com um 

PIB de R$ 76.517.000,00. Com um valor de R$ 475.855.000,00, a 

indústria coloca-se em segundo lugar, e o setor terciário (serviços) 

destaca-se com valor adicionado bruto de R$ 1.677.450.000,00 (IBGE, 

2012). 

 

Por todas essas características econômicas, Campo Mourão pode ser 

qualificado como um município de pungente produção agrícola, e com um 

comércio e prestação de serviços consolidado, e ainda polo dos demais 

municípios da AII. 

 

Em relação aos dados sobre população economicamente ativa - PEA, 

tinha-se na área urbana um total de 44.166 pessoas, mas somente 

41.222 estavam efetivamente ocupados. Na área rural a PEA era de 

2.118, e a ocupada de 2.044; já a população em idade ativa - PIA 

chegava a 71.510 na área urbana. Os homens são maioria entre a 

população economicamente ativa e a população ocupada, porém as 

mulheres lideram a população em idade ativa, conforme aponta a tabela a 

seguir. 

 

Tabela 102 – População em idade ativa (PIA), economicamente ativa (PEA) e 

ocupada, por tipo de domicílio e sexo, 2010. 

Tipo de domicílio 

e sexo 

PIA (10 anos e 

mais) 

PEA (10 anos e 

mais) 

População 

ocupada 

Tipo de domicílio    

Urbano 71.510 44.166 41.222 

Rural 3.842 2.118 2.044 

Sexo       

Masculino 35.969 25.477 24.338 

Feminino 39.383 20.807 18.928 

Total 75.352 46.283 43.265 

Fonte: IPARDES, 2014 com base em IBGE, 2010. 
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Nas propriedades rurais que compõe a ADA, e também nas de entorno 

imediato a essas, a base econômica é a agricultura, e por vezes as terras 

são arrendadas. Há moradores que praticam agricultura e criação de 

animais para subsistência, na agricultura extensiva a soja é que tem a 

maior significância, e em algumas propriedades pode ser observada 

criação de gado para abate, porém, em escala menor (figura 183). 

 

A criação de galináceos foi verificada em pelo menos três propriedades 

bem próximas à futura área do empreendimento, sendo que uma delas 

em terreno limítrofe ao reservatório (figura 184, cerca de 250 metros 

entre o barracão e o reservatório projetado), e outra em distância 

aproximada de 650 metros do remanso do reservatório.  

 

 

Figura 183 – Vistas da lavoura de soja nas imediações da ADA. 

 

 

Figura 184 – Vista das estruturas físicas de criação de galináceos na ADA e suas 

imediações. 
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O mapa de uso e ocupação do solo apresenta estas características do 

entorno do empreendimento, avaliadas em detalhes na seção 6.3.10. 

 

6.3.7.1. Perfil ocupacional dos habitantes da AID 

A relação entre a população economicamente ativa e a população ocupada 

em Campo Mourão é equilibrada. Os postos de empregos formais 

representam pouco mais da metade do total, conforme especifica a tabela 

a seguir. 

 

Tabela 103 – Perfil ocupacional dos habitantes de Campo Mourão. 

Designação Definição Pessoas Ano base 

PIA – 

População 

em 

Idade Ativa 

É a população de 10 anos ou mais de idade, 

que pode ser classificada em economicamente 

ativa (pessoas ocupadas e desocupadas) e não 

economicamente ativa (pessoas que não foram 

classificadas como ocupadas, nem como 

desocupadas). 

75.352 2010 

PEA - 

População 

Economicam

ente 

Ativa 

Subgrupo da população em idade ativa 

integrado pelas pessoas que estavam 

desenvolvendo alguma atividade de forma 

contínua e regular ou, por não estarem 

ocupadas ou se encontravam procurando 

trabalho no período de referência, tendo, para 

isto, tomado medidas concretas de procura. 

Inclui-se ainda o exercício do trabalho precário. 

Em resumo, é a conjunção de ocupados e 

desempregados. 

46.283 2010 

PO – 

População 

Ocupada 

Pessoas que detinham um trabalho regular e 

contínuo no período de referência ou que, 

mesmo não tendo trabalho, tinham uma 

ocupação da qual se encontravam 

temporariamente afastadas por motivos de 

férias, licença, etc. 

43.265 2010 

Empregos 

formais 

O número de empregos (postos de trabalho) 

corresponde ao total de vínculos empregatícios 

ativos, ou seja, é a soma dos setores: 

Indústria; Construção Civil; Comércio; 

Serviços; Agricultura, Silvicultura, Criação de 

Animais, Extração Vegetal e Pesca e Atividade 

não Especificada ou Classificada. 

26.980 2013 

Fonte: IBGE, 2010. 
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6.3.8. Aspectos de infraestrutura 

Nesse item é avaliado os aspectos relacionados à segurança, 

comunicação, energia elétrica e saneamento básico. Esse último contém 

informações referentes ao abastecimento de água, esgotamento sanitário 

e coleta de resíduos sólidos. 

 

6.3.8.1. Segurança 

Em Campo Mourão constatou-se que a taxa de mortalidade por 

homicídios, segundo dados apresentados pelo IPARDES (2013), para cada 

grupo de 100 mil habitantes, é de 40,80, enquanto a taxa de mortalidade 

por acidente de trânsito é de 58,95.  A polícia militar atua na região por 

meio do 11° Batalhão, com sede no próprio município. Segundo dados 

fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública (2014), os tipos de 

policiamentos realizados pela Policia Militar em Campo Mourão são: 

 Rádio patrulhamento: policiamento diuturno, realizado com viaturas 

policiais. Os policiais militares trabalham em uma jornada de serviço 

de 12 horas diárias, e atendem toda a região de Campo Mourão; 

 Patrulhamento a pé: o emprego é feito em toda a cidade, em locais 

e horários diferentes;  

 Patrulhamento de trânsito: realizado através de policiais altamente 

treinados e capacitados para a atividade; 

 Patrulhamento rural: modalidade de patrulhamento que visa coibir 

delitos e dar segurança à comunidade rural, existente nas 

adjacências da cidade de Campo Mourão; 

 Policiamento na cadeia pública da 16ª SDP: realizado através da 

presença constante de policiais na guarda externa; e 

 ROTAM (Rondas Ostensivas Táticos Móveis): grupo de Operações 

Especiais, os quais são utilizados em ações de alto risco.  

 

A área de atuação do 11° Batalhão da Polícia Militar abrange toda a AII, e 

está apresentada na figura a seguir. 
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Figura 185 - Área de atuação do 11° BPM. 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2014. 
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A comunidade rural de Barreiro das Frutas é atendida pela Patrulha Rural 

da Polícia Militar. 

 

O corpo de bombeiros do 3° Subgrupamento de Bombeiros é quem faz 

atendimento no município, atuando na prevenção e combate a incêndios, 

busca e salvamento em ambientes aquáticos e terrestres, vistorias 

preventivas e primeiros socorros. Esse subgrupamento pertence à unidade 

operacional do 5° Grupamento de Bombeiros de Maringá. 

 

6.3.8.2. Comunicação 

Com relação aos meios de comunicação, Campo Mourão possui quatro 

rádios, segundo dados do IPARDES, porém, em pesquisa livre foram 

identificados cinco estabelecimentos, a saber: Rádio Colméia (AM 850), 

Rádio Terra (FM 94.7), Rádio Rural (FM 98.5), Rádio Musical (FM 100.9) e 

Rádio Rural (AM 730). 

 

Foi identificado um jornal de circulação local, o Tribuna, que tem 

circulação em outras cidades da região também, englobando a AII. 

 

Campo Mourão conta ainda com duas emissoras de TV, a Rede Tv! E a TV 

Caiuá. 

 

No território municipal há quatro agências dos Correios, uma delas é 

própria, uma comunitária, e duas franqueadas. 

 

6.3.8.3. Energia elétrica 

De um modo geral, o consumo de energia em todo país vem crescendo 

rápido nas últimas décadas. Campo Mourão, por ter uma população maior 

que os demais municípios da AII, tem uma demanda por fornecimento de 

energia elétrica maior. 
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A concessionária de fornecimento de energia elétrica é a Companhia 

Paranaense de Energia - COPEL, que é considerada atualmente a maior 

empresa de energia elétrica do Estado. 

 

A tabela que segue  apresenta dados publicados pelo IPARDES, com base 

em dados da própria concessionária de energia, sobre as categorias de 

uso de energia (residencial, industrial, comercial e rural), com base no 

consumo em MWh e ainda em número de consumidores, em 2013. 

 

Tabela 104 – Categoria de consumo, consumo e número de consumidores de 

energia elétrica, 2013. 

Categorias Consumo (MWh) Consumidores 

Residencial 59.579 31.789 

Setor secundário (indústria) 14.614 1.051 

Setor comercial 51.411 3.538 

Rural 8.927 976 

Outras classes 21.225 454 

Consumo livre 122.122 3 

Total 277.879 37.811 

Fonte: IPARDES, 2014. 

 

A partir destes dados é possível constatar que a categoria que mais 

consumiu e apresenta maior número de consumidores está concentrada 

na residencial, com 59.579 MWh e 31.789, respectivamente. 

 

Ainda, segundo dados do mesmo instituto de pesquisa, o número de 

domicílios atendidos pelo fornecimento de energia elétrica em 2013 era de 

28.133. 

 

Em 2013 entrou em operação uma nova linha de transmissão de energia, 

como reforço na rede elétrica da região noroeste do Paraná. Ao todo 

foram atendidas mais 56.000 unidades consumidoras, sendo dessas 4.000 

indústrias. Os municípios atingidos pela intervenção foram, além de 

Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Ivailândia, Peabiru, Araruna e Farol. 
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Com 11,5km de extensão, a linha liga a subestação de Campo Mourão à 

subestação de Santos Dumont (COPEL, 2013). 

 

Por meio do levantamento de campo realizado, afirmou-se que está 

disponível o fornecimento de energia elétrica pela COPEL para as 

propriedades rurais que compõem a ADA, bem como nas suas 

proximidades. 

 

6.3.8.4. Saneamento básico 

A qualidade de vida da população também é medida pelas condições de 

saneamento ambiental de onde habitam. Sob diversos aspectos, o devido 

esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólido e abastecimento de água 

potável, evitam a proliferação de vetores de doenças que, por vezes, 

sobrecarregam o sistema de saúde municipal. 

 

No município de Campo Mourão são 31.659 unidades residenciais 

atendidas pelo abastecimento de água, e 23.547 unidades residenciais 

atendidas pela rede de esgotamento sanitário. As tabelas apresentam, na 

sequência, dados referentes a estes serviços, segundo as categorias de 

uso em 2013. 

 

Tabela 105 – Abastecimento de água segundo as categorias em 2013. 

Categorias Unidades atendidas Ligações 

Residenciais 31.659 27.733 

Comerciais 2.882 2.292 

Industriais 99 98 

Utilidade pública 217 216 

Poder público 193 193 

Total 35.050 30.532 

Fonte: IPARDES, 2014. 
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Tabela 106 – Atendimento de esgoto segundo as categorias em 2013. 

Categorias Unidades atendidas Ligações 

Residenciais 23.547 19.964 

Comerciais 2.537 1.956 

Industriais 33 32 

Utilidade pública 141 142 

Poder público 139 139 

TOTAL 26.397 22.233 

Fonte: IPARDES, 2014. 

 

Nas propriedades rurais que pertencem à ADA, e nas demais em seu 

entorno imediato, segundo dados de levantamento de campo, o 

abastecimento de água é quase em sua totalidade realizado por minas 

d’água, e em alguns casos isolados realizados por poços artesianos. Já em 

relação ao esgotamento sanitário, tem-se a utilização de sistemas 

independentes de tratamento e destinação (“fossas”) na totalidade das 

propriedades rurais, segundo informações de entrevistas realizados em 

levantamento de campo. 

 

Sob o aspecto de coleta de resíduos sólidos, tem-se um aterro municipal 

em Campo Mourão, que iniciou sua operação em 2002, com previsão total 

de vinte e um anos e sete meses de vida útil. A capacidade da primeira e 

da segunda célula foi esgotada aproximadamente em dois anos e dois 

meses de uso em cada uma. A terceira célula começou a operar em 01 de 

setembro de 2006 (Lima, 2008). Com 251.401 m², está localizado a 12 

quilômetros da sede urbana, com acesso pela Estrada Boiadeira.  

 

Para minimizar a geração de resíduos sólidos no Município de Campo 

Mourão, a empresa responsável pela limpeza pública, juntamente com a 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, lançaram o Programa Lixo 

Separado, Cidade Limpa. Esse programa já atende a 100% do perímetro 

urbano do município, coletando em torno de 30 toneladas/mês de 

materiais recicláveis, cerca de 150 m³ (CAMPO MOURÃO, 2014). 
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Segundo dados publicados pelo Ministério Público do Paraná (2014), as 

formas de coleta dos resíduos sólidos nos municípios da AII são 

apresentadas na tabela abaixo. No período analisado constatou-se que 

nesses municípios os resíduos sólidos são coletados diretamente por 

serviço de limpeza na área urbana, contrapondo-se a situação na área 

rural sendo destinados por outros meios em sua maioria. 

 

Tabela 107 – Forma de coleta dos resíduos sólidos por município, 2013. 

Municípios 

Zona urbana Zona rural 

% 

Diretamente 

por serviço 

de limpeza 

% Em 

caçamba de 

serviço de 

limpeza 

% 

Outro 

% 

Diretamente 

por serviço de 

limpeza 

% Em 

caçamba 

de serviço 

de 

limpeza 

% 

Outro 

Campo 

Mourão 

98,83% 0,91% 0,25% 33,52% 5,98% 60,50

% 

Peabiru 98,80% 0,03% 1,18% 12,58% 0,51% 86,91

% 

Mamborê 96,61% 2,73% 0,66% 34,70% 12,32% 52,99

% 

Araruna 98,24% 0,06% 1,70% 13,16% 1,91% 84,93

% 

Barbosa 

Ferraz 

93,28% 0,40% 6,32% 21,83% 3,78% 74,40

% 

Luiziana 98,53% 0,20% 1,27% 24,45% 2,73% 72,82

% 

Corumbataí 

do Sul 

99,33% 0,13% 0,54% 11,62% 0,35% 88,03

% 

Farol 99,37% 0,00% 0,63% 32,31% 3,49% 64,19

% 

Fonte: MPPR, 2014 

 

6.3.9. Sistema viário e transporte 

O sistema viário básico de Campo Mourão é relativamente ordenado, 

porém o município ainda não conta com legislação específica que o 
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regulamente. No entanto, a hierarquia viária adotada garante certa 

integração desse sistema com as diretrizes de uso e ocupação do solo. 

 

Com uma malha retilínea, a estrutura viária urbana tem características 

bem definidas, o que colabora no deslocamento das pessoas. As caixas 

das vias em sentido noroeste/sudeste têm aproximadamente 14 metros 

de largura, as vias com orientação sudoeste/nordeste tem em média 8 

metros de largura para cada pista de rolamento, sendo divididas por um 

canteiro central que varia de 2 a 4 metros, perfazendo ao todo 

aproximadamente 20 metros. 

 

 

 

Figura 186 – Vistas das vias principais com canteiro central e das vias 

transversais. 

 

Os cruzamentos entre essas vias são feitos todos em mesmo nível, sendo 

poucos os semáforos instalados. Em horário de pico o trânsito torna-se 

mais crítico, o cruzamento das vias sem canteiro central com as que 
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possuem canteiro central é de risco. A visão do motorista é comprometida 

pela dimensão da pista de rolamento, pelo canteiro central geralmente 

arborizado e com postes de iluminação pública, e ainda pela falta de área 

de permanência entre as duas faixas. 

 

  

Figura 187 – Vista de pontos críticos do sistema viário. 

 

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), a 

frota de veículos em Campo Mourão passou de 50.553 em 2012, para 

56.839 em 2013, com maior expressivade para o tipo automóvel. 

 

Tabela 108 – Frota de veículos segundo tipos, 2013. 

Tipos de veículos Número 

Automóvel 31.095 

Caminhão 2.251 

Caminhão trator 960 

Caminhonete 4.615 

Camioneta 1.622 

Ciclomotor 68 

Micro-ônibus 126 

Motocicleta 9.862 

Motoneta 3.212 

Ônibus 542 

Reboque 787 

Semirreboque 1.425 

Trator de esteira 1 
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Tipos de veículos Número 

Trator de rodas 13 

Trator misto - 

Triciclo 31 

Utilitário 223 

Outros tipos 6 

Total 56.839 

Fonte: IPARDES, 2014c, com base em DENATRAN, 2013. 

 

A cidade conta com sistema de transporte coletivo, executado pela 

concessionária Viação Mourãoense. Segundo informações disponíveis no 

site da empresa, 14 linhas atendem ao município em diferentes rotas. 

 

Na área central, ao lado da praça da Igreja, está localizado o terminal de 

transporte coletivo urbano, onde podem ser feitas algumas conexões com 

a mesma tarifa. 

 

 

Figura 188 – Vistas do terminal de transporte público de Campo Mourão. 

 

O transporte escolar rural também é realizado pela prefeitura. Atende a 

comunidade de Barreiro das Frutas em dois horários diferentes, para as 

crianças do turno da manhã e da tarde. Devido à inexistência de itinerário 

para a população em geral (transporte público coletivo), os moradores da 

comunidade também acabam utilizando do transporte escolar quando 

precisam se deslocar até a sede urbana, no sistema de “carona”. 
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Figura 189 – Vistas do transporte escolar de Campo Mourão. 

 

6.3.10. Uso e ocupação do solo 

De todos os municípios da AII, apenas Corumbataí do Sul não possui 

Plano Diretor, e o município de Mamborê tem o plano em fase de 

elaboração, segundo dados do MPPR – Ministério Público Do Estado Do 

Paraná (2014). 

 

O Município de Campo Mourão está fazendo a revisão de seu Plano 

Diretor, segundo informações da Secretaria de Planejamento, mas ainda 

não tem todas as leis aprovadas, algumas delas estão em processo de 

votação da Câmara. A tabela que segue apresenta as informações 

referentes a situação dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos 

municípios da AII, e as suas leis complementares. 

 

  



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

494 

Tabela 109 – Relação de municípios com Plano Diretor e suas leis 

complementares. 

Municípios 
Campo 

Mourão 
Peabiru Mamborê Araruna 

Barbosa 

Ferraz 
Luiziana 

Corumbataí 

do Sul 
Farol 

Plano diretor 

municipal 
Elaborado Elaborado 

Em 

Elaboração 
Elaborado Elaborado Elaborado 

Sem Plano 

Diretor 

Elabor

ado 

Lei do PDM 22/2012 505/2005 Não 002/2013 
1658/200

7 
463/2009 038/2009 

585/2

011 

Ano de 

Revisão do 

PDM 

2022 2015 Não 2023 2017 2019 2019 2021 

Perímetro 

urbano 
Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim 

Parcelament

o do solo 
Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim 

Uso e 

ocupação do 

solo 

Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim 

Sistema 

viário 
Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim 

Código de 

obras 
Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim 

Código de 

posturas 
Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim 

Adaptado de: MPPR, 2014. 
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Figura 190 – Zoneamento do uso e ocupação do solo rural do município de 

Campo Mourão, disponibilizado em Diário Oficial 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Mourão, 2014 
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Em Campo Mourão, a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano e Rural (Lei Complementar n° 31/2014) foi recentemente 

aprovada, em 17/07/2014. O zoneamento urbano é bem diversificado, 

atendendo às diferentes demandas de atividades do solo. 

 

O Capítulo II – Do Zoneamento do Solo Rural, da referida lei, subdivide a 

porção em zonas de uso e ocupação, em que a área onde se instalará a 

PCH Saltinho está inserido na área conforme o inciso III: 

“Art. 61. Para fins de aproveitamento e proteção ambiental a Área 

Rural do município fica subdividida nas seguintes zonas de uso e 

ocupação, conforme mapa do Zoneamento do Uso e Ocupação do 

Solo Rural em anexo: 

[...] 

III - a área rural da Microbacia do Rio Mourão, subdividida em: 

a) Zona Rural de Exploração Econômica da Microbacia do Rio 

Mourão; 

b) Zona Rural de Interesse Urbano da Microbacia do Rio Mourão. 

[...].” 

 

Segundo a mesma lei, no capítulo V, esta área está regida pelas seguintes 

determinações: 

“Art. 66. Na Zona Rural de Exploração Econômica da Microbacia do 

Rio Mourão, o aproveitamento do solo rural deverá atender sua 

função social nos moldes da constituição federal e 

preferencialmente, as atividades desenvolvidas deverão 

enquadrar-se dentre aquelas consideradas aptas pelo Zoneamento 

Agrícola fixado segundo política municipal e subsidiariamente 

aquelas fixadas pelos Governos Federal e Estadual. 

§ 1º. Na Zona Rural de Exploração Econômica da Microbacia do Rio 

Mourão, visando à proteção do aquífero Guarani e à geração 

contínua de energia elétrica, devem ser evitadas atividades 

potencialmente ou efetivamente poluidoras que contribuam com a 

eutrofização e/ou assoreamento dos reservatórios. 

§ 2º. Na Zona Rural de Exploração Econômica da Microbacia do Rio 

Mourão, tendo em vista o relevo ondulado a forte-ondulado e a 

incidência de solos com alta susceptibilidade à erosão no vale do 
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Rio Mourão e nos vales dos córregos e ribeirões a leste do Rio 

Mourão, recomenda-se, para os vales deste rio e destes córregos e 

ribeirões, o desenvolvimento de atividades que permitam manejo 

sustentável e práticas conservacionistas dos solos, incentivando 

culturas permanentes e o plantio direto. 

§ 3º. Na Zona Rural de Exploração Econômica da Microbacia do Rio 

Mourão, sub-Microbacia do Rio Ranchinho, visando à conservação 

de potencial do Rio Ranchinho para futura ou emergencial 

captação de água para abastecimento público, para a instalação de 

quaisquer atividades a partir de 2.500mts à montante da BR-487 

até a sua nascente, serão seguidas as orientações e determinações 

desta lei.” 

 

Especificamente sobre o uso e ocupação do solo na ADA e AID do 

empreendimento, aborda-se o tema na seção 6.1.2 deste RAS.  

 

6.3.10.1. Histórico de ocupação 

O povoamento de Campo Mourão se deu por volta de 1880, através de 

famílias de guarapuavanos que encontraram uma área de vegetação de 

campos cerrado, e se instalaram para o aproveitamento da pecuária e 

agricultura familiar de subsistência (BERNARDES, 1951 apud MARCOTTI; 

MARCOTTI, 2011). 

 

Em 1903 a população era de cinquenta habitantes, em 1934 chegava a 

dois mil, e em setembro de 1940 alcançou a marca de 11.964, sendo o 4º 

maior distrito de Guarapuava. Em 1950 a população urbana era de 836 

pessoas, e a rural de 33.949. A transição da ocupação rural para a urbana 

aconteceu entre os anos de 1970 e 1991. O censo do IBGE de 2010 

apresentou uma população de 87.194 pessoas. 

 

A consolidaçãoda malha urbana da cidade de Campo Mourão foi favorecida 

por uma formação de relevo suavemente ondulado. O trecho inicial de 

urbanização da cidade possuía aproximadamente 1,4 km². A figura a 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

498 

seguir representa o início das construções urbanas da cidade (MARCOTTI; 

MARCOTTI,2011). 

 

 

Figura 191– Foto aérea de Campo Mourão, 1953. 

Fonte: Secretaria de Planejamento apud Marcotti; Marcotti,2011. 

Em 1980, nota-se um grande acréscimo na estrutura viária e ocupação 

urbana (figura 192). 

 

 

Figura 192 – Foto aérea de Campo Mourão, 1980. 

Fonte: Secretaria de Planejamento apud Marcotti; Marcotti,2011) 

 

A estrutura viária é composta por vias em sentido noroeste/sudeste com 

larguras de aproximadamente 14 metros, e avenidas de duplo sentido, 
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com orientação sudoeste/nordeste onde cada faixa mede em média 8 

metros, sendo divididas por um canteiro central que varia de 2 a 4 

metros, como apresentado no item de sistema viário. 

 

A Lei Municipal nº 490/86 foi a primeira reguladora do uso e ocupação do 

solo da cidade. Em 2007 a Lei Municipal nº 2180, em seu anexo II, 

estabeleceu modificações nas normas de ocupação do solo, alterando a 

redação da Lei n° 490/86. Recentemente, em 2014, uma nova revisão foi 

realizada e publicada, a Lei Complementar n° 31/2014, contendo algumas 

mudanças nos parâmetros urbanísticos. 

 

A imagem a seguir apresenta uma foto aérea atual da cidade de Campo 

Mourão, onde podemos avaliar as dimensões de crescimento urbano, 

desde a primeira foto registrada em 1953. 
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Figura 193 – Imagem atual da área urbana de Campo Mourão. 
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6.3.11. Usos da água 

A discussão sobre usos da água está concentrada no item 6.1.3.3. 

 

6.3.12. Famílias e propriedades rurais  

O processo pioneiro de Campo Mourão foi desencadeado pela exploração 

dos recursos naturais existentes e ainda pela extração madeireira, 

atividade econômica predominante, segundo Onofre, Oliveira e Suzuki 

(2009). Passada a frente pioneira, entre as décadas de 1930 a 1940, com 

a abertura da estrada de Maringá até a divisa do Rio Ivaí, ocorreu um 

adensamento populacional, efetivando a ocupação de Campo Mourão por 

imigrantes vindos em sua maioria da região Norte do Paraná. 

 

Depois desse processo de ocupação a agricultura passou a ser altamente 

explorada na região, similarmente ao que ocorreu em todo território 

nacional. A partir da década de 1970 começaram acontecer profundas 

transformações no campo devido a mecanização, com os principais 

cultivos sendo soja, trigo e milho. 

 

A repartição da terra em Campo Mourão, foi baseada primeiramente em 

pequenos lotes de produção com base na agricultura familiar. Contudo, 

com a implementação da modernização agrícola, as pequenas 

propriedades perderam relevância, sendo incorporadas pelas grandes. A 

produção de subsistência foi substituída pelas lavouras. 

 

Esse modelo trouxe consequências sociais, e as máquinas substituiram 

grande parte do trabalho realizado pelos agricultores, gerando um grande 

número de trabalhadores ociosos que tiveram que deixar o campo. 

 

Esse panorama geral do que aconteceu em todo território rural de Campo 

Mourão também se constata diretamente na ADA do empreendimento. 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

502 

Pelo levantamento realizado no Projeto Básico da PCH Saltinho pela 

BRASCAN Energética S.A. (2008a), existiam 10 propriedades no entorno 

imediato do rio, sendo oito localizadas na margem esquerda e duas na 

margem direita. A tabela que segue identifica os proprietários, a margem 

do rio em que estão localizados e ainda a área que o empreendimento irá 

atingir dentro de cada propriedade, contando a área de reservatório 

acrescida de uma área de preservação permanente de 100 metros, 

empregada de maneira conservadora em relação aos critérios legais.  

 

Tabela 110 – Propriedades rurais de entorno do empreendimento - 2008. 

Item Nome do proprietário Margem do rio 

Área atingida 

reservatório + APP 

100m (ha)* 

1 Walderezts Albuquerque Esquerda 2,83 

2 Pedro Galvão do Nascimento Esquerda 19,84 

3 Olivino Rodrigues Monteiro Esquerda 2,47 

4 Davi Camargo Dutra Esquerda 5,69 

5 Cidnei Camargo Dutra Esquerda 7,79 

6 Maria Alves Cabral Esquerda 5,23 

7 FamiliaSlong Esquerda 2,76 

8 Geraldo Teodoro de Oliveira Esquerda 29,36 

9 Vagner Martins dos Reis Direita 2,87 

10 Joaquim Patricio Junior Direita 55,6 

Total de área atingida 147.7814 

Adaptado de: Brascan Energética S.A., 2008. 

* Área aproximada estimada por técnicas de geoprocessamento com base nas divisas e delimitação do 

reservatório constantes no projeto básico. 
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Figura 194 – Localização da Comunidade de Barreiros e das propriedades rurais 

na ADA, conforme levantamento de 2008. 
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Recentemente, na verificação em campo das propriedades do entorno, 

realizada pela CAMPOSAT – Engenharia Ambiental e Topográfica (2015), 

obteve-se um novo panorama. Foram elencadas 15 propriedades (uma 

sem registro/matrícula) na ADA e entorno imediato, estando treze 

localizadas na margem esquerda do Rio Mourão, e duas na margem 

direita do respectivo corpo hídrico, conforme apresenta a tabela a seguir. 

 

Tabela 111 – Propriedades rurais atualizadas na ADA do empreendimento e 

entorno imediato - 2015. 

Proprietário Matrícula 
Margem 

do rio 

Área 

(ha) 
Imóvel 

Área 

atingida 

reservatório 

+ APP 100m 

(ha)* 

% da 

proprieda

de** 

Geraldo 

Teodoro de 

Oliveira 

2.685 Esquerda 121 

Lote de terras 

s/nº, do trato 

isolado, gleba 

nº1-1ª parte da 

Colônia Mourão 

32,93 27,21 

Cláudio 

Felisberto 

Miranda 

18.438 Esquerda 7,26 

Lote “X”, 

destacado dos 

Lotes A-C-L-H-

I, situados no 

lugar 

denominado rio 

da Várzea, 

Gleba 1, 2ª 

parte da 

Colônia Mourão. 

4,34 55,00 

Cidnei 

Camargo 

Dutra / Olívia 

Matos Dutra 

20.103 Esquerda 26,62 
Gleba nº1, 2ª 

Parte, Colônia 

Mourão. 

4,30 16,15 

David Antunes 

Camargo / 

Célia Celeste 

Zackeo 

Camargo 

19.146 Esquerda 8,472 

Lote de terras 

nº 2A-BIS, 

subdivisão do 

lote nº 2-BIS 

6,12 72,24 

Olivino 

Rodrigues 

Monteiro / 

Umbelina 

Lemes 

Monteiro 

19.147 Esquerda 8,472 

Lote de terras 

nº 2B-BIS, 

subdivisão do 

lote 2-BIS 

2,81 33,17 

Pedro Galvão 

do 

Nascimento e 

herdeiros 

Cláudio 

Aparecido do 

19.148 Esquerda 8,472 

Lote de Terras 

nº2C-BIS, 

subdivisão do 

lote nº 2-BIS 

1,82 21,48 

19.150 Esquerda 8,472 Lote de terras 

nº 2E-BIS, 
8,43 99,50 
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Proprietário Matrícula 
Margem 

do rio 

Área 

(ha) 
Imóvel 

Área 

atingida 

reservatório 

+ APP 100m 

(ha)* 

% da 

proprieda

de** 

Nascimento, 

Edinéia 

Galvão do 

Nascimento, 

Edinei Galvão 

do 

Nascimento, 

Noeli Galvão 

do 

Nascimento 

Subdivisão do 

lote nº 2-BIS 

Posse de 

Valderez 

Albuquerque / 

Espólio de 

Moacir de 

Albuquerque 

Lote 5 Esquerda 33,3234 - 10,89 32,68 

Espólio de 

Moacir 

Albuquerque 

3.428 Esquerda 89,685 

Lote de Terras 

de trato isolado 

“A”, resultante 

da unificação 

de duas áreas 

de terras s/nº, 

Gleba 1, 2ª 

Parte da 

Colônia Mourão 

NA - 

Mônica de 

Lourdes 

Patrício 

18.775 Direito 

327,188

5 

Lote de terras 

nº1-2-C, 

destacado do 

lote nº1-2, da 

Gleba nº4, 1ª 

Parte da 

Colônia Mourão 

58,21 17,79 

Reginaldo 

Siqueira 

Campos 

34.730 Esquerda 4,842 

Lote de terras 

nº 2D-BIS-1, 

subdivisão do 

lote nº 2-BIS 

- - 

Reginaldo 

Siqueira 

Campos 

34.731 Esquerda 3,63 

Lote de terras 

nº 2D-BIS-2, 

subdivisão do 

lote nº 2-BIS 

1,18 32,51 

Pedro 

Amarildo 

Slongo, Dino 

José Slongo, 

Irineu João 

Slongo, 

Carlinhos 

Slongo, Neli 

Maria Slongo 

1.028 Esquerda 6,3 

Lote de terras 

nº H-1-

remanescente, 

subdivisão do 

lote H-1, 

situado no 

imóvel Rio da 

Várzea, gleba 

1, 2ª parte da 

Colônia Mourão 

0,3 4,76 

Walter Duart 

Pereira 
789 Direita 57,92 

Remanescente 

do lote nº 1, 
3,05 5,27 
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Proprietário Matrícula 
Margem 

do rio 

Área 

(ha) 
Imóvel 

Área 

atingida 

reservatório 

+ APP 100m 

(ha)* 

% da 

proprieda

de** 

situada na 

gleba nº 2 da 

Colônia Mourão 

Pedro 

Amarildo 

Slongo, Dino 

José Slongo, 

Irineu João 

Slongo, 

Carlinhos 

Slongo, Neli 

Maria Slongo 

3.145 Esquerda 6,3 

Lote de terras 

nº H-1-A, 

subdivisão do 

lote H-1, 

situado no 

imóvel Rio da 

Várzea, gleba 

1, 2ª parte da 

Colônia Mourão 

2,8 44,44 

Adaptado de: CAMPOSAT – Engenharia e Topografia, 2015. 

* Área aproximada estimada por técnicas de geoprocessamento, com base na delimitação estimada das 

propriedades e na área do reservatório delimitada em projeto. Estes valores serão refinados em etapas 

seguintes do processo de licenciamento e implantação do empreendimento. O cálculo inclui área alagada, de 

APP e de demais estruturas do empreendimento. A Área de Preservação Permanente empregada possui largura 

de 100 metros, fixa mais conservadora estabelecida na legislação. 

** Considerando a área informada na matrícula do imóvel. 

 

 

Constatou-se alteração nos proprietários, bem como modificação na 

situação fundiária na margem direita do rio, passando para apenas uma 

propriedade, de um único proprietário. 

 

Essas áreas estarão sujeitas a negociação ou processos indenizatórios, 

segundo critérios específicos, e eventualmente sujeitas a mudanças no 

padrão de uso e ocupação do solo. A área atingida apresentada na tabela 

baseia-se na área do reservatório e da APP, mas outras áreas serão 

utilizadas na implantação (canteiro de obras, área de deposição, áreas de 

movimentação) e na operação (áreas de segurança, acesso, etc), as quais 

serão delimitadas precisamente no projeto executivo associado à etapa de 

LI. A avaliação preliminar é de que para o lote 5 a intervenção total pode 

chegar a 26,9 ha; para o terreno de matrícula 3.428, até 1,15 ha, e para 

o de nº 18.775, até 63,4 ha.  



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

507 

 

Figura 195 – Localização aproximada das propriedades rurais na ADA, conforme 

levantamento de 2015. 
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De forma complementar, nas tabelas a seguir têm-se os dados obtidos em 

campo, sob os aspectos socioeconômicos, de algumas propriedades rurais, 

tanto inseridas na ADA, como no seu entorno imediato. Dentre as  

propriedades da ADA, foram realizadas entrevistas em 4 unidades, 

confirmando-se os proprietários realizados no levantamento atual, além 

de outras propriedades próximas, totalizando 9 entrevistas. As demais na 

ADA não entrevistadas estavam inacessíveis quando do levantamento de 

campo ou não haviam moradores no momento. 

 

É uma rica fonte de dados para conhecimento do objeto de estudo, porém 

os dados podem conter certas imprecisões, devido aos mais diversos 

fatores relativos, especialmente o fornecimento de dados por terceiros. 

 

Através da análise desses dados podem ser confirmadas muitas das 

questões já descritas sobre a comunidade de Barreiro das Frutas no 

decorrer deste relatório, bem como na ADA. A localização da comunidade, 

bem como a situação fundiária das propriedades rurais podem ser 

visualizadas pela figura a seguir. 
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Tabela 112 – Caracterização das propriedades rurais pertencentes à ADA e seu 

entorno imediato. 

Contato Sr. Luciano Sr. João Sra. Cecília 

Nome do proprietário Vagner Martins dos Reis 
Dr. Geraldo Teodoro de 

oliveira 
Pedro Galvão 

Inserida na ADA Sim Sim Sim 

Caraterística da 

propriedade 
Rural Rural Rural 

Tamanho da propriedade Não sabe informar Não sabe informar Não sabe informar 

Quantos residem na 

propriedade 
2 famílias 2 famílias, 3 pessoas 1 família, 4 pessoas 

Média de idade 40 anos Mais de 60 anos Variada 

Tipo de uso 
Residencial/ 

Industrial 
Residencial/ agricultura Residencial/ industrial 

Trabalhos/economia 
Agricultura de subsistência/ 

granja (criação de aves) 

Terra arrendada para 

plantio, moradores 

sobrevivem de 

aposentadoria 

Agricultura de 

subsistência/ granja 

(criação de aves) 

Acesso 

Acesso por estrada rural 

única, não pavimentada e 

estreita, de difícil acesso em 

épocas de chuva, com 

trânsito de caminhões para 

escoamento da granja 

Estrada rural não 

pavimentada e estreita, de 

difícil acesso em épocas de 

chuva 

Estrada rural não 

pavimentada e 

estreita, de difícil 

acesso em épocas de 

chuva 

Abastecimento de agua Poço artesiano 

Mina, em uma das 

residências não tem agua 

encanada 

Poço artesiano 

Coleta de esgoto Fossa séptica Fossa séptica Fossa séptica 

Caracterização das 

edificações 

Construções mistas (madeira 

e alvenaria), galpão para 

criação de aves 

Construções de madeira 

Construções em 

alvenaria, galpão para 

criação de aves 

Atividades de lazer 

dentro da propriedade 
Nenhuma Sim, pesca Nenhuma 

Abre a comunidade para 

visitantes 
Não 

Sim, para conhecidos e 

convidados 
Não 

Atividades de lazer no 

entorno imediato da 

propriedade 

Banho de rio e cachoeira e 

trilhas em estradas rurais de 

difícil acesso (moto, 

montainbike, jipes e fuscas) 

Banho de cachoeira, pesca e 

trilhas beirando a margem 

do rio 

Banho de cachoeira, 

pesca e trilhas 

Usa o rio para alguma 

atividade 
Não 

Sim, pesca para consumo 

em 3 pontos do rio 
Não 

Posto de saúde mais 

próximo 

Em Barreiro das Frutas, mas 

utiliza postos da cidade 
Em Barreio das Frutas Em Barreiro das frutas 

Escola mais próxima 
Na cidade, escola da 

comunidade está fechada 

Não usa, não tem 

informações 

Utilizam escola na 

cidade, com transporte 

escolar municipal 
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Tabela 113 – Caracterização das propriedades rurais pertencentes a ADA e seu 

entorno imediato. 

Contato Sra. Tamasia Sra. Sueli Sra. Patrícia 

Nome do proprietário Davi Camargo Nelson de Oliveira OridioAlvez de oliveira 

Inserida na ADA Sim Não Não 

Caraterística da 

propriedade 
Rural Rural Rural 

Tamanho da propriedade Não sabe informar 2 alqueires 50 alqueires 

Quantos residem na 

propriedade 
2 famílias, 3 pessoas 1 família, 2 pessoas 1 família, 2 pessoas 

Média de idade 40 anos 50 anos 30 anos 

Tipo de uso 
Residencial e 

agricultura 
Residencial/agricultura Residencial e pecuária 

Trabalhos/economia 

Plantação para 

subsistência, criação de 

animais para consumo 

Economia de subsistência, 

criação de animais para 

consumo 

Gado para venda e 

abate, plantio e criação 

de animais para 

consumo 

Acesso 

Estrada rural não 

pavimentada e estreita, 

de difícil acesso em 

épocas de chuva 

Estrada rural não 

pavimentada e estreita, 

de difícil acesso em 

épocas de chuva 

Estrada rural não 

pavimentada e estreita, 

de difícil acesso em 

épocas de chuva 

Abastecimento de agua Mina Mina Mina 

Coleta de esgoto Fossa séptica Fossa séptica Fossa séptica 

Caracterização das 

edificações 

Construções mistas 

(madeira e alvenaria) 

Construções mistas 

(madeira e alvenaria) 

Construções mistas 

(madeira e alvenaria) 

Atividades de lazer 

dentro da propriedade 
Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Abre a comunidade para 

visitantes 
Não sabe informar Não Não 

Atividades de lazer no 

entorno imediato da 

propriedade 

Banho de cachoeira, 

pesca e trilhas 

Banho de cachoeira, 

pesca e trilhas 

Banho de cachoeira, 

pesca e trilhas 

Usa o rio para alguma 

atividade 

Usa água do rio para 

irrigação (em 

construção) 

Não Não 

Posto de saúde mais 

próximo 

Em barreiro das Frutas 

e na cidade 

Em Barreiro das Frutas, 

mas usa o da cidade 

também 

Em Barreiro das Frutas 

Escola mais próxima 
Escola rural está 

fechada 
Escola rural está fechada 

Escola rural está 

fechada 
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Tabela 114 – Caracterização das propriedades rurais inseridas na ADA e seu 

entorno imediato. 

Contato Viúva Sr. Ronaldo Sra. Soliana 

Nome do proprietário Valdemar da Rocha Dr. Cazaro Souza Filho Edemilson 

Inserida na ADA Não Não Não 

Caraterística da 

propriedade 

Rural Rural Rural 

Tamanho da propriedade 14 alqueires 20 alqueires 1 Alqueire 

Quantos residem na 

propriedade 

3 famílias 1 família, 4 pessoas 2 famílias, 5 pessoas 

Média de idade Variada Variada Variada 

Tipo de uso Residencial e pecuária Residencial e industrial Residencial, agricultura 

e pecuária 

Trabalhos/economia Gado para venda e 

abate, plantio e criação 

de animais para 

consumo 

Granja (criação de aves 

para venda e abate), 

agricultura em terra 

arrendada (soja), 

agricultura de 

subsistência 

Plantação para 

subsistência, criação de 

porcos, carneiros e 

aves para consumo 

Acesso Estrada rural não 

pavimentada e estreita, 

de difícil acesso em 

épocas de chuva 

Acesso por estrada rural, 

não pavimentada e 

estreita, de difícil acesso 

em épocas de chuva, com 

trânsito de caminhões 

para escoamento da 

granja 

Estrada rural não 

pavimentada e estreita, 

de difícil acesso em 

épocas de chuva 

Abastecimento de agua Mina Poço artesiano Mina 

Coleta de esgoto Fossa séptica Fossa séptica Fossa séptica 

Caracterização das 

edificações 

Construções mistas 

(madeira e alvenaria) 

Construções em alvenaria, 

galpão para criação de 

aves 

Construções mistas 

(madeira e alvenaria) 

Atividades de lazer 

dentro da propriedade 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Abre a comunidade para 

visitantes 

Não Não Não 

Atividades de lazer no 

entorno imediato da 

propriedade 

Trilhas Banho de cachoeira, 

pesca e trilhas 

Banho de cachoeira, 

pesca e trilhas 

Usa o rio para alguma 

atividade 

Não Não Não 

Posto de saúde mais 

próximo 

Em Barreiro das Frutas Em Barreiro das Frutas Em Barreiro das frutas 

Escola mais próxima Crianças utilizam 

escola na cidade 

Crianças são pequenas 

ainda 

Utilizam escola na 

cidade, com transporte 

escolar municipal 
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Constatou-se que as moradias, em sua maioria, são simples e mistas 

(alvenaria e madeira) como observado nas figuras a seguir. 

 

  

  

Figura 196 – Vistas das residências nas propriedades da ADA e seu entorno 

imediato. 

 

Pelo Projeto Básico apresentado pela Brascan Energética S.A. (2008), e 

levantamento em campo, foi identificada que uma moradia possivelmente 

será afetada pela área de inundação do reservatório, conforme aponta a 

figura a seguir (UTM Z22 370307/7341590, SIRGAS 2000), localizada na 

propriedade de David Antunes Camargo e Célia Celeste Zackeo Camargo, 

registro de matrícula nº 19.146, constante no Serventias Registral 

Imobiliária Primeiro e Segundo Ofício, da Comarca de Campo Mourão. 

 

Essa propriedade tem uso rural, para plantação de subsistência e criação 

de animais para consumo. Reside nessa um casal sem filhos e um 
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ajudante, mas não são donos da propriedade. As edificações que 

possivelmente serão atingidas são as apresentadas na figura a seguir. A 

principal delas é de alvenaria e utilizada como residência, uma secundária 

de madeira e utilizada como depósito. 

 

  

Figura 197 – Vistas da unidade residencial a ser afetada pela PCH Saltinho. 

 

Outras edificações passarão a fazer parte da APP (faixa de 100 metros do 

reservatório), sendo uma delas de uso residencial e as demais são galpões 

e depósitos, sendo construções mistas, conforme ilustra a figura que 

segue.  

 

  

Figura 198 – Vistas da unidades que estarão sob faixa conservadora de APP. 
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Figura 199 – Localização da unidade residencial possivelmente a ser afetada e 

demais edificações na APP conservadora do reservatório da PCH Saltinho. 
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Figura 200 – Vistas das propriedades da ADA e seu entorno imediato. 
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Figura 201 – Vistas da criação de galináceos nas propriedades da ADA e seu 

entorno imediato. 
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Figura 202 – Vistas das residências nas propriedades da ADA e seu entorno 

imediato. 
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6.3.13. Estratégias de produção, sobrevivência e lastro de 

vizinhança 

A interação entre famílias das propriedades da ADA é reduzida, apesar do 

das pontes de ligação entre os dois lados do rio serem relativamente 

satisfatórias para trafegabilidade. A implantação da PCH Saltinho 

aparentemente não apresenta risco às relações humana, pois não irá 

alterar a dinâmica já existente. 

 

Existem algumas alternativas de acesso às propriedades rurais nas duas 

margens do rio Mourão, assim, a instalação e operação não proporcionará 

interferências nessa dinâmica, a não ser em um primeiro momento, com a 

maior demanda por estradas. 

 

O arrendamento já é uma realidade no local, sendo utilizado como uma 

estratégia de manter o vínculo com a terra. A maioria das famílias 

complementa a renda com produção para o próprio consumo.  

 

Os moradores são de idade mais avançada, e muitos casos os filhos e 

netos residem atualmente em área urbana em busca de melhores 

condições de vida. 

 

Nas propriedades que produzem galináceos a demanda por funcionários é 

pequena, assim como nas lavouras, restando poucas alternativas para os 

mais jovens ingressarem em um novo posto de trabalho. 

 

A comunidade de Barreiro das Frutas é minimamente organizada, possui 

uma associação de moradores. Muito próximo está o posto de saúde e um 

campo de futebol que serve como área de lazer. 

 

Quase a totalidade das propriedades são fechadas para a comunidade e 

visitantes, mesmo as que possuem margem para o rio Mourão, com 
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potencial para exploração de pesca e demais formas de lazer. Nenhuma 

família agrega valor financeiro às atividades turísticas, como venda de 

produtos artesanais (compotas, frutas), refeições, e demais produtos de 

consumo para grupos que fazem trilhas, utilizam a cachoeira, ou 

simplesmente passeiam pela região. 
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7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

7.1. Identificação dos impactos ambientais 

7.1.1. Introdução à metodologia 

A análise integrada das informações consolidadas no diagnóstico 

ambiental elaborado para os três meios (físico, biótico e antrópico) 

procura relacionar as características destes meios e identificar tendências 

de evolução do cenário atual com e sem a implantação do 

empreendimento. Deste exercício de levantamento de possíveis interações 

entre o meio ambiente e o empreendimento, em suas diversas etapas, é 

possível identificar uma série de impactos ambientais associados, 

positivos e negativos, cuja avaliação deve permitir assegurar a viabilidade 

ambiental do objeto do estudo, através da proposição de medidas 

mitigadoras, preventivas, compensatórias ou potencializadoras, 

organizadas ou não na forma de planos e programas. 

 

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 planejamento, implantação, operação e desativação do 

empreendimento. 

 

A avaliação dos impactos provenientes destas etapas é iniciada com a 

avaliação das atividades, produtos e serviços associados ao objeto do 

estudo, considerando as condições ambientais identificadas na etapa de 

diagnóstico e prognóstico, além das inter-relações identificadas na análise 

integrada. 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 
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do meio ambiente, resultante em todo ou em parte dos aspectos 

ambientais. 

 

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.  

 

O texto descritivo de cada impacto apresenta, quando pertinente, a 

descrição de aspectos como o efeito cumulativo e sinérgico quando 
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considerada a totalidade de impactos gerados pelo empreendimento e a 

existência de outros empreendimento e atividades na área de atuação do 

impacto. 

 

Tabela 115 - 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 

(CP/MP/LP) 

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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Tabela 116 - 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 117 - 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 CP Futuro curto prazo 

 F MP Futuro médio prazo 

 F LP Futuro longo prazo 

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 

É importante ressaltar que os impactos futuros podem ser de curto, médio 

ou longo prazo. Para esta avaliação, considera-se que impactos de curto 

prazo iniciam-se apartir do presente em até 01 a 02 anos, de médio prazo 

até 05 anos, e de longo prazo a partir deste período, levando em 

consideração a tramitação do processo de licenciamento ambiental, a 

partir do início do planejamento do empreendimento. 
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Origem 

Quanto à origem, definem-se impactos diretos (primários) e indiretos 

(secundários). O primeiro caso abrange impactos causados diretamente 

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 antrópico), 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; 
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 Potencializadoras são empregadas no caso de impactos positivos, 

elevando a sua significância e contribuindo à viabilidade e aceitação 

do projeto. 

 

Cumulatividade e sinergismo 

Os aspectos de cumulatividade e sinergismo entre os impactos levantados 

e considerando os empreendimentos e atividades existentes na área são 

tratados em tópicos à parte, se julgado necessário, visto que requerem 

uma análise integrada entre vários impactos identificados no estudo. 

Neste sentido, é essencial apresentar a definição para cumulatividade e 

sinergismos que será considerada nesta avaliação. Cumulatividade é 

caracterizada como a possibilidade dos impactos se somarem de forma 

que impactos pouco significativos quando acumulados no tempo ou 

espaço podem acarretar em significativa degradação ambiental. O 

sinergismo considera a multiplicação dos efeitos dos impactos, ou seja, a 

ação combinada de diferentes impactos passa a ser maior do que a soma 

das ações dos impactos individuais.  

 

A consideração dos efeitos das demais atividades existentes na área fica 

restrita às informações disponíveis ao meio técnico e obtidas pelos 

levantamentos de campo, visto fugir do escopo do presente estudo uma 

análise dos impactos referentes a outras atividades que não a 

desenvolvida pelo empreendimento em questão. 
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Fluxograma 

A figura a seguir resume o método proposto de avaliação de impactos 

ambientais. 

 

 

Figura 203 - Fluxograma da metodologia de avaliação de impactos ambientais. 
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7.1.1.1 
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7.1.1.2.1 
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7.1.1.1. Critérios de avaliação para impactos reais positivos e 

negativos 

 

a) Frequência  

 

Tabela 118 - 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 119 - 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 120 - 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 121 - 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 122 - 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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7.1.1.1.1. 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 123 – 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 
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7.1.1.2.  Critérios de avaliação para impactos potenciais 

a) Probabilidade  

 

Tabela 124 - 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 

 

b) Severidade 

 

Tabela 125 - 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 
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7.1.1.2.1. 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 126 – 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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7.1.1.3.  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. 
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7.1.2. Identificação de impactos 

7.1.2.1. Alteração do microclima, balanço hídrico e dinâmica dos 

ventos 

A situação do homem, modificando a paisagem natural numa escala local, 

impõe à configuração topográfica uma situação de diversificação do uso 

do solo, que, interagindo com o relevo, cria condições diversificadas de 

balanço de energia.  

 

A implantação da PCH compreenderá a remoção da vegetação existente 

no entorno do leito natural do Rio Mourão, a compactação do solo, A 

geração de um reservatório com espelho d’água de aproximadamente 49 

ha (em nível máximo normal, com leito atual do rio ocupando 14,5 ha) 

além da impermeabilização do terreno para suporte das estruturas, tanto 

permanentes (casa de força, barramento, subestação), quanto transitórias 

(canteiro de obras e alojamentos). Estas ações acarretarão em mudanças 

na absorção, reflexão e convecção da radiação solar local, com 

consequente alteração na evapotranspiração, balanço térmico, infiltração 

e, consequentemente, escoamento superficial e precipitação. Estas 

variáveis determinam o balanço hídrico (entradas e saídas da água no 

sistema) local.  

 

A evapotranspiração tende a aumentar com a remoção da vegetação 

(maior exposição do solo), mas as medidas de reposição de vegetação 

anulam este efeito em médio prazo. A maior exposição do solo e a 

presença da lâmina de água do reservatório podem levar também ao 

acréscimo da temperatura e de intensidade do vento no local. Com a 

compactação e impermeabilização do solo a infiltração tende a diminuir, 

com aumento do escoamento superficial, mas em geral de caráter 

localizado. O aumento da temperatura e da evapotranspiração acarretam 

também em alterações na precipitação sobre o local. Tais fatos 

potencializem os efeitos de borda e alteração na dinâmica populacional 
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entre fragmentos, uma vez que muitas espécies são sensíveis a pequenas 

mudanças microclimáticas.  

 

Este impacto promoverá pequenas alterações irreversíveis nas condições 

bióticas da ADA e proximidades. As alterações microclimáticas são 

proporcionais à extensão do reservatório e das áreas impermeabilizadas. 

Considera-se, que o reservatório e áreas construídas da PCH Saltinho não 

apresentam dimensões suficientes para causar mudanças significativas na 

região, apesar disso, estima-se que haverá alguma alteração pela 

implantação do empreendimento.  

 

Como medida mitigadora para este impacto deve ser realizada a 

restauração da vegetação nativa das Áreas de Preservação Permanente, 

formadas por ocasião da criação do reservatório.  
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AIA 1 – Alteração do microclima, balanço hídrico e dinâmica dos ventos. 

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento. 

Impacto ambiental 
Alteração do microclima, balanço hídrico e dinâmica 

dos ventos. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG 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

 

ADA I 1 1 3 1 3 9 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Restrição da movimentação de solo ao mínimo 

necessário; 

- Sistema de captação e destinação de água pluvial 

adequadamente dimensionadas; 

- Recomposição da APP do reservatório; 

- Realizar monitoramento do microclima. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 

 

7.1.2.2. Aceleração de processos erosivos e assoreamento 

A aceleração de processos erosivos e assoreamento ocorre em função das 

atividades necessárias à implantação do empreendimento. Atividades 

como supressão de vegetação, abertura de vias de acesso e caminhos de 

serviço, movimentação de solo e escavações expõe o solo, favorecendo a 

ocorrência ou aceleração destes processos. A erosão, neste caso, é de 

origem hídrica e principalmente do tipo pluvial. 

 

O local em que se pretende implantar o empreendimento é definido por 

solos argilosos rasos a profundos, e porções com afloramentos rochosos. 

As sondagens efetuadas para elaboração do projeto básico apontaram que 

na região que irá compor o barramento, a qual passará por maiores 
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intervenções no solo, possui porções de solo raso até moderadamente 

profundos. Tendo em vista este aspecto poderão ser necessárias medidas 

de controle à aceleração dos processos erosivos nestes locais, os quais 

passarão por maiores intervenções diretas da obra.  

 

Parte dos sedimentos erodidos poderá atingir os corpos hídricos do 

entorno, principalmente o Rio Mourão, e contribuir para os processos de 

assoreamento. Portanto a aceleração dos processos erosivos ampara o 

desenvolvimento dos processos de assoreamento, uma vez que 

constituem situação de causa e efeito. 

 

As outras áreas que passarão por intervenções no contexto das atividades 

da obra, como as áreas de empréstimo, jazidas e canteiro de obras 

também são suscetíveis à ocorrência deste impacto. 
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AIA 2 – Aceleração de processos erosivos e assoreamento. 

Aspecto ambiental Exposição do solo.  

Impacto ambiental Aceleração dos processos erosivos e assoreamento. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG 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

 

ADA I 2 1 2 1 1 4 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Restringir a abertura de vias de acesso, caminhos 

de serviço e movimentação de solo ao estritamente 

necessário; 

- Utilizar barreiras de contenção nas áreas em que 

haverá movimentação de solo; 

- Evitar que cortes e aterros fiquem com solo 

exposto, principalmente, por longos períodos; 

- Sistema de captação e destinação de água pluvial; 

- Aplicar as boas práticas de engenharia nos 

processos de corte e aterro para prevenção da 

instalação e aceleração de processos erosivos. 

Mitigadoras 

- Monitorar a ação dos processos erosivos durante as 

obras; 

- Recuperar áreas alteradas/degradadas durante a 

obra que não serão mais utilizadas ao longo da 

operação do empreendimento; 

- Revegetar áreas que ficarão com solo exposto como 

jazidas e áreas de empréstimo / recuperação de 

áreas degradadas; 

- Implantação da área de preservação permanente no 

entorno do reservatório. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 

 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

539 

7.1.2.3. Alteração na dinâmica hídrica no aquífero 

O reservatório criado pelo empreendimento induz modificações no regime 

das águas subterrâneas das encostas marginais ao lago. A dinâmica 

hídrica no aquífero local deverá passar por variações quanto ao nível 

d’água original introduzidas no início do enchimento do reservatório e que 

serão mantidas ao longo da fase operação. 

 

No momento de enchimento do reservatório e expansão do lago haverá 

uma inversão de fluxo das águas subterrâneas que antes se dirigiam da 

encosta para o vale e que então passarão a receber a infiltração das 

águas do reservatório. Completado o enchimento, o fluxo subterrâneo 

passará a contribuir novamente com a formação do reservatório, 

proporcionando uma nova dinâmica hídrica no aquífero. O regime de 

infiltração e escoamento superficial será reajustado a uma nova dinâmica 

conforme a situação identificada, o que possibilitará com que o nível 

d’água em poços e captações existentes na região se adaptem ao novo 

padrão imposto. Este comportamento poderá ser observado também 

naqueles lagos ou outros corpos hídricos efluentes, ou ainda, aqueles 

diretamente alimentados por vazão de base hídrica subterrânea. 

 

Durante a fase de enchimento do reservatório e com a elevação 

considerável do nível freático as fraturas das rochas poderão receber 

maior quantidade de água que a situação anterior. A água armazenada 

nas fraturas das rochas irá compor o nível de base do reservatório. Deste 

modo é possível também que o solo armazene maior quantidade de água 

em seus poros, considerando ainda o aspecto argiloso do solo no local, e 

vindo a definir áreas alagadiças no entorno do reservatório. 

 

Considerando o pequeno porte do empreendimento as alterações 

promovidas não serão relevantes, e os efeitos não devem atuar 

contribuindo para redução de níveis d’água e poços, por exemplo, mas de 
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forma oposta, sem afetar a disponibilidade hídrica aos usuários de águas 

do entorno.  

 

AIA 3 – Alteração da dinâmica hídrica no aquífero. 

Aspecto ambiental Enchimento do reservatório. 

Impacto ambiental Alteração da dinâmica hídrica no aquífero. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG 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

 

Reservatório e entorno I 1 2 3 1 3 18 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras 

- Monitorar situação das encostas quanto à saturação 

hídrica e estabilidade durante e após a formação do 

reservatório. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 

 

7.1.2.4. Instabilidade de encostas e margens 

A formação de um reservatório, mesmo que de pequeno porte como neste 

caso, introduz modificações quanto ao regime hídrico entre o aquífero e 

zona insaturada do solo/rocha. O novo regime hídrico imposto influi na 

estabilidade das encostas e margens do reservatório. Esta condição pode 

promover saturação da encosta ou parte desta, conforme o substrato 

geológico local. Neste contexto foram identificadas somente rochas 

básicas com diferentes graus de alteração, variando desde o regolito até a 

rocha sã. Cada uma destes materiais geológicos apresenta 

comportamento distinto mediante situação de saturação, principalmente 

pela porosidade efetiva de cada material deste. A ocorrência de colúvios 

dispersos na região em que se pretende implantar o empreendimento é 

um fator que configura encostas de maior instabilidade.  
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Os aspectos elencados apontam que as encostas, durante e após a 

formação do reservatório, terão maior suscetibilidade a rupturas do talude 

do que na condição natural do rio, o que pode desencadear fenômenos 

como deslizamentos, corridas, escorregamentos, queda de blocos etc. 

Esta condição é induzida em função do aumento da pressão hidrostática 

no maciço. 

 

Tendo em vista estas condições o impacto é considerado como real, 

apesar de que a ocorrência de ruptura ou movimentação de massa 

constitui um evento potencial relacionado ao desenvolvimento peculiar do 

substrato geológico, conforme sua tipologia e grau de saturação hídrica. 

 

AIA 4 – Instabilidade de encostas e margens. 

Aspecto ambiental Enchimento do reservatório. 

Impacto ambiental Instabilidade de encostas e margens. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG 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

 

Reservatório e entorno I 3 1 2 1 3 18 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 
- Realizar levantamento das porções instáveis nas 

encostas e margens do entorno do reservatório. 

Mitigadoras 

- Monitorar situação das encostas quanto à saturação 

hídrica e estabilidade durante a após a formação do 

reservatório; 

- Monitorar vazões e níveis da água; 

- Implantação da área de preservação permanente no 

entorno do reservatório. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.5. Sismos induzidos 

A indução de sismos a partir da formação de um reservatório está 

associada a movimentos no substrato rochoso, atribuído a um acréscimo 

da pressão neutra ao longo dos planos de descontinuidade do maciço 

rochoso, que reduz as pressões normais responsáveis pela resistência ao 

cisalhamento ao longo destes planos. Tal condição é favorável no caso em 

que o maciço rochoso é potencialmente sísmico, ou ainda, se as condições 

estruturais do reservatório fossem consequentes de uma tectônica com 

evidência de reativações ou neotectônica. 

 

Conforme mencionado na caracterização tectônica, apresentado 

anteriormente, a região em que está inserido o empreendimento e suas 

áreas de influência são considerada estáveis geologicamente e 

naturalmente possui baixo nível de sismicidade. IAG-USP (2015) afirma 

que não foram registrados sismos em Campo Mourão e nos municípios 

que o limitam.  

 

A formação do reservatório colocará uma sobrecarga de água ao Rio 

Mourão e suas margens que irá proporcionar reajustamento do substrato 

geológico. Em contrapartida não é esperada a ocorrência de sismos que 

atinjam efeitos significativos no meio, tendo em vista a estabilidade 

geológica da área e antecedente sísmico. Acredita-se, no entanto, que 

poderão ocorrer recalques e subsidências no entorno do reservatório, de 

pequeno porte e pouca representatividade.  
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AIA 5 – Sismos induzidos. 

Aspecto ambiental Formação do reservatório. 

Impacto ambiental Sismos induzidos. 

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

 

Entorno do reservatório I 3 2 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras 
- Monitoramento das condições de estabilidade das 

encostas e margens. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.6. Geração de resíduos sólidos  

Nas fases de implantação e operação do empreendimento os 

procedimentos construtivos e a concentração de pessoal implicam na 

geração de resíduos sólidos diversos. A disposição incorreta pode 

ocasionar poluição do solo e águas, o que pode ser minimizado por 

estratégias estabelecidas em um programa/plano de gerenciamento de 

resíduos. 

 

Na etapa de obras a quantidade de resíduos a serem gerenciados é maior, 

dadas as grandes movimentações de material como terra, concreto, 

pedras, madeira, ferragem e outros associados à construção, vegetação 

decorrente da supressão, 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 há material 

enquadrado como perigoso, como óleos, graxas, tintas, que demandam 

gerenciamento específico pelo seu maior potencial poluidor. Há ainda 

material gerado em banheiros químicos eventualmente utilizados, que 

também emanda coletas específicas. 

 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos deve prever ações totalmente 

compatíveis com a legislação, preconizando a segregação de resíduos em 

classes conforme a norma ABN NBR 10.004 (classe I, IIa e IIb), e 

procedimentos de acondicionamento, armazenamento, transporte e 

destinação compatíveis. 

 

Estas ações devem evitar o contato de material potencialmente poluidor 

com recursos naturais como solo e águas, através de apropriado 

acondicionamento e armazenamento, e precisa identificação para também 

evitar mnisturas entre si. 
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O transporte e destinação deve ocorrer através de empresas/instituições 

devidamente licenciadas, mas priorizando-se sempre o reuso e a 

reciclagem em relação à disposição e destruição térmica. No caso de 

materiais de grande volume como terra, a depender da qualidade do 

material para os fins de construção a compensação de volumes deve 

permitir balanço de massa nulo entre áreas de empréstimo e bota-fora.  

 

A vegetação removida nas áreas de supressão deve ter seu uso avaliado 

conforme potencial do material para fins nobres de aproveitamento de 

madeira, ou emprego como lenha, que é aplicável à maior parte das 

espécies identificadas. 

 

Material orgânico proveniente das primeiras camadas de solo em áreas de 

movimentação, serapilheira e parte do material vegetal deve ser 

empregado nas novas áreas de recomposição da vegetação nativa. 

 

Na fase de operação os resíduos devem se concentrar naqueles associados 

à presença de colaboradores nas instalações, os quais devem ser 

destinados a empresas licenciadas ou ao serviço público de coleta, caso 

disponibilizado, e dado o reduzido volume previsto. 

 

Devem ser também gerados resíduos associados à manutenção dos 

equipamentos e instalações, cujo gerenciamento também deve passar por 

empresas licenciadas, com apoio dos prestadores de serviço encarregados 

destes procedimentos (óleo, graxa, lâmpadas, tinta etc). 

 

A disposição de material em aterro implica também na redução da 

capacidade da estrutura, revelando a importância dos processos de 

redução da geração e da busca por outros destinos mais nobres 

previamente a esta alternativa. 
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AIA 6 – Geração de resíduos sólidos. 

Aspecto ambiental Geração de resíduos. 

Impacto ambiental 
Alteração da qualidade de solos, água superficiais e 

subterrâneas. 

Ocorrência R Temporalidade 
F 

(CP/MP/LP) 

Natureza NEG 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

 

ADA e AID I 2 2 2 2 1 16 PS 

ADA e AID O 2 1 2 2 3 24 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 

apenas com empresas devidamente licenciadas. 

- Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos para a operação, na etapa de licenciamento 

ambiental correspondente, e para alvará municipal. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.7. Geração de efluentes 

As atividades decorrentes da implantação do empreendimento no canteiro 

de obra serão responsáveis pela geração de efluentes e aumento no 

consumo de água local. Dado o quantitativo de 125 colaboradores 

previstos para a etapa de obras, a geração de esgoto doméstico pode ser 

estimada em cerca de 8,75 m3/dia, material que, apesar do potencial 

poluidor, tem características bastante conhecidas e tratamento 

simplificado. Com a previsão e obras durante 24 meses, é recomendado 

que o canteiro preveja instalações de tratamento compatíveis com este 

montante, adequadamente dimensionados conforme normas brasileiras 

(ABNT NBR 7229 e 13969) ou estações comerciais com adequada 

eficiência. 

 

Em geral o esgoto sanitário tratado é infiltrado em solo, mas caso opte-se 

pelo lançamento em corpo hídrico, o processo deve ser precedido pela 

outorga de lançamento de efluentes e prever os procedimentos de 

monitoramento previstos na legislação, para comprovação do atendimento 

aos padrões de lançamento. 

 

Nesta etapa devem ocorrer procedimentos de limpeza de peças e lavação 

de maquinário, incluindo das estruturas de usinagem de concreto, que 

demandam estações de tratamento apropriadas, com etapas de 

sedimentação, separação de óleo e tratamento secundário, priorizando o 

reuso se o efluente tratado tiver qualidade compatível com a requerida ao 

processo. A vazão gerada por estes processos será esporádica, dado que 

não são procedimentos realizados continuamente. 

 

Na fase de operação haverá geração de esgoto sanitário em vazão 

bastante inferior, e para uma equipe de 10 pessoas a geração cai para 

apenas 700 L/dia, cujo tratamento se dá da mesma forma que a 

mencionada para a etapa de obras. 
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Em todas as etapas o uso da água deve prever tratamento compatível 

com o uso previsto (água que atenda os padrões de potabilidade para 

consumo humano, ou padrões de qualidade para processos de produção e 

concreto, por exemplo). Caso a empreiteira ou o empreendedor optem 

pelo fornecimento de água captada do meio ambiente, tal processo deve 

ser precedido de outorga junto ao poder público. 

 

AIA 7 - Consumo de água e geração de efluentes. 

Aspecto ambiental Geração de esgoto e efluentes. 

Impacto ambiental 
Alteração da qualidade de solos, águas superficiais e 

subterrâneas. 

Ocorrência R Temporalidade 
F 

(CP/MP/LP) 

Natureza NEG 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

 

ADA I 2 3 2 1 1 12 PS 

ADA O 2 1 2 1 3 12 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Implantação de sistemas de tratamento de água; 

- Implantação de sistemas de tratamento de esgotos 

e efluentes; 

- No caso de lançamento de esgotos/efluentes, 

obtenção de outorga apropriada do poder público; 

- Realizar procedimentos de controle e 

monitoramento; 

- No caso de captação de água, obtenção de outorga 

apropriada do poder público, com tratamento 

compatível com o uso previsto. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.8. Contaminação do solo e água subterrânea 

Durante a fase de implantação do empreendimento haverá movimentação 

de máquinas e veículos, além da instalação de oficinas, áreas e 

equipamentos destinados à lavagem de veículos e estruturas, além do 

armazenamento de produtos com potencial poluidor (óleo, graxa, tinta, 

cimento, cal, impermeabilizantes, aditivos etc).  Os materiais 

armazenados, ou ainda aqueles presentes nos tanques dos veículos, 

podem, em cenários acidentais, vazar e atingir solo, águas ou sistemas de 

drenagem, escoando ou infiltrando, com potencial para alterar a qualidade 

do recurso natural atingido.  

 

Algumas atividades também podem configurar um risco mas elevado, 

como operações de abastecimentod e veículos e maquinário pesado 

através de comboios. Nestes casos, medidas de segurança devem ser 

aplicadas para evitar contato entre o combustível e o solo, com 

isolamento da área e devida sinalização, realização da operação em área 

com solo impermeabilizado e por operadores treinados. 

 

A manutenção preventiva e corretiva destes equipamentos, e o adequado 

acondicionamento e armazenamento de produtos com potencial poluidor 

em estruturas apropriadas (recipientes e tanques estanques, áreas com 

piso impermeável e cobertura ou drenagem adequada, e contenção para 

vazamentos com capacidade compatível aos voulmes armazenados) 

constituem medidas preventivas à ocorrência do impacto. As normas de 

segurança devem ser aplicadas em questões diversas além da estrutura 

de armazenamento, como por exemplo na sinalização e identificação das 

áreas, recipientes, tanques e outros. 

 

Durante a operação, alguns dos equipamentos eletromecânicos mantêm 

em seus sistemas grandes quantidades de óleo. É o caso dos 

transformadores elevadores principais e, em menor quantidade, das 
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unidades hidráulicas de lubrificação dos mananciais das turbinas, banco de 

baterias e da unidade de acionamento óleo-hidráulica da comporta de 

controle da tomada d’água. Mesmo que a possibilidade de ocorrência seja 

remota, em virtude da existência de equipamentos de proteção, um 

acidente ou a operação inadequada de um equipamento pode causar dano 

e vazamento de óleo. 

 

Vazamentos de óleo nas turbinas geradoras e equipamento no interior da 

casa de força devem ser controlados por pisos impermeáveis e por drenos 

que conduzam qualquer líquido a uma cisterna antes de ser bombeado 

para sistema de caixas separadores água/óleo. O local de instalação do 

conjunto de baterias deverá possuir piso impermeável e sistema de 

drenagem, direcionando possíveis vazamentos de ácido para caixas de 

contenção/neutralização.  

 

Para a subestação da PCH Saltinho está prevista a instalação de um 

transformador elevador principal, imerso em óleo. A quantidade é 

variável, de acordo com o fabricante, mas em geral para este porte é da 

ordem de 10 a 20 mil litros de óleo mineral isolante por transformador.  

 

Como medida preventiva, tais equipamentos devem ser dotados de 

sistemas de controle confiáveis (bacias de captação) para contenção de 

vazamentos, além de instalação de caixas separadoras de água e óleo sob 

essas estruturas. 

 

A textura argilosa do solo na região constitui um aspecto positivo para 

evitar que quaisquer substâncias atinjam ou infiltrem-se para as porções 

mais profundas do solo, ou ainda, cheguem até aquífero local de modo a 

contaminar a água subterrânea. A alta capacidade de retenção do solo 

argiloso, associado à baixa permeabilidade e alta porosidade, permite que 

este atue como “barreira de controle” nas porções iniciais do solo. 
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AIA 8 – Contaminação do solo e água subterrânea. 

Aspecto ambiental 

Derramamento, vazamentos de combustíveis, óleos, 

graxas e outras substâncias potencialmente 

poluentes. 

Impacto ambiental Contaminação do solo e água subterrânea. 

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 2 4 PS 

ADA O 2 2 4 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Manutenção periódica e adequada de máquinas e 

veículos utilizados nas obras e na operação; 

- Sinalização adequada e controle de velocidade nas 

vias de acesso da obra e áreas internas de 

deslocamento; 

- Armazenamento de produtos com potencial poluidor 

em áreas impermeabilizadas, com cobertura ou 

sistema de drenagem adequado, e contenção para 

vazamentos; 

- Sinalização e identificação de produtos e riscos; 

- Realização de treinamento aos colaboradores para 

situações de risco e gerenciamento adequado de 

produtos potencialmente poluidores; 

- Realização de procedimentos de risco como 

abastecimento de veículos e maquinário apenas com 

as devidas medidas de segurança (sinalização, 

impermeabilização de solo, isolamento da área, 

operadores treinados etc). 

Mitigadoras -  

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.9. Alteração no uso do solo e na paisagem 

A fase de implantação de uma PCH implica em alterações fisiográficas que 

após a finalização das obras define um novo aspecto na paisagem. A 

principal contribuição que será verificada neste sentido corresponde à 

formação do reservatório, implantação da barragem, supressão de 

vegetação e reestabelecimento da APP do lago. 

 

Os elementos da paisagem que serão alterados permanentemente com a 

implantação da PCH, no contexto do impacto, correspondem ao Rio 

Mourão e seus afluentes afetados pela formação do reservatório, as 

margens e encostas, além daquelas porções que sustentam o canal de 

adução, casa de força, barramento da PCH e entorno imediato. 

 

As transformações no uso e ocupação do solo ocorrem 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 cultura tornar-

se-ão áreas alagadas ou de vegetação nativa após a instalação do 

empreendimento, assim, encaixando-se em outra classe de uso do solo. 

 

Outras alterações são de cunho temporário, como na área do canteiro de 

obras e na área do bota-fora, que devem ser recuperadas posteriormente 

para integração paisagística ao contexto local, considerando minimamente 

as características da área previamente às alterações. 

 

A vegetação, que mesmo estando atualmente descaracterizada em 

relação a seu estado original, possui função estética e ecológica relevante. 

 

A alteração paisagística 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 
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onde seja possível visualizar a área, ou seja, alterando também a 

percepção de quem transita por partes da AID do empreendimento. 

 

Diante do exposto, como forma de amenizar os efeitos da 

descaracterização da paisagem, deverão ser adotadas medidas de 

recomposição vegetal com flora nativa ao redor do empreendimento, 

permitindo a integração do novo cenário à condição do entorno rural.  

 

Outro aspecto relevante é a alteração da vazão no trecho entre o 

barramento e a restituição da vazão após a casa de força, trecho em que 

está localizado o salto Santa Amália, e que, em função desta redução no 

fluxo hídrico, apresentará um cenário visualmente diferente do atual. A 

mitigação deste efeito está estabelecida em legislação através da 

manutenção da vazão remanescente após o barramento. 
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AIA 9 – Alteração da paisagem. 

Aspecto ambiental Implantação do reservatório. 

Impacto ambiental Alteração da paisagem. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP) 

Natureza NEG 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

 

ADA e AID I 1 2 3 2 3 36 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Monitorar a estabilidade das encostas durante a 

após a formação do reservatório; 

- Implantar faixa de vegetação nativa no entorno do 

reservatório; 

- Reestabelecer paisagisticamente áreas alteradas 

pelas estruturas temporárias implantadas durante a 

obra; 

- Realizar recuperação de áreas degradadas; 

- Manter vazão sanitária no trecho de vazão reduzida; 

- Restringir as atividades de movimentação e 

compactação do solo ao estritamente necessário. 

- Realizar desmobilização das obras ambientalmente 

adequada, eliminando passivos; 

- Realizar capacitação e educação ambiental. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 

  



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

555 

7.1.2.10. Alteração na dinâmica hídrica 

A implantação de uma PCH gera um menor impacto ambiental do que 

uma usina hidrelétrica de grande porte, no entanto, a mudança na 

dinâmica hídrica da região, por menor que seja, é inevitável.  

 

A PCH Saltinho não utilizará o reservatório para armazenar um grande 

volume de água, pois sua operação será realizada a fio d’água, o que 

permitirá o fluxo contínuo com uma capacidade nominal mais estável. 

Apesar disso, com a formação do reservatório haverá uma redução na 

velocidade de escoamento do fluxo natural do Rio Mourão e alguns dos 

seus tributários, no entorno do reservatório. Este tipo de efeito já ocorre 

no rio, em virtude da presença das PCH’s Mourão I e Salto Natal, 

instaladas a poucos quilômetros a montante do local de instalação da PCH 

Saltinho.   

 

A formação do reservatório através do barramento implica em alteração 

do nível hídrico, acarretando também em alterações de ambiente lótico 

(relativo às águas continentais moventes) para lêntico (que se refere à 

água com movimento lento ou estagnado). A eliminação de ambientes de 

alta energia e a consequente ampliação de áreas lênticas deve provocar 

modificações na abundância e distribuição da ictiofauna, mesmo 

considerando que o Rio Mourão já possui centrais hidrelétricas em 

operação.  

 

No período de enchimento do reservatório ocorrerá esta alteração sobre o 

ambiente natural, com o início da transformação do ambiente no trecho 

represado, e com a redução da vazão a jusante do barramento.  

 

Durante as obras as atividades de desvio do rio geram um pequeno trecho 

seco onde são desenvolvidas as atividades construtivas, e a água afluente 

é desviada através de adufas para viabilizar a implantação do 
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empreendimento. Quando concluídas as obras, com o fechamento das 

adufas, um dispositivo de vazão remanescente deve garantir que 

determinada vazão seja liberada a jusante durante o enchimento do 

reservatório.  

 

Durante a operação, da mesma forma, além da captação de água para a 

geração em si, através do canal de adução, ou do fluxo hídrico através do 

vertedouro em vazões abaixo ou acima das faixas operacionais, um 

dispositivo instalado na barragem deve permitir a constante liberação de 

água a jusante, permitindo que o rio mantenha uma vazão apropriada 

para a manutenção de suas condições ecológicas até a restituição da água 

desviada, após sua passagem pela casa de força. 

 

O projeto já prevê estes dispositivos, e será adotada a vazão de 1,00 

m³/s, estabelecida no projeto otimizado e definida em portaria de outorga 

emitida pelo Instituto das Águas do Paraná (antiga SUDERHSA) para o 

empreendimento.  

 

Estas vazões ambientais são mantidas durante todo o ano, inclusive em 

períodos de estiagem. Em períodos de chuvas o reservatório atingirá seu 

volume total, e assim a vazão à jusante também aumentará, pois haverá 

a liberação de uma maior quantidade de água pelo vertedouro.  

 

Desta forma, deverá ser realizado na área do reservatório um 

monitoramento durante o processo de enchimento, a fim de acompanhar 

a elevação do nível da água e os seus efeitos, incluindo os usos de água a 

jusante. Já na fase de operação da PCH será necessário realizar o 

monitoramento da vazão a jusante e do nível do reservatório a montante, 

a fim de garantir o uso múltiplo desses recursos hídricos e preservar os 

ecossistemas aquáticos.  
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AIA 10 - Alteração na dinâmica hídrica. 

Aspecto ambiental Implantação e operação do empreendimento.   

Impacto ambiental Alterações na dinâmica hídrica.   

Ocorrência R Temporalidade F (CP e LP) 

Natureza NEG 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

 

AID I 1 3 2 2 3 36 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Inspeção da área inundada durante o enchimento; 

- Monitoramento do nível do reservatório a montante 

e da vazão liberada a jusante.  

Mitigadoras 

- Acompanhamento e controle do processo de 

enchimento do reservatório; 

- Liberação de vazão para manutenção dos usos 

hídricos do rio durante a construção do barramento; 

- Manutenção da vazão sanitária a jusante da 

barragem, durante a operação.   

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.1.2.11. Alteração nos usos da água 

Não existem registros de usuários outorgados para captação e água 

superficial no entorno próximo ao reservatório projetado para a PCH 

Saltinho (AID), segundo dados do Instituto das Águas do Paraná 

(mapeamento apresentado em anexo). 

 

Foram identificados usuários outorgados somente na área de influência 

indireta do empreendimento, onde o uso é predominantemente voltado 

para o aproveitamento hidrelétrico, seguido dos usos para fins 

agropecuários e industriais, em geral localizados à montante da área 

diretamente afetada da PCH Saltinho. Há um processo de outorga que 

consta como “em tramitação” na base de dados do Instituto, para 

captação superficial com fins de irrigação, no Rio Mourão, a jusante do 

empreendimento. Entretanto, situa-se após a restituição de água da PCH, 

reduzindo a possibilidade de qualquer efeito negativo sobre este processo 

previsto. 

 

A utilização das águas do Rio Mourão para consumo por parte de 

moradores e propriedades inseridos na ADA e entorno imediato do 

empreendimento é reduzido, sendo o fornecimento restrito a captações 

em poços artesianos e minas existentes, conforme dados oficiais de 

outorgas e entrevistas realizadas na região. Desta forma, o represamento 

do Rio Mourão não deverá causar impactos relevantes aos moradores 

lindeiros quando ao uso direto da água.  

 

Na fase de operação do empreendimento, a vazão do Rio Mourão será 

mantida a jusante da restituição com reduzida alteração, dada a operação 

da PCH a fio d’água, e no trecho de vazão reduzida será mantida a vazão 

sanitária definida pelo órgão de controle. Estas medidas possibilitarão 

atender a demanda individual de futuros usuários. Já a montante, a 

formação do reservatório proporcionará novas possibilidades de uso da 
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água, como irrigação e recreação/lazer, mediante os competentes 

processos de outorga, quando aplicáveis.  

 

AIA 11 - Alteração nos usos do água.   

Aspecto ambiental Implantação e operação do empreendimento.   

Impacto ambiental Alteração do uso da água. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP e LP) 

Natureza NEG 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

 

AID I 1 2 3 1 3 18 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Planejar e executar ações adequadas dos usos 

múltiplos da represa; 

- Manter vazão remanescente nas etapas de 

implantação e operação. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.1.2.12. Alteração no transporte de sedimentos 

A distribuição de sedimentos num curso d'água varia ao longo de uma 

seção vertical, numa seção transversal, ao longo do curso d'água e no 

tempo. A natureza provoca um equilíbrio próprio, considerando estável 

para o rio. Se há mudança na quantidade de descarga sólida, o rio reage 

conforme as alterações impostas. Assim, se aumentada a carga sólida, 

haverá uma tendência de depósitos, ocorrendo o assoreamento do leito do 

rio. Ao contrário, se a carga sólida diminui, o rio responde com a erosão 

do leito. O equilíbrio dinâmico de um rio em condições naturais é atingido 

ao final de um período de muitos anos e apresenta variações sazonais 

com a hidrologia, alternando o assoreamento do leito nas estiagens com 

sua erosão nas épocas chuvosas.  

 

Mudança 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 drásticas a montante da 

barragem. Por falta de descarga sólida a montante, 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.  
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A intensidade de degradação que poderá ocorrer no rio à jusante de uma 

barragem depende do material do leito. Este impacto é pouco significativo 

para a PCH Saltinho, já que o leito do Rio Mourão no trecho 

correspondente a implantação da PCH tem caráter rochoso, inibindo assim 

o efeito erosivo.  

 

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.  

 

O estudo dos sedimentos e a magnitude do assoreamento têm 

importância fundamental em reservatório de pequeno e médio porte, 

localizados em bacias de grande produção de sedimentos, pois à medida 

que estes ocupam o volume do reservatório, diminui sua capacidade e sua 

vida útil. 

 

No caso específico da PCH Saltinho, os estudos sedimentológicos, 

comprovados por cálculos realizados no projeto, indicam que para o 

assoreamento atingir a cota da soleira da tomada d’água seria necessário 

o tempo de 48 anos.  

 

Destaca-se que o procedimento adotado para o cálculo é conservador, no 

sentido de que a parcela de sedimentos não retida no reservatório da PCH 

Mourão I é considerada como parte da produção de sólidos da área a 

jusante da referida usina, assim como foi desconsiderada a retenção de 

sólidos no reservatório da PCH Salto Natal. Portanto, a vida útil do 

reservatório deverá ser maior que o calculado, considerando sua reduzida 

área de drenagem e as retenções de sólidos nos reservatório a jusante do 

empreendimento (Mourão I e Salto Natal).  
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A fim de prevenir e mitigar este impacto devem ser adotadas medidas 

mitigadoras na área do reservatório, como a manutenção das áreas de 

preservação permanente no entorno do reservatório e nos afluentes de 

montante, que contribuem à redução dos processos erosivos de entorno, 

minimizando o aporte de sólidos ao corpo hídrico. 

 

AIA 12 - Alteração do transporte de sedimentos. 

Aspecto ambiental Barramento e formação do reservatório. 

Impacto ambiental Alteração do transporte de sedimentos no rio. 

Ocorrência R Temporalidade F (LP) 

Natureza NEG 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

 

AID I 1 2 3 2 3 36 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas -  

Mitigadoras 

- Controle de erosão nos cursos d'água e margens do 

reservatório; 

- Manutenção da área de preservação permanente no 

entorno do reservatório. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira 

 

7.1.2.13. Alteração da qualidade da água superficial 

Durante a obra de implantação da PCH Saltinho uma quantidade 

considerável de funcionário estará diariamente no canteiro de obras e, 

inevitavelmente, gerará efluentes domésticos e resíduos sólidos, com 

potencial poluidor capaz de alterar a qualidade da água do corpo hídrico.  

 

Neste contexto, será necessária a aplicação de medidas de controle de 

efluentes domésticos, através da implantação de um sistema fixo de 

tratamento, que deverá ser composto minimamente por fossa séptica 
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(tanque séptico), filtro anaeróbio e infiltração no solo através de 

sumidouro, não sendo permitido o lançamento de efluentes em corpos 

hídricos superficiais.  

 

Em geral para este tipo de atividade o tratamento de esgoto sanitário 

constitui-se por fossas, filtros e sumidouros pré-moldados em concreto 

armado tubular, montados no local, ou peças prontas em materiais 

plásticos ou de fibra, por constituem uma alternativa que atende às 

normas brasileiras aplicáveis, com custo relativamente baixo. Estas 

estruturas deverão ser previstas e detalhadas em projeto executivo, 

garantindo sua correta implantação em conjunto com as demais 

estruturas do canteiro de obras.   

 

A implantação destas estruturas auxiliará no tratamento do esgoto 

sanitário, evitando sua liberação in natura no meio ambiente, oferecendo 

a manutenção da higiene local das obras e minimizando os impactos sobre 

a água superficial.  

 

Fatores diretamente relacionados à construção da PCH, como a utilização 

de vias de acesso existem e/ou instalações de novos elementos de 

infraestrutura, execução de atividades de terraplanagem e movimentação 

de material, acarretarão a suspensão ou ressuspensão de material 

particulado, possibilitando seu transporte aos rios, que pode provocar o 

aumento da turbidez localmente, decorrente do aumento dos sólidos 

suspensos na água.  

 

Além disso, o próprio desvio do rio e as obras de barramento têm como 

característica a movimentação de grande quantidade de material às 

margens e sobre o leito do rio. A atividade que deve promover o maior 

aporte de sedimentos é a construção das ensecadeiras (na 1ª fase do 

desvio do rio), que se trata de uma barreira provisória de terra que 
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possibilita a construção de parte da barragem e das adufas utilizadas na 

fase final de desvio e fechamento do rio.  

 

Da mesma maneira, as atividades para supressão da vegetação até a cota 

de alagamento poderão promover o aporte esporádico de matéria 

orgânica de origem vegetal. A medida mais efetiva de controle deste 

aspecto ambiental para prevenir ou mitigar a alteração da qualidade da 

água é a execução da supressão vegetal com um bom planejamento, 

sobretudo com o correto dimensionamento de equipe e recursos, bem 

como do correto estabelecimento do cronograma necessário para a 

conclusão do serviço de acordo com aqueles de execução das demais 

estruturas do empreendimento. Além disso, é imprescindível que todo o 

serviço seja acompanhado por profissionais habilitados e capacitados, 

através de programa ambiental específico que aborda a temática.  

 

Entretanto, com o término das obras e com o enchimento do reservatório 

o corpo hídrico volta a estabilizar-se, adequando o reservatório aos 

parâmetros necessários à manutenção da vida dos ecossistemas 

aquáticos.  

 

Na fase de operação da PCH Saltinho, dois aspectos principais têm relação 

com a alteração da qualidade da água superficial: modificações na 

capacidade de autodepuração natural dos corpos hídricos e geração de 

efluentes domésticos na casa de força.  

 

Com relação ao primeiro aspecto, conforme foi mais bem discutido nos 

impactos específicos, para a geração de energia elétrica inequivocamente 

a barragem e o circuito de geração promoverão alteração na dinâmica 

hídrica na área de influência direta.  

 

Embora também deva ser observada a redução na velocidade de 

escoamento de tributários do futuro reservatório, sobretudo próximo aos 
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limites do mesmo, as principais alterações nesta dinâmica que 

apresentam relação com a condição da qualidade da água são a formação 

do reservatório, em si, e a promoção de um trecho de vazão reduzida 

entre a barragem e a casa de força.  

 

O reservatório da PCH Saltinho não tem a função de acumulação, ou seja, 

será a fio d’água, fato que garante uma boa condição de manutenção de 

escoamento e evita impactos de oscilações, em um curto espaço de 

tempo, no nível da água. Ainda assim, é esperada a alteração dos corpos 

hídricos na área do lago de um ambiente lótico, relativo às águas 

continentais moventes (conforme define a Resolução CONAMA nº 

357/2005), para um ambiente lêntico, que se refere à água com 

movimento lento ou estagnado.  

 

Basicamente os fatores que mais influenciaram na hidrodinâmica de um 

corpo hídrico são a morfologia, fatores meteorológicos como vento e 

radiação solar e o próprio volume de água do rio. Todavia no caso do 

reservatório da PCH Saltinho, em virtude de sua pequena dimensão e de 

ser a fio d’água, pode-se afirmar que a morfologia é o mais relevante.  

 

A diminuição na velocidade de escoamento pode promover o acúmulo de 

nutrientes e/ou demais cargas poluidoras em determinados locais, fato 

que pode se desdobrar no aumento da biomassa fitoplânctonica (com 

possíveis florações ou boom de algas), assim como pode também 

promover a elevação da DBO, grande consumo (e diminuição da 

concentração) do oxigênio dissolvido e alterações nas trocas gasosas ar-

água e nas interações entre a água e o sedimento de fundo. Tais 

consequências podem, ainda, culminar na promoção de demais efeitos 

como a diminuição da zona eufótica, diminuição da capacidade de 

autodepuração do corpo hídrico, ou até mesmo ocorrência de grandes 

densidades de grupos fitoplânctonicos tóxicos, como as cianobactérias, 
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capazes de prejudicar drasticamente o uso da água, sobretudo para 

consumo.  

 

Tal fato pode ser agravado pela presença de matéria orgânica (vegetação) 

na área compreendida até a cota de alagamento, bem como pela sinergia 

com os aspectos ambientais passíveis de promover assoreamento, como 

modificações na vegetação da APP e ocorrência de processos erosivos nas 

margens. Os efeitos de tais aspectos no reservatório notadamente se 

darão de maneira mais significativa em locais de menor velocidade de 

escoamento.  

 

Neste caso, a remoção da vegetação antes do enchimento do reservatório 

é imprescindível, assim como o plantio compensatório da área de 

preservação permanente após enchimento. Estas ações podem prevenir 

ou mitigar os aspectos e, desta forma, os impactos na condição da 

qualidade da água superficial no reservatório.  

 

Com relação ao comportamento hidrodinâmico do reservatório, 

qualitativamente pode-se afirmar que o perfil de velocidade de maior 

magnitude estará situado muito próximo (ou até coincidente) com o eixo 

da calha natural do Rio Mourão e que este perfil em geral apresenta 

relação de proporcionalidade indireta com a profundidade, em virtude 

principalmente da rugosidade. Em suma, são esperados os maiores 

vetores de velocidade onde atualmente situa-se a calha natural do rio, 

que atuará significativamente nos vetores de velocidade no sentido das 

bordas através do chamado arraste.   

 

A afluência de tributários também tem influência na condição 

hidrodinâmica, porém no reservatório da PCH Saltinho de maneira pouco 

relevante, uma vez que o Rio Ranchinho, maior afluente do reservatório 

responde por uma vazão desprezível comparativamente às do Rio Mourão. 
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Ainda sobre esta dinâmica hídrica, um importante parâmetro em estudos 

de qualidade de água é o tempo de residência, definido como o intervalo 

de tempo que uma determinada massa de água permanece no 

reservatório desde a sua chegada até a sua saída. É um índice que, 

inclusive, compõe o calculo do Índice de Qualidade da Água em 

Reservatórios (IQAR), criado pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP 

para verificar a degradação da qualidade da água dos reservatórios.  

 

Para a PCH Saltinho, os estudos hidrológicos atualizados do projeto 

otimizado (ROBOTA, 2004) obtiveram um tempo de residência de 1 dia.  

 

Uma segunda alteração na dinâmica hídrica que apresenta relação com a 

capacidade de autodepuração do corpo hídrico e que pode promover 

alteração da qualidade da água no Rio Mourão é a redução da vazão no 

trecho entre a barragem e a casa de força da PCH. Nesta porção, haverá 

redução no montante hídrico para diluição de cargas poluidoras difusas 

advindas de propriedades agrícolas vizinhas, atualmente suportadas pela 

capacidade de depuração do rio, conforme observado no diagnostico 

ambiental.  

 

Por fim, um segundo aspecto ambiental a ser discutido é a geração de 

efluentes sanitários por colaboradores na casa de força, que deve possuir 

estruturas adequadas de coleta, tratamento e destinação para prevenir a 

ocorrência do impacto na operação em virtude deste aspecto ambiental.  

 

Em centrais de geração de energia, como o caso da PCH Saltinho, é 

comum o lançamento de efluentes sanitários gerados por colaboradores 

na casa de força diretamente no canal de restituição, após passagem por 

um sistema de pré-tratamento. Isso se deve a impossibilidade da 

implantação de sistema de infiltração, já que a casa de força é construída 

diretamente sobre o leito rochoso.  
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Para minimizar o potencial impacto relativo à alteração de qualidade de 

água por lançamento de efluente sanitário, se faz necessária a construção 

de sistema composto por fossa séptica e filtro anaeróbico junto à casa de 

força da PCH. O lançamento de efluentes também deverá ser monitorado 

regularmente (coleta e análises laboratoriais), atestando a eficiência do 

tratamento e balizando medidas corretivas ou adicionais, quando 

necessário.  

 

Conforme discutido no diagnóstico, na bacia do Rio Mourão há pouco 

aporte de nutrientes e de cargas poluidoras em geral e, a maior parte 

dessa carga fica retira nos reservatórios das PCHs Mourão I e Salto Natal. 

Tal fato indica que o aspecto de alteração da capacidade de 

autodepuração em virtude de modificações na dinâmica hídrica, 

anteriormente discutido, possivelmente não venha a promover um 

impacto muito significativo de alteração da qualidade da água superficial 

no reservatório e trecho de vazão reduzida. Adicionalmente, o correto 

gerenciamento de efluentes sanitários gerados na casa de força deve 

prevenir alterações a jusante da restituição.  

 

Ainda assim, a ocorrência do impacto é considerada real e julga-se 

necessária a execução de um programa de monitoramento da qualidade 

da água com a adoção dos mesmos pontos de coleta definidos para o 

diagnóstico ambiental deste RAS. O objetivo de tal programa, em suma, é 

gerar informações consolidadas sobre a real ocorrência, magnitude e 

evolução temporal deste impacto que subsidiem ações de 

controle/mitigação eventualmente demandadas. 
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AIA 13 - Alteração da qualidade de água superficial. 

Aspecto ambiental 

Aporte de poluentes em virtude das obras; alteração 

na capacidade de autodepuração dos corpos hídricos 

em virtude de modificações na dinâmica hídrica; e 

geração de efluentes na casa de força.    

Impacto ambiental Alteração da qualidade da água na ADA e AID.  

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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ADA e AID do meio físico I 2 2 1 2 1 8 PS 

ADA e AID do meio físico O 3 2 2 2 3 72 S 

M
e
d
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a
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Preventivas 

- Promover o controle das atividades impedindo a 

disponibilização de sedimento para o rio; 

- Instalar estruturas adequadas de coleta, tratamento 

e disposição final de efluentes domésticos no canteiro 

de obras e na casa de força da PCH, devidamente 

atestados quando a sua eficiência por meio de 

análises laboratoriais.   

Mitigadoras 

- Supressão vegetal (e limpeza) até a cota de 

alagamento; 

- Realizar acompanhamento da supressão da 

vegetação; 

- Realizar monitoramento limnológico e de qualidade 

da água; 

- Recomposição da APP; 

- Realizar monitoramento e controle de processos 

erosivos.  

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.14. Perda de cobertura vegetal nativa 

A cobertura vegetal da área proposta para instalação do empreendimento 

PCH Saltinho é composta por um mosaico de formações florestais em 

estágio inicial e médio, além de áreas abertas de pastagem e agricultura. 

Com a instalação do empreendimento, será necessário suprimir a 

vegetação de porte arbóreo existente na ADA, gerando alterações nas 

dinâmicas ecológicas da região. 

 

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de áreas, em hectares, de 

cobertura vegetal nativa a ser suprimida na ADA do empreendimento. 

 

 
Tabela 127 - Supressão da vegetação para instalação do empreendimento e 

estruturas de apoio. 

Tipologia de supressão Área (ha) % 

Acessos 0,6234 1,84 

Barragem 4,7735 14,06 

Reservatório 28,5461 84,10 

Total 33,94 100 

 

O fator mais relevante neste impacto é que a perda de vegetação nativa 

acarreta em distintas consequências ao ecossistema regional, tais como a 

redução de biodiversidade e do potencial genético da região, com a 

possível diminuição de abundância de espécies, alterações na dinâmica de 

polinização e disseminação de sementes, além da possibilidade de 

comprometimento de espécies endêmicas, raras e ameaçadas, 

contribuindo para redução ainda maior do número de indivíduos destas 

espécies. 

 

Com a supressão de vegetação e a execução das obras, ocorrerá 

afugentamento de animais silvestres e a atração de outros tipos de 

animais e insetos, causados pelas modificações da paisagem da ADA, 

aumento do fluxo de pessoas no local e de tráfego de maquinários. Sendo 

assim, poderá ocorrer uma alteração na dinâmica de dispersão de 
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sementes e polinização de vários indivíduos arbóreos, herbáceos e 

arbustivos.  

 

Nas fitofisionomias da região do empreendimento (Floresta Ombrófila 

Mista e Floresta Estacional Semidecidual e áreas de tensão ecológica) 

ocorrem naturalmente algumas espécies que estão enquadradas como 

ameaçadas de extinção. O levantamento florístico apontou a ocorrência de 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (pinheiro-do-Paraná), Myrocarpus 

frondosus Allemão (cabreúva), Cedrela fissilis Vell. (cedro-rosa), 

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand (guabiju), Maytenus ilicifolia 

Mart. ex Reissek (espinheira-santa) e Casearia gossypiosperma Briq 

(cambroé), cujos nomes constam em listas oficiais de espécies ameaçadas 

de extinção (Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014, Portaria 

IBAMA nº 37-N/1992 e Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção 

do Estado do Paraná, editada em 1995 – IAP). Tendo isto em vista, com a 

supressão vegetal haverá a perda de alguns indivíduos destas espécies, 

com impactos à biodiversidade, riqueza florística e abundância destas.  

 

Este impacto ocorrerá na fase de implantação, quando haverá o corte da 

vegetação, sendo que os efeitos são irreversíveis, pois a área suprimida 

será inundada, portanto não voltará mais à sua condição anterior.  

 

Por outro lado, no entorno do lago formado pelo empreendimento será 

constituída nova APP. O processo de revegetação da nova APP tem 

temporalidade de médio a longo prazo, devido ao tempo necessário para a 

retomada dos processos ecológicos no local. Deve-se considerar que, 

adotando-se a recomposição de uma APP de 52,5 metros proposta neste 

RAS, haverá acréscimo de 21,75 ha de área verdes à ADA, dentro desta 

temporalidade e em relação à condição atual do entorno do Rio Mourão. 

 

Para mitigar este impacto estão previstos o programa de resgate de flora, 

o programa de recomposição da mata ciliar do reservatório e o programa 
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de recuperação de áreas degradadas. Serão levadas em conta, no 

momento de escolha das espécies de plantio, as espécies supracitadas, 

que se encontram ameaçadas de extinção, com prioridade na implantação 

das novas áreas verdes.  

 

Como medida compensatória, deverá ser executado o que determina a Lei 

da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006) e a Resolução Conjunta 

IBAMA/SEMA/IAP nº 07/2008, que estabelecem que o corte ou supressão 

de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica, ficam condicionados à compensação 

ambiental na forma de área equivalente à extensão desmatada, com as 

mesmas características ecológicas e na mesma bacia hidrográfica. Esta 

medida está prevista no programa de compensação por supressão da 

vegetação. 

 

AIA 14 – Perda de cobertura vegetal nativa. 

Aspecto ambiental Formação do lago da PCH e construção de estruturas. 

Impacto ambiental Perda de cobertura vegetal. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
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Preventivas - 

Mitigadoras 

- Resgate de flora; 

- Recomposição da mata ciliar do reservatório; 

- Recuperação de áreas degradadas; 

- Controle e minimização da supressão, com destino 

adequado do material vegetal. 

Compensatórias 
- Destinação de área equivalente à desmatada 

conforme estabelecido na Lei da Mata Atlântica. 

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.15. 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 ser realizada por funcionários e operários envolvidos 

nas obras de instalação do empreendimento. Estas intervenções podem 

afetar 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.  

 

Ademais, a abertura das áreas de acesso, de canteiros de obras e 

terraplanagem pode ser agente facilitador ao estabelecimento de espécies 

exóticas de fácil disseminação. Além disso, as espécies vegetais utilizadas 

como fonte de alimentação humana podem ser dispersas por funcionários 

envolvidos nas obras de implantação da PCH. Muitas espécies exóticas 

possuem caráter invasor e se dispersam facilmente, ocupando áreas 

naturais dificultando a ocupação e desenvolvimento da flora nativa, 

ocorrendo contaminação biológica. O estabelecimento de espécies 

exóticas invasoras traz impacto negativo para a flora e fauna da região, 

causando desequilíbrio ecológico, e dificultando o estabelecimento de 

espécies nativas e da recuperação das áreas, além de possivelmente 

causar a contaminação de áreas onde a vegetação nativa já está 

estabelecida. 

 

Este impacto poderá ocorrer principalmente nas ações e fases do 

empreendimento em que ocorrerá uma demanda maior de mão-de-obra, 

ou seja, na fase de implantação.  

 

Para minimizar e até evitar que este impacto ocorra deve ser realizada a 

instrução e conscientização dos trabalhadores para que não explorem 
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recursos vegetais remanescentes e que os resíduos gerados tenham a 

correta destinação. 

 

 

AIA 15 – Alteração da vegetação nativa do entorno. 

Aspecto ambiental Atividades das equipes de construção. 

Impacto ambiental 
Alteração da vegetação nativa remanescente no 

entorno do empreendimento. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
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Preventivas 

- Instrução dos trabalhadores durante as obras para 

que não adentrem a área florestal remanescente no 

entorno do empreendimento; 

- Treinamentos relacionados à educação ambiental 

dos trabalhadores. 

Mitigadoras - 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades - Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.16. Conservação da área florestal do entorno 

Com a implantação da PCH, no entorno do reservatório será formada uma 

nova área de preservação permanente (APP) e, além disto, haverá o 

monitoramento das áreas plantadas no intuito de garantir que o ambiente 

alvo da recuperação volte a ter suas funções ecológicas.  

 

A faixa a ser preservada no entorno será no mínimo de 52,5 m, 

totalizando até 53,35 ha de área preservada. A largura real da APP a ser 

recuperada deverá ser definida pelo órgão ambiental no licenciamento do 

empreendimento, conforme novas legislações, Lei Federal nº 12.651/2012 

e Lei Federal nº 12.727/2012. 

 

Esta faixa de APP representa um ganho de até 21,75 ha de área verdes à 

ADA, em relação ao hoje existente na mesma área. É importante ressaltar 

que, com a implantação do empreendimento fica garantida a preservação 

de tais áreas sob responsabilidade do empreendedor, conforme prevê a 

legislação, e que os locais que hoje se encontram descaracterizados e sem 

vegetação dentro da área correspondente à nova APP, deverão ser 

recompostos por meio de plantios de espécies nativas, garantindo a 

recomposição e manutenção de áreas verdes, no entorno do reservatório.  

 

Sem a instalação da PCH, além de não haver a recuperação dos locais que 

se encontram desprovidos de vegetação nativa, ainda existe a 

probabilidade da pressão antrópica por meio de aumento de áreas 

agricultáveis e de reflorestamentos com espécies exóticas, como ocorre 

hoje em grande parte da AII. 

 

Tal fato estabelece melhores efeitos ecológicos para o ambiente de uma 

forma geral, principalmente quando considerada a conexão entre 

fragmentos e maior área de vida para espécies da fauna, com ganho para 

a qualidade e diversidade do ambiente.  
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Este impacto positivo irá ocorrer na ADA após a implantação. De alta 

importância e continuidade, tem duração permanente dentro da vida útil 

do empreendimento. O reestabelecimento da vegetação na faixa da nova 

APP só será consolidado a médio e longo prazo, considerando os 

processos sucessionais envolvidos na formação da nova cobertura florestal 

a partir de áreas abertas e descampadas. 

 

Para a potencialização deste impacto positivo sugere-se seguir 

adequadamente as recomendações do programa de recomposição da área 

de preservação permanente do reservatório com a utilização de espécies 

nativas locais e preferencialmente atrativas à fauna, com o adequado 

monitoramento do desenvolvimento das áreas plantadas, obtendo-se 

assim maior sucesso na recomposição do ecossistema da mata ciliar.  

 

AIA 16 – Conservação da área florestal do entorno. 

Aspecto ambiental 
Restauração e manutenção da mata ciliar no entorno 

do reservatório.  

Impacto ambiental 
Conservação da área florestal no entorno do 

reservatório. 

Ocorrência R Temporalidade F (LP) 

Natureza POS Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
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u
 

s
e
v
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o
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t 
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n
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r 
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S
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G

 

AID O 1 3 3 1 3 27 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras 
- Recomposição da área de preservação permanente 

do reservatório. 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.1.2.17. Prejuízo ao conforto acústico da comunidade  

Um dos efeitos das obras de implantação da PCH será a geração de ruídos 

relacionados às atividades construtivas e às atividades humanas, 

compreendendo a operação e movimentação de veículos e máquinas como 

caminhões, escavadeiras, pás-carregadeiras, rolos compressores e outros. 

 

A movimentação do maquinário será concentrada na área do barramento, 

canteiro de obras, canal de adução e casa de força, locais situados a mais 

de 700 metros da comunidade Barreiro das Frutas. Há moradias esparsas 

instaladas na ADA, em distâncias inferiores, em que os sons originados na 

obra serão percebidos, mas estima-se que não apresentarão impacto 

relevante ao conforto dos moradores. O caráter de temporalidade da obra 

reduz a sua significância, e medidas como interrupção de atividades 

significativamente ruidosas no período noturno garantem a inserção do 

empreendimento sem conflitos neste aspecto. 

 

A supressão de vegetação na área do reservatório e demais áreas 

impactadas também gerará ruídos associados à operação das máquinas, 

mas da mesma forma de caráter temporário e inevitável. 

 

Na fase de operação as principais fontes ruídos são os grupos geradores 

da PCH, com emissões de baixa freqüência associadas à passagem das 

pás das turbinas, além de emissões geradas por equipamentos, atividades 

humanas e veículos. As turbinas permanece enclausuradas na casa de 

força, que já propicia abatimento significativo dos níveis de pressão 

sonora associados. Pode ocorrer eventual emissão de ruídos devido à 

turbulência da água no vertedouro, mas de baixa relevância.   

 

Em relação ao fluxo de veículos gerado pela operação do 

empreendimento, tende a ser não relevante em quantidade, dessa forma 

não contribuindo de maneira relevante à geração de ruídos nos acessos. 
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Em todos os casos a distância das fontes às moradias é fator 

preponderante para que o decaimento dos níveis de pressão sonora na 

propagação das ondas garanta o conforto acústico da comunidade. Uma 

das medidas é ajustar o acesso ao canteiro de obras previsto para que o 

fluxo seja desviado da última sede de propriedade rural, por onde passa o 

acesso atual à área. Este acesso alterado já é previsto e apresentado no 

mapeamento anexo. 

 

AIA 17 – Prejuízo ao conforto acústico da comunidade. 

Aspecto ambiental Emissões sonoras. 

Impacto ambiental Prejuízo ao conforto acústico da comunidade. 

Ocorrência R Temporalidade F  

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
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m
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 o
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s
e
v
 

C
o

n
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o
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e
v
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a
n
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r 
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G

 

ADA e entorno imediato I 2 2 1 1 1 4 PS 

ADA e entorno imediato O 3 1 1 1 3 9 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Seleção de veículos e equipamentos, incluindo o 

desempenho acústico (emissões sonoras) como 

critério, assim como o estado de manutenção geral; 

- Desempenhar e exigir a manutenção preventiva e 

corretiva deveículos e maquinários; 

- Definição das rotas com máximo afastamento de 

áreas habitadas; 

- Interrupção de atividades significativamente 

ruidosas noperíodo noturno; 

- Adequação do acesso ao canteiro de obras para 

afastamento da sede de propriedade mais próxima. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.18. Destruição/fragmentação de habitat e dispersão das 

espécies 

Com a construção da barragem e estruturas anexas, haverá o 

represamento do Rio Mourão, produzindo um reservatório com a 

inundação das margens em até 35 ha (considerando o nível máximo 

normal). Como é procedimento, para a área inundada do reservatório será 

realizada a supressão da vegetação e limpeza do terreno, e esta retirada 

da vegetação ciliar produzirá um impacto direto, irreversível e permanente 

ao habitat, removendo-o por completo. 

 

O entorno do Rio Mourão encontra-se sobremaneira alterado pela 

antropização, permenecendo apenas pequenos fragmentos de vegetação 

nativa. As matas ciliares são os únicos ambientes com algum nível de 

conectividade, e que em decorrência desta supressão, sofrerá uma 

descontinuidade, aumentando o efeito da fragmentação já existente. Este 

processo acentua os efeitos sobre as populações de espécies locais, 

reduzindo a qualidade dos habitas remanescentes, favorecendo o 

isolamento de populações e a sua sustentabilidade. 

 

Outro ponto a ser considerado é que durante as atividades de supressão 

da vegetação as espécies da fauna terreste com maior mobilidade 

geralmente iniciam fuga para a vegetação remanescente do entorno. A 

movimentação, o ruído do maquinário e outras alterações ambientais são 

o suficiente para provocar este comportamento espontâneo das espécies. 

Contudo, algumas espécies com menor mobilidade demandam resgate 

para que se minimiza a perda de indivíduos. 
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AIA 18 – Destruição/fragmentação de habitat e dispersão das espécies. 

Aspecto ambiental Supressão de vegetação. 

Impacto ambiental 
Destruição/fragmentação de habitat e dispersão das 

espécies. 

Ocorrência R Temporalidade 
F 

(LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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e
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G

 

ADA I 1 3 3 1 3 27 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 
- Antecipar o afugentamento da fauna antes da 

supressão da vegetação. 

Mitigadoras 

- Realizar a translocação dos indivíduos da área de 

supressão para as áreas distantes das áreas 

suprimidas. 

Compensatórias 

- Realizar o plantio compensatório, visando 

reestabelecer um ambiente florestal para ocupação 

por espécies da fauna. 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira 
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7.1.2.19. Aumento da densidade populacional de animais 

Durante o processo de desflorestamento para implantação das demais 

estruturas da PCH, efeitos sinergéticos diretos serão produzidos sobre a 

fauna local. Deste modo, a supressão vegetal, movimentação de 

maquinário, pessoas e ruídos, devem afugentar as populações de espécies 

(principalmente répteis, aves e mamíferos), para os habitats 

circunvizinhos não suprimidos. Esse deslocamento poderá produzir um 

aumento drástico e repentino na densidade populacional, promovendo 

efeitos negativos nas populações.   

 

Com o aumento da densidade populacional, a competição por espaço 

(território) e por alimento será intensificado, podendo haver um uso do 

recurso (alimento) acima da capacidade de suporte, reduzindo 

significativamente a qualidade do habitat. Essa redução na qualidade pode 

gerar em curto/médio prazo o aumento de doenças, redução no sucesso 

reprodutivo pela redução do fitness, vunerabilidade a predadores, etc. 

Considerando os efeitos citados, algumas populações com maior exigência 

ambiental poderão colapsar reduzindo significativamente seu conjunto de 

indivíduos. 

  



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

582 

AIA 19 - Aumento da densidade populacional. 

Aspecto ambiental 
Atividades das equipes de supressão para a 

implantação. 

Impacto ambiental Aumento da densidade populacional de animais. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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e
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m
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s
e
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t 
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u
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S
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I
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AID I 1 3 2 1 3 18 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 
 - Evitar a soltura de animais provenientes do resgate 

nos locais adjacentes imediatos ao empreendimento. 

Mitigadoras 

 - Monitorar as populações do entorno do 

empreendimento, utilizando dados sobre a densidade 

das populações. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 

 

7.1.2.20. Atropelamento de animais 

A presença e operação de máquinas pesadas e o tráfego de veículos da 

empreiteira durante as obras de implantação podem causar acidentes 

como atropelamento e morte de animais silvestres, ou mesmo de animais 

domésticos e de criação, uma vez que em estradas rurais e em 

propriedades lindeiras à obra é comum a presença de animais deste tipo.  

 

No caso da fauna silvestre tal situação pode ser significativa nos locais 

onde as estradas interceptam fragmentos naturalmente utilizados por 

diversas espécies da fauna em seus deslocamentos diários. Assim, com a 

possibilidade deste tipo de impacto, torna-se importante e necessário a 

adoção de medidas preventivas como a sinalização das estradas e a 

conscientização dos colaboradores para adoção de velocidades reduzidas 

no tráfego em estradas rurais e vias de acesso ao empreendimento, bem 
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como operar maquinário pesado de maneira adequada e com extremo 

cuidado, principalmente próximo a áreas florestais, tendo em vista a 

presença de espécies da fauna com hábitos fossoriais, e que por esta 

condição tornam-se mais suscetíveis à morte por atropelamento. 

 

AIA 20 – Atropelamento e morte de animais. 

Aspecto ambiental Tráfico de animais e veículos na obra. 

Impacto ambiental Atropelamento de morte de animais. 

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

 

AID (nas localidades rurais 

próximas das áreas de 

desmatamento) 

I 2 3 6 PS 

AID (áreas próximas do 

entorno do reservatório) 
O 2 3 6 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Orientação dos colaboradores para tráfego em 

velocidades reduzidas, visando maior segurança e 

menor possibilidade de atropelamento de animais; 

- Sinalização das vias de acesso e aos canteiros;  

- Fiscalização das velocidades de tráfego de veículos 

na obra. 

Mitigadoras -  

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.21. Mortandade de peixes  

Nas etapas de desvio do rio através de ensecadeiras trechos do leito 

natural serão ensecados para realização das atividades construtivas. 

 

Após a construção do barramento que dará origem ao reservatório, com o 

consequente processo de enchimento e formação do lago (e desvio das 

vazões para a casa de força), haverá redução considerável do nível de 

água a jusante do barramento, até a restituição de água no canal de fuga, 

em um trecho de aproximadamente 900 metros. 

 

Durante este processo a comunidade aquática, em especial os peixes, 

estarão significativamente vúlneráveis. À medida que o nível de água 

diminui, muitos peixes que estarão nas margens dos rios ou em outros 

pontos mais altos do leito, poderão ficar presos nas fendas das rochas ou 

em pequenas poças com risco de óbito iminente.  

 

Equipes de salvamento e resgate deverão estar a postos e em atividade 

nestas fases, realizando o salvamento, resgate e relocação dos peixes 

para locais que permitam a sua sobrevivência. O rebaixamento do nível de 

água do rio a jusante certamente produzirá mortes de indivíduos da 

ictiofauna, contudo, para evitar uma mortandade excessiva, uma vazão 

mínima que permita a permanência da fauna aquática deverá ser mantida, 

tanto na fase de obras como na fase de operação. 

 

A redução de vazão e níveis de água neste trecho de vazão reduzida é 

permanente, e a manutenção de vazão remanescente é prevista em 

projeto através de um dispositivo nas adufas de desvio e de dois 

dispositivos no barramento, para uso nas fases de enchimento e de 

operação, respectivamente. 
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No Paraná a vazão remanescente é de 50% da Q7,10, conforme exposto 

previamente. A outorga prévia concedida pelo Instituto das Águas do 

Paraná estabeleceu a manutenção do dobro deste valor, sendo idêntico à 

Q7,10, portanto. 

 
AIA 21 – Mortandade de peixes. 

Aspecto ambiental 
Atividade pela equipe de engenharia no enchimento 

do reservatório.  

Impacto ambiental 
Mortandade de peixes em decorrência da redução da 

vazão. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG 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

 

ADA I 1 2 2 2 3 24 PS 

M
e
d
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a
s
 

Preventivas 

- As equipes de salvamento e resgate deverão estar 

de alinhadas com a equipe de engenharia, com 

informações detalhadas sobre o processo de 

enchimento do reservatório. 

Mitigadoras 

- Realizar os resgates dos peixes presos nas 

superfícies expostas do leito e alocar os indivíduos 

para as áreas remanescentes do rio; 

- Manter vazão remanescente nas etapas de obra e 

de operação. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades - Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.22. Interrupção da migração de peixes  

Durante a formação da barragem e do reservatório, e com efeito 

permanente, o rio contará com uma barreira não natural que dificultará ou 

até mesmo impedirá o acesso dos peixes aos trechos de montante do Rio 

Mourão. A interrupção do rio pode representar um impacto significativo na 

reprodução dos peixes que realizam migração rio acima, buscando locais 

para reprodução. Esses peixes são reofílicos e necessitam nadar contra a 

correnteza dos rios para amadurecer sexualmente e procriar. 

 

Neste contexto, durante a operação, além da barreira física gerada pelo 

reservatório, mudanças na dinâmica hídrica podem intensificar o impacto 

a montante, tais como mudanças de ambientes lóticos para lênticos 

(montante), mudanças na temperatura da água com extratificação 

térmica, acúmulo de matéria orgânica no lago do reservatório podendo 

reduzir a disponibilidade de oxigênio pela decomposição aeróbica, redução 

de espécies reofílicas e o aumento da abundâncias de espécies de peixes 

de ambientes lênticos (ex. Parauchenipterus galeatus). A jusante, efeitos 

como hiperoxigenação produzida na saída do vertedouro podem produzir 

mortes de peixes por embolia gasosa, e o aporte de matéria orgânica rica 

em nutrientes, e fundamental na estrutura trófica, pode ser comprometido 

através da retenção e sedimentos no reservatório. 

 

Conforme exposto nas seções referentes à qualidade da água, as 

características naturais da água do Rio Mourão (que atende quase 

integralmente os padrões de qualidade para rios classe 2, com baixas 

concentrações de nutrientes e matéria orgânica, e boa oxigenação), 

permitem inferir que a qualidade da água deve se manter boa, sem 

processos relevantes de redução do oxigênio dissolvido e eutrofização, por 

exemplo. Da mesma forma, os efeitos de oxigenação já ocorrem 

naturalmente através do salto existente a jusante do barramento 

projetado.   
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O Rio Mourão tem vocação para emprego de suas águas na geração e 

energia hidroelétrica, e já contempla duas centrais de geração a montante 

da área em estudo, sendo previstos mais 5 empreendimentos a jusante, 

que devem ser implantados em médio prazo. Desta forma, o corpo hídrico 

já sofre os efeitos dos barramentos existentes a montante, sendo a PCH 

Saltinho o barramento mais a jusante no momento. O impacto cumulativo 

dos vários empreendimentos tende a ser superior no impedimento da 

migração das espécies de peixes que o fazem como parte de seu ciclo 

reprodutivo. 

 

Recomenda-se a realização do monitoramento de ictiofauna nos trechos 

de jusante e montante, incluindo o reservatório, para compreensão dos 

impactos associados. 

 
AIA 22 – Interrupção da migação de peixes. 

Aspecto ambiental 
Atividade pela equipe de engenharia no enchimento 

do reservatório.  

Impacto ambiental 
Interrupções nas migrações de peixes, reduções das 

populações e alterações na comunidade.  

Ocorrência R Temporalidade F (CP/MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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AII I 1 3 2 2 3 36 S 

M
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d
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Preventivas - 

Mitigadoras 
- Realizar o monitoramento das espécies migratórias, 

e de suas possíveis rotas migratórias. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.1.2.23. Caça e pesca predatória  

Apesar de ser enquadrada como crime pela lei de crimes ambientais (Lei 

Federal nº 9.605/98), as práticas de caça e pesca predatória configuram-

se como atividades não raras em áreas rurais. Este tipo de prática atua 

diretamente e gradativamente como um fator no declínio da diversidade 

biológica, causando sérios prejuízos às populações animais pois, muitos 

deles, são eliminados do ambiente natural local. Este desiquilíbrio é ainda 

mais grave quando relacionado às espécies raras ou ameaçadas de 

extinção. A presença de colaboradores nas fases de obras e de operação 

pode acarretar na prática e na intensificação destas atividades cinegéticas, 

principalmente para os grupos de mamíferos e aves silvestres. 

 

Somando-se à prática da caça, a intensificação da presença humana 

devido ao empreendimento pode favorecer as práticas de pesca predatória 

no Rio Mourão e demais corpos hídricos da região, localizados na AID da 

PCH Saltinho. A sinalização e práticas e diretrizes voltadas à educação 

ambiental junto aos colaboradores, e fiscalização no período de obras e 

operação podem minimizar ou até mesmo evitar tal impacto.  
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AIA 23 – Caça e pesca predatória. 

Aspecto ambiental Aumento da presença humana. 

Impacto ambiental Caça e pesca predatória. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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AID (nas localidades rurais 

próximas das áreas de 

desmatamento) 

I 2 2 2 1 1 8 PS 

AID (áreas próximas do 

entorno do reservatório) 
O 2 1 2 1 3 12 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Atividades de orientação e educação voltadas à 

população envolvida e aos trabalhadores ligados ao 

empreendimento; 

- Instalação de sinalização indicativa de proibição de 

caça e pesca. 

Mitigadoras 

- Fiscalização durante as fases de planejamento e de 

construção do empreendimento para evitar a captura 

de animais por parte dos trabalhadores da obra e da 

população em geral. 

Compensatórias -  

Potencializadoras -  

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.24. Aumento da fauna sinantrópica e dispersão de vetores  

A migração e estabelecimento das atividades humanas podem propiciar a 

importação de inúmeras doenças tropicais, sendo que o diagnóstico da 

fauna de vetores e hospedeiros epidemiológicos demonstra os possíveis 

agentes presentes na área de influência e região. 

 

O fluxo de pessoas traz consigo a possibilidade da introdução acidental de 

espécies domésticas e exóticas invasoras (espécies de insetos, artrópodes, 

moluscos e plantas) associados a diversas doenças tropicais.  

 

Por outro lado, a população migrante poderá ser suscetível às doenças 

endêmicas da região receptora, havendo o risco de aumento da incidência 

de doenças como leishmaniose tegumentar americana, hantavirose e 

febre maculosa, principalmente, nas áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento e onde ocorrem potenciais vetores.  

 

Dentre as doenças, a que apresenta o maior risco de ocorrência e 

agravamento é a dengue, caso ocorra a introdução de sorotipos do vírus 

diferentes das que circulam na região, causado pela migração estimulada 

pela oportunidade de trabalho na área de influência da PCH Saltinho. 

 

Na fase de obras o acúmulo de resíduos, processos e alterações 

ambientais associadas à atividade e aumento do contato homem/vetor 

podem favorecer a proliferação de espécies antrópicas ou silvestres 

hospedeiras naturais de diversas doenças. Deste modo, no canteiro de 

obras pode haver, por exemplo, uma infestação de mosquitos do gênero 

Aedes e Culex, aumentando os riscos de ocorrência das doenças 

transmitidas por estes vetores. O acúmulo de resíduos e processos poderá 

também atrair diversas espécies sinantrópicas como gambás (Didelphis 

spp.), lagartos (Teiú), urubus (Coragyps atratus) e carcarás (Carcara 

plancus) além de roedores domésticos (Rattus rattus, Rattus norvergicus, 
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Mus musculus) que poderão se instalar no local trazendo consigo doenças 

nocivas aos colaboradores.  

 

A supressão da vegetação das áreas de inundação durante a fase de pré-

enchimento do reservatório acaba por expor os trabalhadores ao risco de 

contraírem doenças de ciclo silvestre uma vez que a fauna afugentada 

busca novos habitats e fontes de recursos, aumentando o risco de 

doenças como leishmaniose tegumentar americana.  

 

A formação reservatório traz consigo a transformação do ecossistema 

lótico (rios e riachos) em lêntico (represa), favorável à proliferação de 

diversas espécies de mosquitos dos gêneros Anopheles, Mansonia e 

Coquillettidia, além de moluscos planorbídeos associados à formação de 

macrófitas em ecossistemas lênticos. Também a elevação do lençol 

freático pode favorecer a proliferação de flebotomíneos no ambiente 

florestal junto às margens do reservatório, aumentando o risco de 

ocorrência de leishmaniose dentre outras. 

 

Para mitigar este tipo de impacto é necessário manter a vacinação da 

febre amarela e demais doenças tropicais de todos colaboradores 

envolvidos, além de executar ações de educação em saúde com 

orientações básicas sobre as doenças da região. Além disso, as diversas 

medidas preventivas presentes nos diversos segmentos do PBA devem ser 

praticadas além da conscientização dos colaboradores, evitando o 

acúmulo de água e lixo, desconformes com procedimentos técnicos. 

 

No alojamento e demais dependências no canteiro de obras, as 

infestações e acesso poderão ser prevenidas com a instalação de telas nas 

portes e janelas, sobretudo nas áreas de alojamento e refeitórios. Já nas 

frentes de trabalho, os incômodos causados por simulídeos, 

ceratopogonídeos e tabanídeos poderá ser amenizado com o fornecimento 

de uniformes e equipamentos de proteção individual (calças, camisas de 
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mangas compridas, calçados, chapéus e bonés legendário) e repelentes 

dermatológicos (25% a 30% DEET) para os colaboradores envolvidos. 

 

AIA 24 - Aparecimento ou aumento de vetores de doenças. 

Aspecto ambiental 
Concentração de trabalhadores e supressão de 

vegetação. 

Impacto ambiental 
Possibilidade de importação e de aumento da 

incidência de doenças veiculadas por vetores.  

Ocorrência R Temporalidade F (MP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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ADA e AID (canteiro de 

obras, alojamentos e 

outras áreas associadas e 

frentes de trabalho, e nas 

localidades rurais próximas 

das áreas de 

desmatamento) 

I 2 3 2 2 1 24 PS 

AID (áreas próximas do 

entorno do reservatório) 
O 1 2 2 2 3 24 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Exames admissionais e demissionais dos 

profissionais ligados diretamente ao empreendimento 

(malária, exame parasitológico de fezes – 

esquistossomose, para as pessoas procedentes de 

área endêmica); 

- Atualização da carteira vacinal (febre amarela); 

- Ações de educação ambiental e de saúde à 

população afetada e contingente da obra; 

- Fortalecer e estabelecer parcerias com instituições 

públicas na prevenção e combate às doenças 

transmitidas por vetores; 

- Monitoramento de vetores na ADA do 

empreendimento;  

- Fornecimento de repelente e Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) para os operários; 
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- Emissão de nota técnica alertando o órgão de saúde 

do município sobre o risco de ocorrer doenças 

veiculadas por vetores nas áreas próximas desses 

locais; 

- Realização de campanhas informativas direcionadas 

as comunidades próximas de áreas de 

desmatamento. 

Mitigadoras 

- Gerenciamento de resíduos na obra e adoção de 

medidas sanitárias previstas em legislação; 

- Telagem de portas e janelas nos dormitórios e 

refeitórios. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.25. Aumento da arrecadação municipal e efeito renda 

As atividades de construção civil, e consequentemente as atividades de 

seus fornecedores de insumos, serão as principais quando da instalação 

do empreendimento. Na fase de operação a questão fica diretamente 

associada à produção de energia elétrica pelo empreendimento 

 

Embora a produção de energia elétrica não seja tributada com ICMS na 

fonte produtora, é importante que a implantação desse projeto e de 

outros seja efetivada em território paranaense para ampliar o montante 

da geração desse imposto incidente sobre bens utilizados no período de 

construção da obra, possibilitando assim maiores repasses. 

 

A geração de tributos se dará em todas as esferas, independentemente de 

onde forem produzidos e/ou adquiridos os bens necessários à implantação 

do empreendimento. O município em que ocorrem as obras deverá ser 

especialmente beneficiado com aumento da arrecadação de imposto sobre 

serviços (ISS). 

 

A tabela que segue apresenta a geração de impostos vinculados ao 

empreendimento. 

 

Tabela 128– Geração de impostos vinculados à implantação e operação do 

empreendimento, por esfera administrativa. 

Competência Tributo - fato gerador 

Municipal 

Imposto Sobre Serviços (ISS) devido com as atividades das 

empreiteiras que estarão executando as obras do empreendimento. 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) – 

incidente sobre transações imobiliárias de negócios relacionados ao 

projeto em pauta. 

Estadual 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente 

na aquisição de componentes para a construção, bem como na 

compra de máquinas e equipamentos necessários ao empreendimento 

que irão gerar ICMS, beneficiando as finanças públicas do estado do 
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Competência Tributo - fato gerador 

Paraná, desde que nele sejam adquiridos os bens, beneficiando 

também, dessa forma, o município de Coronel Domingos Soares, por 

meio da participação direta e através da sistemática de retorno 

(repasse) de parcela desse tributo aos cofres municipais. 

Federal 

Os tributos recolhidos pela União via Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e Imposto de Renda (IR), são fontes tributárias 

que formam o bolo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do 

qual o município de Coronal Domingos Soares é altamente 

dependente. Em síntese, seja onde for que insumos, máquinas e 

equipamentos para o empreendimento sejam produzidos, o estado do 

Paraná e o município irão beneficiar-se pela sistemática de 

transferências financeiras do governo federal para a administração 

estadual e local. 

Nota 

É importante destacar que a tributação em geral – municipal, estadual 

e federal – também irá aumentar por meio da renda auferida pelos 

trabalhadores empregados na obra, os quais naturalmente irão suprir 

suas necessidades no comércio local e regional, cujos gastos 

familiares contribuirão para a melhoria das finanças públicas. 

 

Como Campo Mourão já é uma cidade com boa oferta de serviços, através 

de seus estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, prevê-se 

o fortalecimento de diversos ramos de atuação e a potencialização dos 

impactos positivos de geração de renda e dinamismo da economia. 

 

Um levantamento inicial indica que aproximadamente 58 segmentos 

distintos serão favorecidos, conforme listagem da tabela a seguir. Para os 

estabelecimentos da sede urbana, observa-se uma grande capacidade de 

absorver essa demanda, mas nas proximidades, para que a comunidade 

possa usufruir das oportunidades faz-se necessária disposição, 

investimento e visão de negócios por parte dos moradores e empresários 

da região. 
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Tabela 129– Atividades econômicas a serem beneficiadas com o 

empreendimento. 

Atividades previstas a serem beneficiadas 

Alimentação fora de casa 

Armazenagem e guarda de bens 

Confecção de material de acondicionamento e embalagem 

Confecção de uniformes e roupas especiais 

Contratação temporária de serviços diversos 

Eventos, conferências e exposições 

Festividades e homenagens 

Fretamento e transporte de encomendas 

Lava carros 

Locação de bens móveis 

Locação de equipamentos 

Locação de imóveis 

Locação de softwares, multimídia 

Logística de manuseio, controle e pesagem 

Manutenção e conservação de bens imóveis e edificações 

Manutenção e conservação de equipamentos industriais e operacionais 

Oficina mecânica veículos leves 

Oficina mecânica veículos médios 

Oficina mecânica veículos pesados 

Postos de abastecimento de combustível 

Produções jornalísticas 

Serviços advocatícios 

Serviços bancários 

Serviços contábeis 

Serviços de água e esgoto 

Serviços de alimentação nas empresas – empreiteiras 

Serviços de fornecimento de energia elétrica e gás 

Serviços de hospedagem 

Serviços de análises qualidade da água 

Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional 

Serviços de assistência social 

Serviços de áudio, vídeo e foto 

Serviços de comunicação em geral 

Serviços de cópias e reprodução de documentos 

Serviços de creches e assistência pré-escolar 
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Atividades previstas a serem beneficiadas 

Serviços de limpeza e conservação 

Serviços de perícias médicas por benefícios 

Serviços de processamento de dados 

Serviços de publicidade e propaganda 

Serviços de reabilitação profissional 

Serviços de representantes da previdência social 

Serviços de seleção e treinamento 

Serviços postais: correio, encomendas 

Serviços de telefonia fixa 

Serviços de telefonia móvel celular 

Serviços funerários e religiosos 

Serviços gráficos 

Serviços de taxi 

Serviços hospitalares 

Serviços laboratoriais 

Serviços médicos, odontológicos e psicológicos 

Serviços técnicos profissionais – diversos setores 

Transporte de pessoal – vans – ônibus – barcos 

Transporte de cargas leves, médias e pesadas 

Vigilância patrimonial e pessoal 

Outros serviços pertinentes a projetos hidrelétricos 

 

Além disto, a priorização da contratação de trabalhadores locais pode 

contribuir para expandir o efeito-renda, e com isso os impostos gerados, a 

partir do aumento do consumo. 

 

De maneira indireta, a arrecadação de tributos contribuirá com os 

investimentos em equipamentos comunitários e vários serviços públicos, 

beneficiando, assim, a população da área de influência direta do 

empreendimento. 
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AIA 25 – Aumento da arrecadação e efeito renda. 

Aspecto ambiental Implantação e operação do empreendimento.  

Impacto ambiental Aumento da arrecadação e efeito renda.  

Ocorrência R Temporalidade 
F 

(CP/MP/LP) 

Natureza POS Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
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Estratégica I 3 2 2 2 1 24 PS 

Estratégica O 3 2 2 2 3 72 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras 
- Priorizar contratação de fornecedores locais; 

- Priorizar a contratação de mão de obra local. 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira.  

 

7.1.2.26. Transferência compulsória da população afetada 

A área atingida pela implantação da PCH contemplará até 15 propriedades 

rurais que terão parte de suas áreas atingidas (dependendo da extensão 

da APP aprovada pelo órgão licenciador e da locação precisa das demais 

estruturas), e ainda possivelmente uma residência será comprometida 

necessitando de realocação da família proprietária.  

 

Esse processo levará à negociação ou desapropriação e indenização das 

áreas a serem alagadas e àquela necessária à implantação da área de 

preservação permanente definida em legislação e no processo de 

licenciamento ambiental, podendo causar insegurança por parte da 

população diretamente atingida, levando à insatisfação quanto ao 

reassentamento compulsório e seus trâmites. Dessa maneira, deve haver 

mecanismos de comunicação que tornem todas as ações tomadas 

transparentes e que tragam segurança à população afetada.  
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Dessa forma, preconiza-se a implantação de programa de monitoramento 

de indenização e reassentamento das propriedades e famílias diretamente 

afetadas, objetivando o monitoramento dos processos pertinentes e 

indenizações das áreas requeridas para implantação da PCH, além de 

tentar amenizar o rompimento das relações sociais e prejuízo em sua 

qualidade de vida. Deve haver, nesse caso, especial cuidado com as 

relações sociais, uma vez que os moradores da região possuem extrema 

ligação afetiva com suas terras.  

 

AIA 26 – Transferência compulsória da população afetada para instalação da 

PCH. 

Aspecto ambiental 
Instalação do empreendimento com a formação do 

reservatório. 

Impacto ambiental Transferência compulsória da população afetada. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
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Propriedades rurais da ADA I 1 3 3 1 3 27 S 
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Preventivas - Realizar de comunicação social;  

Mitigadoras 

- Adequado levantamento fundiário das áreas 

afetadas, com o competente cadastro 

socioeconômico; 

- Realizar monitoramento da indenização e 

reassentamento da população diretamente afetada. 

Compensatórias 

- Conceder apoio técnico para recomposição da 

capacidade produtiva das propriedades rurais 

diretamente afetadas. 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor. 
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7.1.2.27. Geração de emprego e renda 

A implantação de uma PCH gera empregos em diversos ramos de 

atividades, durante as diferentes etapas. São diversos postos de 

trabalhos, com funções e qualificações específicas de trabalhadores ao 

longo do processo, quais sejam: 

 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 construção: na etapa de construção das obras é quando se 

emprega o maior número de postos de trabalho da construção civil, 

exigindo profissionais de vários níveis de especialização e 

qualificação. Essa fase pode se estender por alguns anos; 

 Fase de operação: mesmo com a operação à distância, por sistemas 

operacionais automatizados, essa etapa requer funções presenciais 

para operação e manutenção da usina, segurança das instalações, 

zeladoria, manutenção do patrimônio, transporte, alimentação, 

conservação e paisagismo de áreas verdes e serviços gerais. Mesmo 

que à distância, os postos de trabalhos permanentes requeridos 

serão, por exemplo: trabalhos técnicos e burocráticos adicionais na 

rede de transmissão, subestações, sistema de medição, 

faturamento, cobrança e fiscalização; e 

 Fase de programas ambientais: as atividades ligadas a essa etapa 

ocorrem desde a fase de construção do empreendimento, e agrupa 

postos de trabalhos relativos a programas de treinamento e 

capacitação, salvamento de fauna, coleta de sementes de espécies 

florísticas, saúde ocupacional, prevenção de acidentes, relocação de 

infraestrutura técnica, realocaçãode famílias, serviços de 
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reflorestamento, adequação de serviços sociais e monitoramento 

ambiental. 

 

A tabela a seguir apresenta uma lista resumida das possíveis categorias  

profissionais demandadas pelo empreendimento em suas diferentes fases. 

 

Tabela 130– Relação profissional básica prevista para a construção da PCH 

Saltinho. 

Nível profissional 

Superior Técnico Operacional 

Engenheiro chefe Chefe de almoxarifado Ajudantes gerais 

Gerente administrativo Chefe de escritório Apontadores e 

conferentes 

Gerente financeiro Chefe de oficina Armadores 

Gerente de recursos 

humanos 

Chefe de transporte  Auxiliares mecânicos 

Engenheiro civil Eletricista Carpinteiros 

Engenheiro mecânico Encarregados de drenagem Motoristas 

Engenheiro de minas Encarregados de terraplenagem Operadores de 

equipamentos especiais 

Engenheiro eletricista Encarregados de turma Operadores de 

equipamentos leves 

Engenheiro ambiental Mecânico chefe Operadores de 

equipamentos pesados 

Engenheiro agrônomo Mecânicos para veículos Pedreiros 

Engenheiro florestal Mecânicos para equipamentos Serventes 

Biólogo Técnico segurança do trabalho Porteiros 

Economista Topógrafos Vigilantes 

Arquiteto Serviços de telecomunicações Pintores 

Advogado Apoio técnico–informática Cozinheiros, padeiros, 

confeiteiros 

Sociólogo Supervisores de turmas Auxiliares serviços 

alimentares 

Médico Compradores Auxiliares de segurança 

Geógrafo Almoxarifes Montadores de estruturas 

Geólogo     
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Os empregos diretos a serem gerados pela PCH Saltinho incluem mão de 

obra básica, pessoal de nível médio, especialistas, gerência e 

administradores, dentre outras categorias. Dependendo da disponibilidade 

e qualificação do pessoal, é uma medida correlacionada à aceitação do 

empreendimento que se privilegie a contratação de trabalhadores da 

região e/ou do município de Campo Mourão, onde vão ser notados os 

impactos diretos projeto. Esta ação também minimiza impactos sobre 

serviços públicos e facilita o aumento do efeito renda relacionado aos 

gastos dos salários dos trabalhadores da AID. 

 

De acordo com a experiência dos empreendedores em projetos 

semelhantes, a estimativa em construção de PCH’s (Pequenas Centrais 

Hidrelétricas) é de que cerca de 60% do total de postos de trabalho da 

mão de obra básica são preenchidos com operários que tradicionalmente 

trabalham e acompanham tal tipo de obras, os assim chamados 

barrageiros, os quais geralmente já fazem parte das carteiras de 

empregados das próprias empreiteiras responsáveis pela construção. Os 

demais 40% dos postos de trabalho geralmente são preenchidos com 

trabalhadores locais e regionais, mas para tanto o preenchimento é 

facultado na disponibilidade da oferta local, além do interesse e 

qualificação dos moradores locais. 

 

Na fase de operação os postos de trabalho fixo são: zeladoria, 

manutenção de patrimônio e operação, que poderão ser preenchidos 

localmente, os demais consistem em ocupações operacionais e 

administrativas de pessoal alocado na sede e escritórios regionais.  

Em outra fase, existirão vagas ofertadas para o desenvolvimento das 

atividades socioambientais e programas a serem desenvolvidos para a 

solução ou minimização dos impactos, todos pertinentes ao 

empreendimento. 
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O destaque dos empregos diretos previstos fica por conta da fase de 

operação, os quais vão constituir ocupações que deverão se estender ao 

longo do período de funcionamento comercial da usina, ou seja, por 

algumas décadas, beneficiando sobremaneira a economia local. 

 

Estima-se a geração de 125 empregos diretos durante a fase de 

construção, em um prazo de 24 meses (Brascan Energética S.A., 2008), e 

de 14 empregos na fase de operação. 
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Tabela 131 – Lotação de mão de obra prevista para empreendimento durante a sua construção. 

Funções de apoio 
Meses de obra 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

engenheiro residente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

engenheiro de produção 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

encarregado geral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

encarregado de produção - 
terraplanagem 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

encarregado de produção - obras 
civis 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

encarregado de escavação em 
rocha 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
         

auxiliar técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

técnico de segurança do trabalho 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
   

encarregado departamento de 
pessoal 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

encarregado de canteiro e 
almoxarifado 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

apontadores 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 
  

topógrafo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

laboratorista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

mecânico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

lubrificador/abastecedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

vigia 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 

motorista cam. 
lubrificador/abastecedor 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

motorista veículo utilitário 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

motorista de ônibus 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
   

TOTAL  24 24 27 27 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 28 24 6 5 5 
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Operários da obra 
Meses de obra 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

enc. de turma (feitor) - carpintaria 
   

1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
    

enc. de turma (feitor) - armação 
   

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
    

enc. de turma (feitor) - limp. e 
concretagem    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
    

carpinteiro 6 8 8 12 12 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 4 2 
  

auxiliar de carpinteiro 2 2 2 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 4 
  

pedreiro 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 
   

auxiliar de pedreiro 2 2 2 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 
   

armador 2 6 6 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 3 
   

auxiliar de armador 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
   

soldador 
  

1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 
   

mecânico montador (embutidos) 
 

1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
   

ajudante serviços gerais 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 
   

eletricista 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   

operador conj. de perfuração em 
rocha 

2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
         

aixiliar de perfuração 4 4 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
         

operador central de concreto 
   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

operador escavadeira hidráulica 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 
   

operador pá-carregadeira 
   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

operador retroescavadeira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

operador motoniveladora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

operador trator de esteiras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

operador rolo compactador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

operador munck 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

motorista caminhão basculante 6 7 8 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 
   

motorista caminhão betoneira 
   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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motorista caminhão pipa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

TOTAL 41 51 57 80 84 89 109 109 109 109 109 109 109 109 109 104 105 105 104 104 37 8 1 0 

 

TOTAL GERAL 65 75 84 107 113 118 139 139 139 139 139 139 139 139 139 133 134 134 133 132 61 14 6 5 
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Tabela 132 – Lotação de mão de obra prevista para empreendimento durante a 

sua operação. 

Função Quantidade de vagas previstas 

Auxiliar de serviços gerais 1 

Operadores com formação técnica 6 

Técnico mecânico 1 

Técnico eletricista 1 

Auxiliar administrativo 1 

Vigias 4 

 

Além dos empregos diretos, a implantação deste tipo de empreendimento 

gera outros efeitos como a geração de empregos indiretos. Segundo a 

estimativa de empregos indiretos e efeito renda, desenvolvido pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (NAJBERG e 

PEREIRA, 2004), estima-se a geração de 50 empregos indiretos durante a 

fase de construção, em um prazo de 24 meses (Brascan Energética S.A., 

2008), envolvendo uma grande variedade de setores. 

 

Esses postos estarão distribuídos em diversas localidades, tanto da região 

como do país, por exemplo, onde se fabricam os equipamentos 

hidromecânicos, eletromecânicos e os componentes necessários à 

construção civil. Estarão também em no setor de comércio e de prestação 

de serviços da AII, AID e ADA. 

 

Na fase de operação esta relação é mais direta com a demanda por 

serviços de manutenção e conservação. 

 

Considerando a existência de Agência do Trabalhador em Campo Mourão, 

cidade a ser implantada a PCH, sugere-se o estabelecimento de uma 

parceria com o SINE, visando realizar a intermediação de mão de obra, 

priorizando os trabalhadores residentes no Município. Ao garantir a 

participação da Agência do Trabalhador nos processos de contratação de 

trabalhadores, o empreendimento possibilita o aproveitamento da 
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potencialidade local e contribui para o desenvolvimento econômico de 

Campo Mourão. 

 

Para o acompanhamento da eficácia da medida, pode-se utilizar a 

proporção de trabalhadores contratados pelo empreendimento e que são 

residentes em Campo Mourão. 

 

AIA 27 - Geração de emprego e renda. 

Aspecto ambiental Implantação do empreendimento. 

Impacto ambiental Geração de emprego e renda. 

Ocorrência R Temporalidade 
P/A/F 

(CP/MP/LP) 

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

 

AID e grandes centros P 3 1 1 2 1 6 PS 

AID e grandes centros I 3 3 2 2 1 36 S 

AID e grandes centros O 3 1 3 2 3 54 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras 

- Priorização da contratação de mão de obra local, 

quando possível; 

- Priorização da contratação de terceiros locais, 

quando possível.  

Responsabilidades 
Empreendedor e empresas contratadas que atuam na 

fase de planejamento. 
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7.1.2.28. Apreensão devido às incertezas das futuras condições 

de vida 

O planejamento de empreendimentos hidrelétricos e todas as atividades 

associadas demandam períodos longos e apresentam mudanças e 

melhorias de projeto, especialmente nas etapas de outorga junto à ANEEL 

e licenciamento ambiental junto ao órgão competente. Essas prováveis 

mudanças contribuem para gerar incertezas na população diretamente 

afetada e interessada, principalmente quando se trata de desapropriação 

das áreas. As ações indenizatórias das áreas a serem desocupadas devem 

ser de conhecimento de toda a população atingida, concedendo maior 

serenidade ao processo de instalação da PCH.  

 

A população do entorno também pode sofrer este tipo de apreensão, 

incluindo a comunidade indígena existente nas proximidades, pela 

perspectiva da alteração paisagística, da infraestrutura do entorno e dos 

usos da água. 

 

Outro aspecto associa-se à concentração de pessoas na etapa de 

implantação do empreendimento, claramente maior que nas outras fases. 

Logo, será significativa a circulação de pessoas na região, fato que poderá 

causar estranheza e insegurança à população local. A área rural da ADA já 

foi mais povoada, apresentando uma população atualmente mais 

rarefeita, mas que no entanto ainda poderá gerar desconfiança diante da 

presença de pessoas externas. 

 

Para que o processo da inserção do novo contingente na região seja feita 

de forma equilibrada e sem conflitos com a população local, e para que o 

processo de implantação do empreendimento como um todo ocorra de 

maneira clara, é de suma importância desde a base do planejamento 

estabelecer estratégias de comunicação social que apresentem de forma 

transparente as informações sobre o processo, construindo, assim, a 
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confiança da população da área afetada e dos órgãos públicos em relação 

à implantação do empreendimento. 

 

Com o intuito de manter a comunidade e órgãos municipais informados a 

respeito do empreendimento, o empreendedor, ao longo da etapa de 

planejamento e estudos ambientais, já vem adotando ações neste sentido, 

atuando com cautela nos estudos prévios da região, divulgando 

informações a respeito do empreendimento para os interessados por meio 

de contato dos profissionais responsáveis pelos trabalhos de campo de 

topografia, avaliação fundiária e socioeconômica, e para a prefeitura de 

Campo Mourão, por meio de reuniões com participação de representantes 

do empreendedor.  

 

Estas ações devem ser reforçadas na etapa de licenciamento ambiental 

prévio e de instalação através da proposição e um programa de 

comunicação social apropriado às características locais. 
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AIA 28 – Apreensão e insegurança devido às incertezas das futuras condições 

de vida. 

Aspecto ambiental Atividades de planejamento do empreendimento. 

Impacto ambiental 
Apreensão e insegurança devido às incertezas das 

futuras condições de vida. 

Ocorrência R Temporalidade A 

Natureza NEG 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

 

AID P 3 3 2 2 1 36 S 

AID I 3 3 2 2 1 36 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Realizar comunicação social para esclarecimento à 

população e demais instituições sobre o 

empreendimento e estratégias adotadas; 

- Orientação aos operários da obra sobre meio 

ambiente, segurança e relacionamento com a 

comunidade; 

- Priorização da contratação de mão de obra local. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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7.1.2.29. Comprometimento da capacidade produtiva das 

propriedades afetadas 

A instalação da PCH implicará na alteração das atividades produtivas de 

propriedades do entorno imediato, com alteração do uso e ocupação do 

solo pela formação do reservatório e sua APP, e demais estruturas 

associadas, e com possível desmobilização de infraestruturas. A redução 

da área produtiva poderá inviabilizar a continuidade da atividade, 

especialmente para pequenas propriedades e de característica de 

subsistência, de acordo com a porcentagem de conversão do uso do solo 

em cada uma delas.  

 

Desta forma, é relevante o acompanhamento das propriedades rurais 

diretamente atingidas, analisando-se o grau de prejuízo da capacidade 

produtiva de cada uma delas, assim como buscar novas alternativas de 

produção para abrandar os efeitos da desapropriação sobre a renda das 

famílias. Novas técnicas produtivas voltadas a pequenos proprietários 

poderão ser aplicadas, em parceria com órgãos de extensão rural, visando 

a sustentabilidade futura da propriedade remanescente.  

 

Especial atenção deve ser concedida à moradia que será diretamente 

afetada pela formação do reservatório, considerando os modos de vida 

das pessoas ali estabelecidas. 
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AIA 29 – Comprometimento da capacidade produtiva das propriedades 

afetadas. 

Aspecto ambiental Desapropriação de propriedades rurais da ADA. 

Impacto ambiental 
Comprometimento da capacidade produtiva das 

propriedades afetadas. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP) 

Natureza NEG Origem 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

 

Propriedades da ADA I 1 3 3 1 3 27 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Adequado levantamento fundiário das áreas 

afetadas, com o competente cadastro 

socioeconômico; 

- Realizar monitoramento da indenização e 

reassentamento da população diretamente afetada. 

Compensatórias 

- Conceder apoio técnico para recomposição da 

capacidade produtiva das propriedades rurais 

diretamente afetadas. 

Potencializadoras - 

Responsabilidades 
Empreendedor em parceria com instituições de apoio 

ao agricultor.  
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7.1.2.30. Comprometimento da infraestrutura na ADA 

A área a ser alagada pela instalação da PCH afetará estruturas do sistema 

viário municipal. Os pontos identificados como afetados deverão fazer 

parte do projeto executivo com soluções para garantir sua realocação, 

quando necessárias. 

 

Na ADA destaca-se a ponte na estrada Barreiro das Frutas, sobre o Rio 

Mourão, que possivelmente deverá ser alteada para continuar cumprindo 

sua função diante à comunidade local. Sua cota atual é 411,95 m, 

enquanto o reservatório será formado na cotamáxima normal de 410 m. 

Entretanto, o nível máximo maximorum é de 411,52 metros, bastante 

próximo à pista de rodagem, demandando estudo específico para 

comprovar que a estrutura da ponte suporta a alteração no fluxo da água, 

ou se há necessidade de alteamento ou alteração estrutural. 

 

O programa de comunicação social será de grande valia nesta etapa para 

permitir que a população afetada seja informada das ações a serem 

adotadas, visando evitar qualquer conflito e transtornos no processo de 

realocação ou adaptação das estruturas.  
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AIA 30 – Comprometimento da infraestrutura localizada na ADA. 

Aspecto ambiental Alagamento da área do reservatório. 

Impacto ambiental Comprometimento da infraestrutura na ADA. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG 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

 

Propriedades localizadas na 

ADA e entorno 
I 1 3 3 1 3 27 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - Realizar comunicação social; 

Mitigadoras 
- Garantir o acesso da comunidade local; 

- Realocar e readequar infraestrutura local. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 

 

7.1.2.31. Comprometimento de áreas de lazer da população 

local 

Campo Mourão possui uma série de atrativos naturais, e destaca-se na 

área diretamente afetada pelo empreendimento a existência de uma 

cachoeira (Salto Santa Amália) que, em épocas de calor, leva muitas 

pessoas a visitá-la diariamente, porém, não possui infraestrutura de apoio 

adequada, e seu estado de conservação encontra-se comprometido.  

 

Com a implantação do barramento este atrativo terá sua vazão de água 

reduzida, pois parte da vazão disponível será levada à casa de força 

através do canal de adução, com restituição ao rio a jusante da cachoeira. 

 

Para mitigar esta alteração à condição natural do rio e da cachoeira, 

empreendimentos deste tipo mantém estruturas de liberação de água em 

um fluxo conhecido como vazão sanitária (ambiental) e vazão cênica 

(paisagística), que é garantido a jusante da barragem. 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

616 

 

No Paraná a vazão de referência é de 50% da Q7,10 (m3/s) que, de 

acordo com os estudo hidrológicos atuais e que fundamentaram o projeto 

básico, resultam em uma vazão sanitária/cênica de 0,50 m3/s. O 

aproveitamento e a vazão sanitária são objeto de avaliação pelo Instituto 

das Águas do Paraná, mediante competente processo de outorga de uso 

de recursos hídricos, que deve ser conduzido pelo empreendedor. 

 

AIA 31 – Comprometimento do potencial turístico e de áreas de lazer da 

população local. 

Aspecto ambiental Alagamento da área do reservatório 

Impacto ambiental 
Comprometimento do potencial turístico e áreas de 

lazer da população local. 

Ocorrência R Temporalidade F(MP) 

Natureza NEG 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

 

ADA I 1 2 3 2 3 36 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Realizar comunicação social; 

- Manutenção da vazão sanitária/cênica entre o 

barramento e a restituição do canal de fuga; 

- Acompanhamento e controle do processo de 

enchimento do reservatório; 

- Liberação de vazão para manutenção dos usos 

hídricos do rio durante construção do barramento; 

- Monitoramento do nível do reservatório à montante 

e da vazão liberada à jusante; 

- Obter outorga de aproveitamento hidrelétrico junto 

ao Instituto das àguas do Paraná. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor.  
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7.1.2.32. Aumento do potencial turístico e áreas de lazer 

Com o alagamento da área do reservatório da PCH haverá a alteração da 

paisagem local, e dentre os efeitos desta alteração, poderão surgir locais 

com beleza cênica e até mesmo a atração da população e turistas para 

vislumbrar o empreendimento e fazer uso das águas do reservatório. 

 

Deve-se planejar ordenadamente os usos múltiplos do futuro barramento, 

evitando conflitos durante a fase de operação (irrigação, geração de 

energia elétrica, demandas de usuários à jusante, outros), levando-se em 

consideração as diretrizes de ordenamento territorial municipal. 

 

Também, devem-se fomentar condições para que serviços de terceiros, 

como suprimento de alimentação, e ações relacionadas ao turismo, sejam 

propiciados pela população do entorno, fomentando a melhoria da 

condição de vida da população afetada. 
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AIA 32 – Aumento do potencial turístico e áreas de lazer. 

Aspecto ambiental Alagamento da área do reservatório. 

Impacto ambiental Aumento do potencial turístico e áreas de lazer. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP) 

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

 

AID O 1 2 3 2 3 36 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras - Realizar comunicação social. 

Responsabilidades Empreendedor. 

 

 

7.1.2.33. Riscos de acidentes com a população e operários 

A circulação de veículos e maquinários essenciais para implantação do 

empreendimento, mesmo que não ocorra de forma intensa, poderá causar 

acidentes envolvendo a população residente na ADA e na AID, ou com os 

próprios operários da obra. 

 

Outro aspecto que merece a devida atenção é quanto à segurança dos 

funcionários dentro do canteiro de obras da instalação do 

empreendimento. Estes estão frequentemente em circulação de 

maquinários e utilização de equipamentos como: andaimes, bate-estacas, 

serras, carregadeiras, entre outros. Havendo assim, a possibilidade de 

ocorrência de acidentes e traumas físicos. Há ainda a possibilidade de 

acidentes com o surgimento de animais peçonhentos, seja em função do 

deslocamento da fauna decorrente da supressão de vegetação e 

enchimento do reservatório, como também devido acúmulo de entulhos e 

depósito de materiais q ue podem representar locais de abrigo para 
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diversas espécies peçonhentas, como por exemplo jararaca (Bothrops 

spp.), casvavel (Crotalus durissus) e coral (Micrurus spp.) com risco para 

os colaboradores que atuam diariamente nos setores operacionais. Neste 

sentido as ações de gestão de resíduos e limpeza periódica das instalações 

consistem em importantes medidas de controle desses animais. 

 

Deve-se considerar ainda que após o enchimento do reservatório a 

garantia das condições estruturais e de segurança da barragem é 

relevante para evitar situações de risco associadas a falhas como 

rompimento, vazamentos ou mesmo operação inadequada, que poderia 

trazer danos especialmente a jusante por uma liberação não planejada de 

um grande montante de água. 

 

Considerando estas situações, recomenda-se a elaboração de estudos de 

análise de risco com os apropriados plano de gerenciamento de riscos e 

plano de atendimento a emergências, vinculados à operação do 

empreendimento. O Plano de Segurança de Barragens instituído pela Lei 

Federal nº 12.334/2010 não se aplica em função do reservatório 

apresentar volume inferior a 3.000.000m³ (três milhões de metros 

cúbicos), e a altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação 

à crista, ser inferior a 15m (quinze metros). Entretanto, os documentos de 

gestão de risco devem incorporar os elementos necessários para garantir 

a segurança da barragem. 
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AIA 33 - Riscos de acidentes com a população local e operários da obra. 

Aspecto ambiental Maior movimentação de pessoas e veículos 

Impacto ambiental 
Risco de acidentes com a população local e operários 

da obra 

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 3 3 9 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Desenvolver treinamento para os operários sobre 

normas adequadas de conduta; 

- Realizar comunicação social; 

- Realizar conscientização interna; 

- Utilização de EPIs adequados pelos trabalhadores. 

- Aplicação de práticas de gestão de resíduos sólidos, 

sendo que os locais de armazenamento podem se 

constituir em abrigo para muitas destas espécies 

peçonhentas. 

- Implantar programa de afugentamento de fauna; 

Mitigadoras 

- Manutenção de um escritório de saúde (conforme 

NR18) com capacidade para atender os trabalhadores 

e eventualmente a população afetada que por 

ventura venha a sofrer acidentes, inclusive com 

animais peçonhentos. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira.  
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7.1.2.34. Aumento da demanda sobre os serviços de saúde 

O aumento da população temporária devido à implantação da PCH, 

mesmo que relativamente pequeno, poderá gerar, além de outros 

impactos, o aumento da demanda aos serviços de saúde locais.  

 

Entre as diversas possibilidades, há que considerar: 

- Aumento da procura por serviços públicos de saúde em função da 

presença de trabalhadores de outras localidades; 

- Aumento de focos de moléstias diversas; 

- Ocorrência de acidentes de trabalho que poderão redundar em pressão 

sobre os serviços públicos de saúde. 

 

O montante de trabalhadores envolvidos na fase de obras (125 pessoas) 

representa menos de 0,2% da população de Campo Mourão (87.194 

habitantes em 2010), onde é prevista a ocorrência desta nova demanda. 

Entretanto, considerando apenas o entorno da área do empreendimento, 

conforme levantamento dos setores censitários (664 habitantes), e 

proporção de acréscimo da população chega a aproximadamente 19%. 

 

Campo Mourão, embora considerado pólo entre os municípios da AII,tem 

uma oferta modesta deste tipo de serviço, com a maior parte dos 

estabelecimentos públicos. Na comunidade do entorno do 

empreendimento há um posto de saúde com atendimento esporádico e 

dedicado à comunidade local. Dessa forma, o aumento de demanda pode 

acarretar em um comprometimento na qualidade dos serviços ofertados 

aos moradores.  

 

À vista disso, é interessante e necessário o estabelecimento de escritório 

de saúde local destinado ao atendimento específico dos funcionários da 

etapa de obras, além da adoção de atividades voltadas à conscientização 

e controle da saúde e segurança dos trabalhadores, de atuação preventiva 
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à ocorrência de acidentes e doenças, reduzindo a necessidade de busca 

por serviços locais. Neste contexto, devem ser abordadas questões 

diversas para conscientização e ação preventiva à ocorrência de doenças 

endêmicas, proliferação de vetores, doenças sexualmente transmissíveis, 

dentre outros aspectos associados à concentração de pessoal. 

 

Para a etapa de operação, o acréscimo populacional é insignificante, e em 

ambas as fases a priorização da contratação de mão de obra local também 

pode atuar na redução deste impacto sobre os serviços públicos. 

 

AIA 34 - Aumento na demanda sobre os serviços de saúde. 

Aspecto ambiental Aumento da população temporária. 

Impacto ambiental Aumento da demanda sobre os serviços de saúde. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP) 

Natureza NEG 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

 

AID I 2 2 2 2 1 16 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 
- Realizar conscientização interna; 

- Realizar comunicação social. 

Mitigadoras 

- Estabelecimento de sistema próprio de atendimento 

aos trabalhadores através de um escritório de saúde 

(conforme NR18) no local da obra; 

- Garantir atendimento médico hospitalar e 

orientação aos operários da obra; 

- Priorização da contratação de mão de obra local. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 

 

7.1.2.35. Contribuição ao sistema Interligado Nacional – SIN 

A hidroeletricidade é a principal fonte de alimentação do Sistema 

Interligado Nacional, representando a maior parte da potência de geração 
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e energia elétrica instalada no Brasil, devido à topografia favorável e à 

existência de diversas bacias hidrográficas que permitem tal 

aproveitamento.  

 

Existe uma pressão para se ampliar ainda mais a capacidade instalada por 

hidroeletricidade no país devido ao constante aumento da demanda. Com 

o sistema de interligação as regiões podem se complementar no 

fornecimento de energia, garantindo um sistema seguro quanto ao 

suprimento energético. 

 

Neste sentido, diante da busca progressiva pelo aumento da oferta 

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. 
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AIA 35 – Contribuição ao sistema Interligado Nacional – SIN. 

Aspecto ambiental Geração de energia elétrica. 

Impacto ambiental Contribuição ao Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP) 

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

 

Território nacional ligado ao 

SIN 
O 3 2 3 3 3 162 MS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras - Realizar comunicação social. 

Responsabilidades Empreendedor. 

 

7.1.2.36. Prejuízo ao patrimônio arqueológico 

Conforme diagnóstico ambiental, este projeto prevê diferentes 

intervenções físicas que podem ocasionar perda e prejuízo a bens 

arqueológicos diversos, existentes mas ainda desconhecidos. Estas 

intervenções serão realizadas em diferentes fases da obra: instalação de 

canteiros, construção das estruturas permanentes e enchimento do 

reservatório. Assim, antes do início dessas obras, esses locais deverão ser 

alvo de prospecção arqueológica em atendimento aos preceitos legais e 

orientações do IPHAN, propiciando a definição de ações de resgate 

apropriadas aos sítios e vestígios eventualmente identificados. 

 

Assim, a medida a ser adotada, é a implantação de programa de 

preservação, prospecção e resgate arqueológico ainda na fase de pré-

implantação. Sendo necessário, após a prospecção, será realizado o 

resgate arqueológico e educação patrimonial, quando haverá a valorização 

do patrimônio arqueológico através de uma ampla documentação e a 

divulgação dos resultados obtidos com a pesquisa. 
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AIA 36 – Prejuízo ao patrimônio arqueológico. 

Aspecto ambiental Intervenções físicas. 

Impacto ambiental Prejuízo ao patrimônio arqueológico. 

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 3 3 9 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Implantar o programa de preservação, prospecção e 

resgate arqueológico previamente à implantação do 

Empreendimento, com processo devidamente 

tramitado junto ao IPHAN. 

Mitigadoras 

- Executar ações de educação patrimonial vinculadas 

ao programa de preservação, prospecção e resgate 

arqueológico. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira.  

 

7.1.2.37. Impactos identificados durante a desativação 

No caso da desativação do empreendimento, deverá ser realizada 

estrutura de desmonte, sendo que, neste caso, devem ser adotadas 

medidas ambientais como isolamento das áreas e retirada 

ambientalmente adequada das estruturas existentes, garantindo a 

reintegração paisagística e ecológica das áreas, mantendo-as em condição 

segura às pessoas, animais e meio ambiente em geral. 

 

Tal procedimento, se necessário, deverá ser precedido de auditoria 

ambiental, análise de risco, bem como, programa específico de 

desativação das estruturas, visando à minimização dos impactos 

ambientais advindos da situação e, análises específicas da existência ou 

não de passivos ambientais, levando em consideração as etapas a seguir: 

o Remoção e contenção dos sedimentos; 
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o Retaludamento e implantação de sistema de drenagem; 

o Demolição de edifícios e demais estruturas; 

o Preenchimento de escavações; 

o Fechamento do acesso a aberturas subterrâneas e sinalização; 

o Revegetação e recuperação de áreas degradadas; 

o Desmontagem das instalações elétricas e mecânicas; 

o Remoção de insumos e resíduos; 

o Dispensa da mão de obra; 

o Supervisão e monitoramento pós-operacional; 

o Retirada dos cabos, equipamentos e afins. 

 

7.1.2.38. Impactos cumulativos e sinérgicos 

Os aspectos de cumulatividade e sinergia devem ser analisados quando 

considerada a totalidade de impactos gerados pelo empreendimento e a 

existência de outros empreendimento e atividades na área de atuação do 

impacto. 

 

O sinergismo considera a multiplicação dos efeitos dos impactos. Assim, 

dois ou mais impactos apresentam sinergia, quando a ação combinada dos 

mesmos passa a ser maior do que a soma das ações dos impactos 

individuais. A avaliação da sinergia requer uma análise integrada entre 

todos os impactos identificados no estudo.  

 

Através da avaliação integrada realizada, identificou-se, em especial, a 

existência de sinergia entre os impactos relacionados à alteração na 

qualidade da água e à modificação do hábitat, com alteração do sistema 

lôtico para lêntico, provocando efeitos sinérgicos sobre as espécies da 

fauna. Além disso, a alteração da paisagem e a presença do reservatório 

provocarão alterações nas estruturas fundiárias e influenciarão 

sinergicamente as condições econômicas e sociais da AID. 
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A cumulatividade indica a possibilidade dos impactos de diferentes 

empreendimentos e atividades, existentes ou previstas para a região, se 

somarem de forma que impactos pouco significativos, quando acumulados 

no tempo ou espaço, podem acarretar em significativa degradação 

ambiental. Neste sentido, a maior preocupação seria com relação à 

alteração no ambiente causada pela implantação de todas as PCHs 

previstas para o Rio Mourão. Quando considerados os aproveitamentos 

previstos para este rio tem-se que a significância de vários impactos 

relacionados à alteração dos recursos hídricos e da flora e fauna se eleva. 

Identificam-se, dessa forma, especialmente os seguintes impactos com 

características cumulativas em relação aos impactos dos demais 

empreendimentos hidrelétricos previstos para a região: 

- Alteração na dinâmica hídrica, nos usos e na quantidade e qualidade da 

água (mudança de ambiente lótico para lêntico em maior extensão do 

rio); 

- Mudanças no uso do solo (alagamento de maior extensão de áreas 

agricultáveis); 

- Elevação do lençol freático; 

- Alteração da composição e diversidade da ictiofauna impacto agravado 

com a instalação de barragens em série;  

- Estabelecimento de espécies exóticas. 

 

A cumulatividade também pode ser estabelecida no caso dos impactos 

positivos de aumento da geração de emprego e renda diretos e indiretos; 

contribuição ao Sistema Interligado Nacional (SIN); aumento do potencial 

turístico e áreas de lazer. 

 

7.1.3. Matriz de impactos 

A seguir, apresentam-se as matrizes de avaliação de impactos ambientais 

na fase de implantação e operação do empreendimento, a primeira 

apenas para aspectos positivos e negativos, relativos a situações normais 
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da PCH (impactos reais). Situações de risco são apresentadas na segunda 

matriz, de aspectos potenciais. 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 obtido (IS). 

 

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”7, na primeira coluna, corresponde à numeração 

empregada nas seções anteriores, com o detalhamento e fundamentação 

deste trabalho. 

 

                                    

7 O numero se repete em função das diferentes classificações realizadas para áreas de 

atuação diversas, conforme quadros de AIA. 
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Tabela 133 - Matriz de impactos de ocorrência real. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 

F
a
s
e
 

O
c
o

r
r
ê
n

c
ia

 

N
a
tu

re
z
a
 

T
e
m

p
o

ra
li

d
a
d

e
 

O
r
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e
m

 

F
r
e
q

. 
/

 P
r
o
b

. 

I
m

p
o

r
t.

 /
 S

e
v
. 

C
o

n
ti

n
. 

/
 R

e
v
e
r
s
. 

A
b

r
a
n

g
ê
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 

35 
Território nacional 

ligado ao SIN 
Geração de energia elétrica 

Contribuição ao Sistema Interligado 
Nacional - SIN 

O R P F D 3 2 3 3 3 162 Muito significativo 

13 
ADA e AID do meio 

físico 

Aporte de poluentes em virtude das 
obras; alteração na capacidade de 
autodepuração dos corpos hídricos 
em virtude de modificações na 
dinâmica hídrica; e geração de 
efluentes na casa de força 

Alteração da qualidade da água na 
ADA e AID 

O R N F D 3 2 2 2 3 72 Significativo 

25 Estratégica 
Implantação e operação do 
empreendimento 

Aumento da arrecadação e efeito 
renda 

O R P F D 3 2 2 2 3 72 Significativo 

27 
AID e grandes 

centros 
Implantação do empreendimento Geração de emprego e renda O R P F D 3 1 3 2 3 54 Significativo 

9 ADA e AID Implantação do reservatório Alteração da paisagem I R N F D 1 2 3 2 3 36 Significativo 

10 AID 
Implantação e operação do 
empreendimento 

Alterações na dinâmica hídrica I R N F D 1 3 2 2 3 36 Significativo 

12 AID 
Barramento e formação do 
reservatório 

Alteração do transporte de 
sedimentos no rio 

I R N F D 1 2 3 2 3 36 Significativo 

22 AII 
Atividade pela equipe de engenharia 
no enchimento do reservatório  

Interupções nas migrações de 
peixes, reduções das populações e 
alterações na comunidade  

I R N F D 1 3 2 2 3 36 Significativo 

27 
AID e grandes 

centros 
Implantação do empreendimento Geração de emprego e renda I R P A D 3 3 2 2 1 36 Significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 

F
a
s
e
 

O
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r
r
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n

c
ia
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a
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e
m
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a
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e
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e
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/
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. 
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/
 R

e
v
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s
. 
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b

r
a
n

g
ê
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 

28 AID 
Atividades de planejamento do 
empreendimento 

Apreensão e insegurança devido às 
incertezas das futuras condições de 
vida 

P R N A D 3 3 2 2 1 36 Significativo 

28 AID 
Atividades de planejamento do 
empreendimento 

Apreensão e insegurança devido às 
incertezas das futuras condições de 
vida 

I R N A D 3 3 2 2 1 36 Significativo 

31 ADA Alagamento da área do reservatório 
Comprometimento do potencial 
turístico e áreas de lazer da 
população local 

I R N F D 1 2 3 2 3 36 Significativo 

32 AID Alagamento da área do reservatório 
Aumento do potencial turístico e 
áreas de lazer 

O R P F D 1 2 3 2 3 36 Significativo 

14 ADA 
Formação do lago da PCH e 
construção de estruturas 

Perda de cobertura vegetal I R N F D 1 3 3 1 3 27 Significativo 

16 AID 
Restauração e manutenção da mata 

ciliar no entorno do reservatório 

Conservação da área florestal no 

entorno do reservatório 
O R P F D 1 3 3 1 3 27 Significativo 

18 ADA Supressão de vegetação 
Destruição/fragmentação de habitat 
e dispersão das espécies 

I R N F D 1 3 3 1 3 27 Significativo 

26 
Propriedades rurais 

da ADA 
Instalação do empreendimento com 
a formação do reservatório 

Transferência compulsória da 
população afetada 

I R N F D 1 3 3 1 3 27 Significativo 

29 
Propriedades da 

ADA 

Desapropriação de propriedades 

rurais da ADA 

Comprometimento da capacidade 

produtiva das propriedades afetadas 
I R N F I 1 3 3 1 3 27 Significativo 

30 
Propriedades 

localizadas na ADA e 
entorno 

Alagamento da área do reservatório 
Comprometimento da infraestrutura 
na ADA 

I R N F D 1 3 3 1 3 27 Significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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 d
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c
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Significância 

6 ADA e AID Geração de resíduos 
Alteração da qualidade de solos, 
água superficiais e subterrâneas 

O R N F D 2 1 2 2 3 24 Pouco significativo 

21 ADA 
Atividade pela equipe de engenharia 
no enchimento do reservatório  

Mortandade de peixes em 
decorrência da redução da vazão 

I R N F D 1 2 2 2 3 24 Pouco significativo 

24 

ADA e AID (canteiro 
de obras, 

alojamentos e 
outras áreas 

associadas e frentes 
de trabalho, e nas 
localidades rurais 

próximas das áreas 
de desmatamento) 

Concentração de trabalhadores e 
supressão de vegetação 

Possibilidade de importação e de 
aumento da incidência de doenças 
veiculadas por vetores 

I R N F D 2 3 2 2 1 24 Pouco significativo 

24 
AID (áreas próximas 

do entorno do 
reservatório) 

Concentração de trabalhadores e 
supressão de vegetação 

Possibilidade de importação e de 
aumento da incidência de doenças 
veiculadas por vetores 

O R N F D 1 2 2 2 3 24 Pouco significativo 

25 Estratégica 
Implantação e operação do 
empreendimento 

Aumento da arrecadação e efeito 
renda 

I R P F D 3 2 2 2 1 24 Pouco significativo 

3 
Reservatório e 

entorno 
Enchimento do reservatório 

Alteração da dinâmica hídrica no 
aquífero 

I R N F D 1 2 3 1 3 18 Pouco significativo 

4 
Reservatório e 

entorno 
Enchimento do reservatório Instabilidade de encostas e margens I R N F D 3 1 2 1 3 18 Pouco significativo 

11 AID 
Implantação e operação do 
empreendimento 

Alteração do uso da água I R N F D 1 2 3 1 3 18 Pouco significativo 

19 AID 
Atividades das equipes de supressão 
para a implantação 

Aumento da densidade populacional 
de animais 

I R N F D 1 3 2 1 3 18 Pouco significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 

F
a
s
e
 

O
c
o

r
r
ê
n

c
ia

 

N
a
tu

re
z
a
 

T
e
m

p
o

ra
li

d
a
d

e
 

O
r
ig

e
m

 

F
r
e
q

. 
/

 P
r
o
b

. 

I
m

p
o

r
t.

 /
 S

e
v
. 

C
o

n
ti

n
. 

/
 R

e
v
e
r
s
. 

A
b

r
a
n

g
ê
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 

6 ADA e AID Geração de resíduos 
Alteração da qualidade de solos, 
água superficiais e subterrâneas 

I R N F D 2 2 2 2 1 16 Pouco significativo 

34 AID Aumento da população temporária 
Aumento da demanda sobre os 
serviços de saúde 

I R N F D 2 2 2 2 1 16 Pouco significativo 

7 ADA Geração de esgoto e efluentes 
Alteração da qualidade de solos, 
águas superficiais e subterrâneas 

I R N F D 2 3 2 1 1 12 Pouco significativo 

7 ADA Geração de esgoto e efluentes 
Alteração da qualidade de solos, 
águas superficiais e subterrâneas 

O R N F D 2 1 2 1 3 12 Pouco significativo 

23 
AID (áreas próximas 

do entorno do 

reservatório) 

Aumento da presença humana Caça e pesca predatória O R N F D 2 1 2 1 3 12 Pouco significativo 

1 ADA Implantação do empreendimento 
Alteração do microclima, balanço 
hídrico e dinâmica dos ventos 

I R N F D 1 1 3 1 3 9 Pouco significativo 

17 
ADA e entorno 

imediato 
Emissões sonoras 

Prejuízo ao conforto acústico da 
comunidade 

O R N F D 3 1 1 1 3 9 Pouco significativo 

13 
ADA e AID do meio 

físico 

Aporte de poluentes em virtude das 
obras; alteração na capacidade de 
autodepuração dos corpos hídricos 
em virtude de modificações na 
dinâmica hídrica; e geração de 
efluentes na casa de força 

Alteração da qualidade da água na 
ADA e AID 

I R N F D 2 2 1 2 1 8 Pouco significativo 
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AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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 d
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Significância 

23 

AID (nas localidades 
rurais próximas das 

áreas de 
desmatamento) 

Aumento da presença humana Caça e pesca predatória I R N F D 2 2 2 1 1 8 Pouco significativo 

27 
AID e grandes 

centros 
Implantação do empreendimento Geração de emprego e renda P R P P D 3 1 1 2 1 6 Pouco significativo 

2 ADA Exposição do solo  
Aceleração dos processos erosivos e 
assoreamento 

I R N F D 2 1 2 1 1 4 Pouco significativo 

15 AID 
Atividades das equipes de 
construção 

Alteração da vegetação nativa 
remanescente no entorno do 
empreendimento 

I R N F D 1 1 2 2 1 4 Pouco significativo 

17 
ADA e entorno 

imediato 
Emissões sonoras 

Prejuízo ao conforto acústico da 
comunidade 

I R N F D 2 2 1 1 1 4 Pouco significativo 
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Tabela 134 - Matriz de impactos de ocorrência potencial. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

33 ADA e AID 
Maior movimentação de pessoas e 
veículos 

Risco de acidentes com a população 
local e operários da obra 

I P N F D 3 3       9 Significativo 

36 ADA e AID Intervenções físicas Prejuízo ao patrimônio arqueloógico I P N F D 3 3       9 Significativo 

5 
Reservatório e 

entorno 
Formação do reservatório Sismos induzidos I P N A D 3 2       6 Pouco significativo 

20 

AID (nas localidades 
rurais próximas das 

áreas de 
desmatamento) 

Tráfico de animais e veículos na 
obra 

Atropelamento e morte de animais I P N F D 2 3       6 Pouco significativo 

20 
AID (áreas próximas 

do entorno do 
reservatório) 

Tráfico de animais e veículos na 
obra 

Atropelamento e morte de animais O P N F D 2 3       6 Pouco significativo 

8 ADA e AID 

Derramamento, vazamentos de 
combustíveis, óleos, graxas e outras 
substâncias potencialmente 
poluentes 

Contaminação do solo e água 
subterrânea 

I P N F D 2 2       4 Pouco significativo 

8 ADA 

Derramamento, vazamentos de 
combustíveis, óleos, graxas e outras 
substâncias potencialmente 
poluentes 

Contaminação do solo e água 
subterrânea 

O P N F D 2 2       4 Pouco significativo 
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7.1.4. Análise 

Com base nos aspectos e impactos identificados, sua classificação e 

ordenação através de matriz, percebe-se que a maior relevância de 

empreendimentos deste tipo se dá na contribuição à geração de enegria 

elétrica ao sistema interligado nacional, especialmente por se tratar de um 

benefício de cunho estratégico, em que diversas fontes, espalhadas pelo 

país, contibuem ao atendimento da crescente demanda exercida pela 

sociedade. 

 

As alterações impostas pela implantação do empreendimento que 

assumem maio relevância são a alteração da qualidade das águas do rio, 

já que um ambiente lótico se transforma em lêntico, trazendo 

transformações ao ecossistema estabelecido, e assim apresentando 

efeitos sobre a biota local. Adinâmica hídrica e de sedimentos se altera, 

assim como a possibilidade de deslocamento de peixes. 

 

O reservatório e estruturas também trazem alterações no uso e ocupação 

do solo, afetando áreas antropizadas e áreas naturais, que demandam 

ações de recuperação e compensação, e no âmbito social, desapropriações 

e ações para garantir a qualidade de vida das pessoas do entorno, 

especialmente residentes nas propriedades limítrofes ao rio, que sofrem 

maior apreensão em função da mudança prevista, demandando que as 

informações sobre o empreendimento sejam claramente levadas a seu 

conhecimento, assim como quanto aos tipos de impactos que a região e 

suas propriedades estarão sujeitos. 

 

Áreas verdes serão suprimidas, com a obrigação legal de compensação 

equivalente e de formação de nova APP, com área certamente superior à 

hoje existente. Desta forma, em curto prazo há perda de áreas naturais, 

mas em médio e longo prazo o empreendimento traz ganhos em 

quantidade de área, e possivelmente na qualidade destas áreas para as 
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finalidade ecológicas a que se destinam, pois haverá maios 

monitoramento e controle de sua conservação e preservação. 

 

Neste período de intervalo a redução de áreas naturais traz impactos 

sobre a fauna, que sofre um aumento de densidade populacional nas 

áreas restantes, com maior fragmentação. 

 

Quanto a áreas com potencial turístico, tem-se a formação e um 

reservatório que pode ter finalidades múltiplas de uso, inclusive de 

recreação e turístico; e ao mesmo tempo a redução de vazão no Salto 

Santa Amália, que é um atrativo natural já de uso da população local. 

 

Se julgam ainda significativas as relações econômicas e sociais no âmbito 

de geração de empregos, receita, impostos e demais efeitos indiretos, que 

podem ter cunho regional e também local, trazendo efeitos positivos 

diversos. 

 

Estes efeitos acabam sendo classificados como mais relevantes 

especialmente em função de sua duração, constante nas fases de 

implantação e operação, ou permanentes e irreversíveis pelas  

caraterísticas próprias das alterações associadas. Entretanto, os demais 

impactos, positivos e negativos, são também importantes e devem da 

mesma forma ser alvo de ações e programas ambientais diversos em prol 

da sustentabilidade do empreendimento. 

 

A não realização do empreendimento faz com que o cenário atual da 

região permaneça sem expressivas modificações, negativas ou positivas. 

Considerando a vocação do rio para a geração de energia, já integrante de 

estudos para esta finalidade, e a demanda nacional por energia 

recentemente recolocada em pauta nas discussões estratégicas, tem-se 

que a não implantação do empreendimento, até mesmo no âmbito de 

segurança energética nacional, contraria os esforços realizados para 
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incentivar a geração deste tipo de energia. A implantação, contudo, deve 

observar toda a legislação e medidas e programas ambientais aqui 

apresentados, assim como condicionantes de licenciamento e outorgas de 

uso das águas, concedidas pelos órgãos ambientais responsáveis. 

 

7.2. Estudo e definição de medidas mitigadoras/preventivas 

Para melhor compreensão das medidas a serem realizadas e inter-relação 

com os impactos ambientais cuja avaliação demandou a sua proposta, 

optou-se pela apresentação integrada destes temas na seção prévia, 

através dos quadros consolidados de AIA. 

 

As tabelas de AIA trazem também a responsabilidade técnico-financeira 

pela implantação destas medidas. 

 

7.3. Plano de monitoramento e acompanhamento 

Para melhor controle das ações a serem desempenhadas nas etapas 

diversas do empreendimento, as medidas de mitigação, prevenção, 

compensação e potencialização, incluindo aquelas de monitoramento e 

acompanhamento, fundamentam a proposição de programas ambientais a 

serem consolidados em um Relatório dos Programas Ambientais (RDPA), 

na fase de licenciamento de instalação, e cujos preceitos básicos são 

apresentado na seção 8. 
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7.4. 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. 

 

OS atributos gerais de classificação foram apresentados nos quadros de 

AIA e na matriz consolidada de impactos que constam nas seções 

anteriores deste RAS, desta forma permitindo uma avaliação conjunta dos 

impactos, sua classificação e medidas ambientais. 
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Tabela 135 - Tabela resumo do prognóstico ambiental. 

Nº 

AIA 

Descrição do 

impacto 
Meios afetados 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 

implantação 

das medidas 

Programa relacionado Responsabilidade 

1 

Alteração do 

microclima, 

balanço hídrico e 

dinâmica dos 

ventos  

Condições 

meteorológicas  
Implantação ADA  

Restrição da movimentação de solo ao mínimo 

necessário  

Mitigador  Implantação  

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de 

monitoramento do microclima. 

Programa de recomposição da área 

de preservação permanente do 
reservatório. 

Empreendedor e 

empreiteira  

Sistema de captação e destinação de água pluvial 

adequadamente dimensionadas  

Recomposição da APP do reservatório 

Realizar monitoramento do microclima 

2 

Aceleração dos 

processos 

erosivos e 

assoreamento 

Solo Implantação  
ADA 

 

Restringir a abertura de vias de acesso, caminhos 

de serviço e movimentação de solo ao estritamente 

necessário 

Preventivo 

Implantação  

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): monitoramento e controle 

de processos erosivos. 

Programa de recuperação de áreas 

degradadas. 

Programa de monitoramento de 

estabilidade de taludes marginais. 

Programa de recomposição da área 
de preservação permanente do 

reservatório.  

Empreendedor e 

empreiteira 

Utilizar barreiras de contenção nas áreas em que 
haverá movimentação de solo 

Evitar que cortes e aterros fiquem com solo 
exposto, principalmente, por longos períodos 

Sistema de captação e destinação de água pluvial 

Aplicar as boas práticas de engenharia nos 
processos de corte e aterro para prevenção da 

instalação e aceleração de processos erosivos 

Monitorar a ação dos processos erosivos durante as 

obras 

Mitigador 

Recuperar áreas alteradas/degradadas durante a 

obra que não serão mais utilizadas ao longo da 

operação do empreendimento 

Revegetar áreas que ficarão com solo exposto como 

jazidas e áreas de empréstimo / recuperação de 

áreas degradadas 

Implantação da área de preservação permanente 

no entorno do reservatório 

3 

Alteração da 

dinâmica hídrica 

no aquífero 

Dinâmica hídrica Implantação 
Reservatório 

e entorno 

Monitorar situação das encostas quanto à saturação 

hídrica e estabilidade durante e após a formação do 

reservatório. 

Mitigador Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de 

monitoramento e controle de 

processos erosivos. 

Programa de monitoramento e 
controle da estabilidade de taludes 

marginais. 

Empreendedor e 

empreiteira 

4 

Instabilidade de 

encostas e 

margens 

Solo Implantação 
Reservatório 

e entorno 

Realizar levantamento das porções instáveis nas 

encostas e margens do entorno do reservatório 
Preventivo 

Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de 

monitoramento e controle de 

processos erosivos. 

Programa de monitoramento e 

controle da estabilidade de taludes 
marginais. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Monitorar situação das encostas quanto à saturação 

hídrica e estabilidade durante a após a formação do 

reservatório 

Mitigador 

Monitorar vazões e níveis da água 

Implantação da área de preservação permanente 

no entorno do reservatório 
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Nº 

AIA 

Descrição do 

impacto 
Meios afetados 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 

implantação 

das medidas 

Programa relacionado Responsabilidade 

5 Sismos induzidos Solo Implantação 
Entorno do 

reservatório 

Monitoramento das condições de estabilidade das 

encostas e margens 
Mitigador Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de 

monitoramento e controle de 
processos erosivos. 

Programa de monitoramento e 

controle da estabilidade de taludes 

marginais. 

Empreendedor e 

empreiteira 

6 

Alteração da 
qualidade de 

solos, água 

superficiais e 

subterrâneas 

Solos, água 

superficiais e 

subterrâneas 

Implantação 

e operação 
ADA e AID 

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 

apenas com empresas devidamente licenciadas. 

Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos para a operação, na etapa de licenciamento 
ambiental correspondente, e para alvará municipal. 

Mitigador 
Implantação 

e operação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Empreendedor e 

empreiteira 

7 

Alteração da 

qualidade de 

solos, águas 

superficiais e 

subterrâneas 

Solos, água 

superficiais e 

subterrâneas 

Implantação 

e operação 
ADA 

Implantação de sistemas de tratamento de água 

Mitigador 
Implantação 

e operação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de 

monitoramento e controle de 

efluentes. 

Programa de monitoramento 

limnológico, da qualidade da água e 

sedimentos. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Implantação de sistemas de tratamento de esgotos 
e efluentes 

No caso de lançamento de esgotos/efluentes, 
obtenção de outorga apropriada do poder público. 

Realizar procedimentos de controle e 

monitoramento; 

No caso de captação de água, obtenção de outorga 

apropriada do poder público, com tratamento 

compatível com o uso previsto 

8 

Contaminação do 

solo e água 

subterrânea 

Solo e água 

subterrânea 

Implantação 

e operação 
ADA e AID 

Manutenção periódica e adequada de máquinas e 

veículos utilizados nas obras e na operação 

Preventivo 
Implantação 

e operação 

Programa de gerenciamento de 

riscos ambientais e plano de ação 

de emergência. 

Programa de educação ambiental. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Sinalização adequada e controle de velocidade nas 

vias de acesso da obra e áreas internas de 

deslocamento 

Armazenamento de produtos com potencial 

poluidor em áreas impermeabilizadas, com 

cobertura ou sistema de drenagem adequado, e 

contenção para vazamentos 

Sinalização e identificação de produtos e riscos 

Realização de treinamento aos colaboradores para 

situações de risco e gerenciamento adequado de 

produtos potencialmente poluidores 

Realização de procedimentos de risco como 

abastecimento de veículos e maquinário apenas 

com as devidas medidas de segurança (sinalização, 
impermeabilização de solo, isolamento da área, 

operadores treinados etc) 
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Nº 

AIA 

Descrição do 

impacto 
Meios afetados 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 

implantação 

das medidas 

Programa relacionado Responsabilidade 

9 
Alteração da 

paisagem 
Paisagem Implantação ADA e AID 

Monitorar a estabilidade das encostas durante a 

após a formação do reservatório 

Mitigador Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de capacitação 

dos trabalhadores; subprograma 
de saúde e segurança do 

trabalhador; subprograma de 

desmobilização das obras; 

Programa de recomposição da área 

de preservação permanente do 

reservatório. 

Programa de monitoramento e 

controle da estabilidade de taludes 

marginais. 
Programa de recuperação de áreas 

degradadas. 

Programa de educação ambiental 

 

Empreendedor e 

empreiteira 

Implantar faixa de vegetação nativa no entorno do 

reservatório 

Reestabelecer paisagisticamente áreas alteradas 

pelas estruturas temporárias implantadas durante a 
obra 

Realizar recuperação e áreas degradadas 

Manter vazão sanitária no trecho de vazão reduzida 

Restringir as atividades de movimentação e 

compactação do solo ao estritamente necessário 

Realizar desmobilização das obras ambientalmente 
adequada, eliminando passivos; 

Realizar capacitação e educação ambiental. 

10 
Alterações na 

dinâmica hídrica 
Dinâmica hídrica Implantação  AID 

Inspeção da área inundada durante o enchimento 

Preventivo 

Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC). 

Programa de monitoramento 

limnológico, de qualidade da água e 

sedimentos. 

Empreendedor 

Monitoramento do nível do reservatório a montante 

e da vazão liberada a jusante 

Acompanhamento e controle do processo de 

enchimento do reservatório 

Mitigador 
Liberação de vazão para manutenção dos usos 

hídricos do rio durante a construção do barramento 

Manutenção da vazão sanitária a jusante da 

barragem, durante a operação 

11 
Alteração do uso 

da água 
Água 

Implantação 

e operação 
AID 

Planejar e executar ações adequadas dos usos 

múltiplos da represa 

Mitigador Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC). 

Programa de monitoramento 

limnológico, de qualidade da água e 

sedimentos. 

Empreendedor 
Manter vazão remanescente nas etapas de 

implantação e operação 

12 

Alteração do 

transporte de 

sedimentos no rio 

Sedimentos Implantação AID 

Controle de erosão nos cursos d'água e margens do 

reservatório 

Mitigador Implantação 

 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de 

monitoramento e controle de 

processos erosivos. 

Programa de monitoramento 
limnológico, da qualidade da água e 

sedimentos. 

Programa de recomposição da área 

de preservação permanente do 

reservatório. 

 

Empreendedor e 
empreiteira Manutenção da área de preservação permanente no 

entorno do reservatório 
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Nº 

AIA 

Descrição do 

impacto 
Meios afetados 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 

implantação 

das medidas 

Programa relacionado Responsabilidade 

13 

Alteração da 

qualidade da 
água na ADA e 

AID 

Água 
Implantação 
e operação 

ADA e AID do 
meio físico 

Promover o controle das atividades impedindo a 

disponibilização de sedimento para o rio 

Preventivo 

Implantação 
e operação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC):subprograma de 

monitoramento e controle de 
efluentes; subprograma de 

gerenciamento de resíduos sólidos; 
subprograma de monitoramento e 

controle de processos erosivos 

Programa de acompanhamento da 

supressão. 

Programa de recomposição da área 

de preservação permanente do 

reservatório. 
Programa de monitoramento 

limnológico, da qualidade da água e 

sedimentos. 

Empreendedor e 
empreiteira 

Instalar estruturas adequadas de coleta, 

tratamento e disposição final de efluentes 

domésticos no canteiro de obras e na casa de força 
da PCH, devidamente atestados quando a sua 

eficiência por meio de análises laboratoriais 

Supressão vegetal (e limpeza) até a cota de 

alagamento 

Mitigador 

Realizar acompanhamento da supressão da 

vegetação 

Realizar monitoramento limnológico e de qualidade 

da água 

Recomposição da APP 

Realizar monitoramento e controle de processos 

erosivos. 

14 
Perda de 

cobertura vegetal 
Flora Implantação ADA 

Resgate de flora 

Mitigador 

Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de capacitação 

dos trabalhadores. 

Programa de acompanhamento da 

supressão. 

Programa de resgate de flora. 

Programa de recomposição da área 

de preservação permanente do 
reservatório. 

Programa de recuperação de áreas 

degradadas. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Recomposição da mata ciliar do reservatório 

Recuperação de áreas degradadas 

Controle e minimização da supressão, com destino 

adequado do material vegetal 

Destinação de área equivalente à desmatada 

conforme estabelecido na Lei da Mata Atlântica 
Compensatório 

15 

Alteração da 

vegetação nativa 

remanescente no 

entorno do 

empreendimento 

Flora Implantação AID 

Instrução dos trabalhadores durante as obras para 

que não adentrem a área florestal remanescente no 

entorno do empreendimento Preventivo Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de capacitação 

dos trabalhadores. 

Empreendedor e 

empreiteira  
Treinamentos relacionados à educação ambiental 

dos trabalhadores 

16 

Conservação da 

área florestal no 

entorno do 

reservatório 

Flora Operação AID 
Recomposição da área de preservação permanente 

do reservatório 
Potencializador Operação 

Programa de recomposição da área 
de preservação permanente do 

reservatório 

Empreendedor 

17 
Prejuízo ao 

conforto acústico 

da comunidade 

Ruído 
Implantação 

e operação 

ADA e 
entorno 

imediato 

Seleção de veículos e equipamentos, incluindo o 

desempenho acústico (emissões sonoras) como 

critério, assim como o estado de manutenção geral 

Mitigador 
Implantação 

e operação 

Plano Ambiental de Construção 
(PAC). 

Programa de comunicação social. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Desempenhar e exigir a manutenção preventiva e 

corretiva de veículos e maquinários 

Definição das rotas com máximo afastamento de 
áreas habitadas 

Interrupção de atividades significativamente 
ruidosas no período noturno 

Adequação do acesso ao canteiro de obras para 

afastamento da sede de propriedade mais próxima 
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Nº 

AIA 

Descrição do 

impacto 
Meios afetados 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 

implantação 

das medidas 

Programa relacionado Responsabilidade 

18 

Destruição/fragm

entação de 

habitat e 

dispersão das 

espécies 

Flora Implantação ADA 

Antecipar o afugentamento da fauna antes da 

supressão da vegetação 
Preventivo 

Implantação 

Programa de recomposição da área 

de preservação permanente do 

reservatório. 

Programa de afugentamento, 

resgate e salvamento da fauna. 

Programa de monitoramento e 

manejo da fauna. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Realizar a translocação dos indivíduos da área de 

supressão para as áreas distantes das áreas 

suprimidas 

Mitigador 

Realizar o plantio compensatório, visando 
reestabelecer um ambiente florestal para ocupação 

por espécies da fauna 

Compensatório 

19 

Aumento da 

densidade 

populacional de 

animais 

Fauna Implantação AID 

Evitar a soltura de animais provenientes do resgate 

nos locais adjacentes imediatos ao 

empreendimento 

Preventivo 

Implantação 

Programa de afugentamento, 

resgate e salvamento da fauna. 

Programa de monitoramento e 

manejo da fauna. 

Empreendedor e 

empreiteira Monitorar as populações do entorno do 

empreendimento, utilizando dados sobre a 

densidade das populações 

Mitigador 

20 
Atropelamento de 

morte de animais 
Fauna 

Implantação 

e operação 

AID - nas 

localidades 

rurais 

próximas das 

áreas de 

desmatament
o, na fase de 

implantação; 

áreas 

próximas do 

entorno do 

reservatório, 

na fase de 

operação. 

Orientação dos colaboradores para tráfego em 

velocidades reduzidas, visando maior segurança e 

menor possibilidade de atropelamento de animais 

Preventivo 
Implantação 

e operação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC). 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de capacitação 

dos trabalhadores. 

Programa de educação ambiental. 

Programa de comunicação social. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Sinalização das vias de acesso e aos canteiros 

Fiscalização das velocidades de tráfego de veículos 

na obra 

21 

Mortandade de 

peixes em 

decorrência da 

redução da vazão 

Fauna  Implantação ADA 

As equipes de salvamento e resgate deverão estar 

de alinhadas com a equipe de engenharia, com 

informações detalhadas sobre o processo de 
enchimento do reservatório 

Preventivo 

Implantação 

Programa de monitoramento e 

manejo da fauna. 

Programa de recomposição da área 
de preservação permanente do 

reservatório. 

Empreendedor e 

empreiteira 
Realizar os resgates dos peixes presos nas 

superfícies expostas do leito e alocar os indivíduos 

para as áreas remanescente do rio Mitigador 

Manter vazão remanescente nas etapas de obra e 

de operação 

22 

Interrupções nas 

migrações de 

peixes, reduções 
das populações e 

alterações na 

comunidade 

Fauna  Implantação AII 
Realizar o monitoramento das espécies migratórias, 

e de suas possíveis rotas migratórias 
Mitigador Implantação 

Programa de monitoramento e 

manejo da fauna. 

Programa de recomposição da área 

de preservação permanente do 

reservatório. 

Empreendedor 
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Nº 

AIA 

Descrição do 

impacto 
Meios afetados 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 

implantação 

das medidas 

Programa relacionado Responsabilidade 

23 
Caça e pesca 

predatória 
Fauna 

Implantação 

e operação 

AID - nas 

localidades 

rurais 
próximas das 

áreas de 

desmatament

o, na fase de 

implantação; 

e áreas 

próximas do 

entorno do 

reservatório, 
na fase de 

operação. 

Atividades de orientação e educação voltadas à 

população envolvida e aos trabalhadores ligados ao 

empreendimento Preventivo 

Implantação 

e operação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de capacitação 

dos trabalhadores. 

Programa de educação ambiental 

Empreendedor e 

empreiteira 

Instalação de sinalização indicativa de proibição de 

caça e pesca 

Fiscalização durante as fases de planejamento e de 

construção do empreendimento para evitar a 
captura de animais por parte dos trabalhadores da 

obra e da população em geral 

Mitigador 

24 

Possibilidade de 

importação e de 
aumento da 

incidência de 

doenças 

veiculadas por 

vetores 

Vetores 
Implantação 

e operação 

ADA e AID -

canteiro de 

obras, 

alojamentos e 

outras áreas 
associadas e 

frentes de 

trabalho, e 

nas 

localidades 

rurais 

próximas das 

áreas de 

desmatament

o, na fase de 
implantação.  

AID - áreas 

próximas do 

entorno do 

reservatório, 

fase de 

operação. 

Exames admissionais e demissionais dos 

profissionais ligados diretamente ao 

empreendimento (malária, exame parasitológico de 

fezes – esquistossomose, para as pessoas 

procedentes de área endêmica) 

Preventivo 

Implantação 

e operação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC):subprograma de 

monitoramento e controle de 

efluentes; subprograma de 

gerenciamento de resíduos sólidos; 
subprograma de saúde e segurança 

do trabalhador; 

subprograma de capacitação dos 

trabalhadores. 

Programa de educação ambiental. 
Programa de monitoramento e 

manejo da fauna. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Atualização da carteira vacinal (febre amarela) 

Ações de educação ambiental e de saúde à 

população afetada e contingente da obra 

Fortalecer e estabelecer parcerias com instituições 

públicas na prevenção e combate às doenças 

transmitidas por vetores 

Monitoramento de vetores na ADA do 

empreendimento 

Fornecimento de repelente e Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) para os operários 

Emissão de nota técnica alertando o órgão de 

saúde do município sobre o risco de ocorrer 

doenças veiculadas por vetores nas áreas próximas 

desses locais 

Realização de campanhas informativas direcionadas 

as comunidades próximas de áreas de 
desmatamento 

Gerenciamento de resíduos na obra e adoção de 

medidas sanitárias previstas em legislação 
Mitigador 

Telagem de portas e janelas nos dormitórios e 

refeitórios 

25 

Aumento da 

arrecadação e 
efeito renda 

Atividades 

econômicas 

Implantação 

e operação 
Estratégica 

Priorizar contratação de fornecedores locais 
Potencializador 

Implantação 

e operação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de 

capacitação dos trabalhadores; 

subprograma de saúde e segurança 

do trabalhador. 
Programa de comunicação social. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Priorizar a contratação de mão de obra local 
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Nº 

AIA 

Descrição do 

impacto 
Meios afetados 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 

implantação 

das medidas 

Programa relacionado Responsabilidade 

26 

Transferência 

compulsória da 

população 

afetada 

Comunidade Implantação 
Propriedades 

rurais da ADA 

Realizar comunicação social Preventivo 

Implantação 

Programa de comunicação social. 

Programa de monitoramento da 

indenização e reassentamento da 

população diretamente. 
Programa de apoio técnico para 

recomposição da capacidade. 

produtiva das propriedades 

Empreendedor 

Adequado levantamento fundiário das áreas 

afetadas, com o competente cadastro 

socioeconômico Mitigador 

Realizar monitoramento da indenização e 

reassentamento da população diretamente afetada 

Conceder apoio técnico para recomposição da 

capacidade produtiva das propriedades rurais 
diretamente afetadas 

Compensatório 

27 
Geração de 

emprego e renda 

Comunidade e 

atividades 

econômicas  

Planejamento

, implantação 

e operação 

AID e 

grandes 

centros 

Priorização da contratação de mão de obra local, 

quando possível 
Potencializador 

Planejamento

, implantação 

e operação 

- Empreendedor 
Priorização da contratação de terceiros locais, 

quando possível 

28 

Apreensão e 

insegurança 

devido às 

incertezas das 

futuras condições 
de vida 

Comunidade 
Planejamento 

e implantação 
AID 

Realizar comunicação social para esclarecimento à 

população e demais instituições sobre o 

empreendimento e estratégias adotadas 

Mitigador 
Planejamento 

e implantação 

 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): Subprograma de 

capacitação dos trabalhadores 

Programa de comunicação social. 
 

Empreendedor e 

empreiteira 
Orientação aos operários da obra sobre meio 

ambiente, segurança e relacionamento com a 

comunidade 

Priorização da contratação de mão de obra local 

29 

Comprometiment

o da capacidade 
produtiva das 

propriedades 

afetadas 

Comunidade  Implantação 
Propriedades 

da ADA 

Adequado levantamento fundiário das áreas 

afetadas, com o competente cadastro 

socioeconômico Mitigador 

Implantação 

Programa de comunicação social. 

Programa de monitoramento da 

indenização e reassentamento da 
população diretamente. 

Programa de apoio técnico para 

recomposição da capacidade. 

produtiva das propriedades. 

Empreendedor 

em parceria com 
instituições de 

apoio ao 

agricultor 

Realizar monitoramento da indenização e 

reassentamento da população diretamente afetada 

Conceder apoio técnico para recomposição da 

capacidade produtiva das propriedades rurais 

diretamente afetadas 

Compensatório 

30 

 

Comprometiment

o da 

infraestrutura na 
ADA 

Infraestrutura 

local 
Implantação 

Propriedades 

localizadas na 

ADA e 
entorno 

Realizar comunicação social Preventivo 

Implantação Programa de comunicação social. 
Empreendedor e 

empreiteira 
Garantir o acesso da comunidade local 

Mitigador 
Realocar e readequar infraestrutura local 

31 

Comprometiment

o do potencial 

turístico e áreas 

de lazer da 

população local 

Infraestrutura 

regional 
Implantação ADA 

Realizar comunicação social 

Mitigador  Implantação 

Programa de educação ambiental. 

Programa de comunicação social. 

Programa de monitoramento 

limnológico, de qualidade da água e 

sedimentos. 

Empreendedor 

Manutenção da vazão sanitária/cênica entre o 

barramento e a restituição do canal de fuga 

Acompanhamento e controle do processo de 
enchimento do reservatório 

Liberação de vazão para manutenção dos usos 
hídricos do rio durante construção do barramento 

Monitoramento do nível do reservatório à montante 

e da vazão liberada à jusante 

Obter outorga de aproveitamento hidrelétrico junto 

ao Instituto das águas do Paraná 

32 

Aumento do 

potencial turístico 

e áreas de lazer 

Infraestrutura 

regional 
Operação AID Realizar comunicação social Potencializador Operação Programa de comunicação social. Empreendedor. 
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Nº 

AIA 

Descrição do 

impacto 
Meios afetados 

Fase de 

ocorrência 

Localização 

do impacto 
Medidas Caráter 

Fase de 

implantação 

das medidas 

Programa relacionado Responsabilidade 

33 

Risco de 

acidentes com a 

população local e 

operários da obra 

Comunidade e 

trabalhadores 
Implantação ADA e AID 

Desenvolver treinamento para os operários sobre 

normas adequadas de conduta 

Preventivo 

Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de saúde e 

segurança do trabalhador; 

subprograma de capacitação dos 

trabalhadores. 

Programa de comunicação social. 

Programa de afugentamento, 

resgate e salvamento da fauna. 

Empreendedor e 

empreiteira 

Realizar comunicação social 

Realizar conscientização interna 

Utilização de EPIs adequados pelos trabalhadores 

Aplicação de práticas de gestão de resíduos sólidos, 

sendo que os locais de armazenamento podem se 

constituir em abrigo para muitas destas espécies 

peçonhentas 

Implantar programa de afugentamento de fauna 

Manutenção de um escritório de saúde (conforme 

NR18) com capacidade para atender os 
trabalhadores e eventualmente a população afetada 

que por ventura venha a sofrer acidentes, inclusive 

com animais peçonhentos 

Mitigador 

34 

Aumento da 

demanda sobre 

os serviços de 

saúde 

Saúde Implantação AID 

Realizar conscientização interna 
Preventivo 

Implantação 

Plano Ambiental de Construção 

(PAC): subprograma de saúde e 

segurança do trabalhador; 

subprograma de capacitação dos 

trabalhadores. 

Programa de comunicação social. 
 

Empreendedor e 

empreiteira 

Realizar comunicação social 

Estabelecimento de sistema próprio de atendimento 

aos trabalhadores através de um escritório de 

saúde (conforme NR18) no local da obra 
Mitigador 

Garantir atendimento médico hospitalar e 

orientação aos operários da obra 

Priorização da contratação de mão de obra local 

35 

Contribuição ao 

Sistema 

Interligado 

Nacional – SIN 

Produção de 

energia 
Operação 

Território 

nacional 

ligado ao SIN 

Realizar comunicação social Potencializador Operação Programa de comunicação social. Empreendedor 

36 

Prejuízo ao 

patrimônio 

arqueológico 

Arqueologia Implantação ADA e AID 

Implantar o programa de preservação, prospecção 

e resgate arqueológico previamente à implantação 

do 

Empreendimento, com processo devidamente 

tramitado junto ao IPHAN 

Preventivo 

Implantação 

Programa de preservação, 
prospecção e resgate do patrimônio 

arqueológico e educação 

patrimonial. 

 

Empreendedor e 

empreiteira 

Executar ações de educação patrimonial vinculadas 

ao programa de preservação, prospecção e resgate 

arqueológico 

Mitigador 
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8. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os programas de controle e monitoramento foram desenvolvidos como 

ferramentas para a estruturação de ações e responsabilidades, para que 

as medidas propostas neste estudo (indicadas nas tabelas de AIA) sejam 

implantadas de forma efetiva, atingindo os resultados desejados ao 

interesse coletivo e público. Sugere-se a implantação dos programas e 

planos, aqui apresentados, de forma a permitir que todas as etapas do 

empreendimento, do planejamento à operação, tenham um 

acompanhamento capacitado e focado na minimização de impactos 

ambientais negativos, e na potencialização dos benefícios associados ao 

empreendimento.  

 

São programas focados no estabelecimento de diretrizes a serem seguidas 

nas próximas etapas do empreendimento e no prosseguimento do 

licenciamento ambiental do mesmo. Para o licenciamento de instalação, as 

medidas propostas neste estudo, as condicionantes de licenciamento e a 

evolução do projeto fundamentarão o detalhamento executivo dos planos 

e programas aqui propostos, os quais serão apresentados no apropriado 

Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA). 

 

Os diversos programas e subprogramas ambientais propostos para as 

fases de implantação e operação da PCH Saltinho são listados no 

organograma a seguir e descritos individualmente na sequência. 
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Figura 204 - Organograma dos programas ambientais.

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA) 

Plano Ambiental de 

Construção (PAC) 

Subprograma de 

monitoramento do microclima 

Subprograma de gerenciamento 

de resíduos sólidos 

Subprograma de monitoramento 

e controle de efluentes 

Subprograma de monitoramento 

e controle de processos erosivos 

Subprograma de capacitação 

dos trabalhadores 

Subprograma de 

desmobilização das obras 

Subprograma de saúde e 

segurança do trabalhador 

Programa de monitoramento e 

manejo da fauna 

 

Programa de monitoramento 

limnológico, da qualidade da 

água e sedimentos 

Programa de afugentamento, 

resgate e salvamento da fauna 

 

Programa de recomposição da 

área de preservação permanente 

do reservatório 

Programa de preservação, prospecção 

e resgate do patrimônio arqueológico e 

educação patrimonial 

Programa de comunicação 

social  

 

Programa de recuperação de 

áreas degradadas 

Programa de monitoramento da 

indenização e reassentamento 

da população diretamente 

Programa de gerenciamento de 

riscos ambientais e plano de ação 

de emergência 

Programa de apoio técnico para 

recomposição da capacidade 

produtiva das propriedades 

Programa de resgate de flora 

Programa de monitoramento e 

controle da estabilidade de 

taludes marginais 

Programa de compensação 

ambiental 

Programa de acompanhamento 

da supressão 

Programa de educação 

ambiental 
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8.1. Programa de gestão e supervisão ambiental (PGSA) 

8.1.1. Impacto relacionado 

Este programa tem um objetivo abrangente no contexto da implantação e 

operação do empreendimento, com o intuito de organizar e coordenar os 

demais programas e medidas, monitorando-os e realizando a integração 

multidisciplinar de seus resultados e ações. Em função destas 

características, relaciona-se a todos os impactos ambientais identificados 

para o empreendimento, positivos e negativos. 

 

8.1.2. Objetivo 

8.1.2.1. Objetivo geral 

Visa garantir que o empreendimento seja implantado e operado com base 

em critérios ambientalmente adequados, integrando as ações associadas 

ao RDPA, minimizando os impactos negativos e potencializando os 

positivos, priorizando ações preventivas, porém atuando de forma 

corretiva sempre que necessário. 

 

8.1.2.2. Objetivos específicos 

- Integrar as informações produzidas por todos os programas; 

- Monitorar e garantir a implementação de todos os programas e medidas 

propostas; 

- Garantir o funcionamento de uma estrutura de melhoria contínua de 

desempenho ambiental; 

- Facilitar o fluxo de informações entre gestores, especialistas, 

concessionária, empreiteira, IAP, comunidade e demais envolvidos e 

interessados, no que concerne ao desempenho ambiental das atividades. 
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8.1.3. Metodologia 

Para garantir a efetividade no cumprimento do objetivo proposto, o 

coordenador deste programa e sua equipe acompanharão a implantação 

das demais medidas e programas, através de reuniões e contatos 

periódicos com as demais lideranças e especialistas. Haverá a 

centralização do recebimento de informações e relatórios oriundos dos 

demais programas, de forma a permitir uma ampla visão dos processos 

existentes e suas interações com o meio ambiente natural e com a 

sociedade, fundamentando orientações e propostas de melhoria. 

 

O gestor será responsável pela estruturação do sistema de gestão com 

base em procedimentos e registros adequados, incluindo a organização de 

documentos e relatórios comprobatórios do cumprimento dos programas e 

medidas.  

 

A equipe responsável por este programa terá envolvimento direto no 

relacionamento com o IAP 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 mantenha-se constantemente 

informado da situação empreendimento, das medidas e programas 

associados.  

 

A estrutura do PGSA será composta por uma gerência e coordenação 

responsáveis pelas ações preventivas e pelo controle de eventuais não-

conformidades; pela manutenção e controle da qualidade ambiental das 

atividades de campo; e pela implantação dos programas ambientais e 

sociais, com o apoio dos especialistas responsáveis pelos demais 

programas do RDPA. 
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Nesta estrutura, é coerente que o gerente ambiental seja integrante da 

equipe do empreendedor, para melhor controle das ações de todos os 

envolvidos nas atividades de implantação do empreendimento. 

 

 

Figura 205 – Estrutura organizacional do PGSA. 

 

Para a coordenação ambiental destacam-se as seguintes ações de 

monitoramento e controle: 

o Controlar as equipes de supervisão ambiental; 

o Analisar cronogramas; 

o Emitir e acompanhar o tratamento das não-conformidades 

ambientais; 

o Emitir sanções e penalidades; 

o Emitir relatórios periódicos que serão encaminhados ao 

gerente e consolidar os relatórios semestrais ao órgão 

ambiental; 

o Estabelecer rotinas e procedimentos necessários ao 

cumprimento das exigências ambientais; 

o Realizar reuniões periódicas de avaliação ambiental com a 

participação do empreendedor, empreiteira, empresas 

contratadas para execução dos programas, equipe de 

supervisão ambiental e de supervisão das obras; 

Coordenador do PGSA 

Gerente ambiental Órgão ambiental Sociedade civil e 

demais represnetantes 

Encarregados de obra Especialistas RDPA 
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o Criar mecanismos de interação entre as equipes de supervisão 

ambiental e demais empresas envolvidas; 

o Verificação comparativa entre medidas e programas efetuados 

e aqueles inicialmente solicitados em estudos ambientais, 

pareceres e condicionantes de licenças que embasam o 

licenciamento do empreendimento. 

o Supervisionar a implementação dos programas ambientais e 

das ações executadas pelas empreiteiras; 

o Fazer cumprir os cronogramas ambientais e analisar as rotinas 

ambientais das obras com base nas informações do PAC – 

Plano Ambiental da Construção; 

o Organização de banco de dados reunindo as informações e 

registros das atividades de supervisão e gerenciamento 

ambiental do empreendimento. 

 

8.1.4. Cronograma 

Tabela 136 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Organização da equipe gestora x x                         

Acompanhamento da 

organização das equipes e 

contratação de serviços para os 

demais programas 

x x                         

Supervisão permanente das 

medidas e programas propostos 
  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 
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Tabela 137 - 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 

Supervisão permanente das 

medidas e programas propostos 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relatórios de acompanhamento      x      x      x      X 

 

8.1.5. Desempenho esperado 

O desempenho deste programa está intrinsecamente relacionado ao 

desempenho dos demais programas do RDPA. Assim, o sucesso deste 

depende da efetiva implantação de cada medida julgada necessária, nas 

diversas áreas de atuação. 

 

Espera-se que com a gestão e supervisão ambiental unificada, as medidas 

propostas pelos demais programas sejam implantadas de forma eficiente, 

orientando melhorias conforme os detalhes localizados e específicos de 

cada situação, nos prazos estabelecidos, que deve ter as suas 

considerações atendidas de forma a viabilizar a emissão da licença de 

implantação e operação do empreendimento. 

 

8.1.6. Abrangência 

Áreas de influência do empreendimento. 

 

8.1.7. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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8.2. Plano Ambiental de Construção (PAC) 

8.2.1. Impacto relacionado 

O Plano Ambiental de Construção tem relação direta com os impactos 

associados à fase de implantação do empreendimento, especialmente 

aqueles associados aos meios físico e biótico, gerados pelas atividades de 

construção.  

 

8.2.2. Objetivo 

8.2.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do PAC é o de minimizar os impactos ambientais 

decorrentes da construção da PCH, através do controle de atividades e 

seu monitoramento e do subsidio de ações constantes e eficientes de 

melhoria que permitam a minimização de impactos ambientais 

identificados.  

 

8.2.2.2. Objetivos específicos 

- Implantar uma estrutura permanente de observação e registro dos 

aspectos das atividades de construção, geradores ou com potencial para 

geração de impactos ambientais; 

- Capacitar e conscientizar os trabalhadores envolvidos com as obras de 

implantação da PCH; 

- Estruturar estratégia de orientação preventiva e corretiva permanente 

no canteiro e na frente de obra, permitindo o acompanhamento das ações 

propostas e em execução; 

- Participar do planejamento dos trabalhos com foco em critérios 

ambientais de desempenho, integrando e dando fluxo a estrutura 

gerencial de avaliação das diversas situações, com retorno na forma de 

sugestão de melhoria; 
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- Realizar monitoramento permanente no canteiro de obra, frente de obra 

e vias de acesso; 

- Detectar os desvios em relação à conduta ambiental adequada, com 

aplicação de medidas corretivas.  

- Contribuir na efetiva implantação dos programas do PBA e na 

incorporação de práticas ambientalmente adequadas na obra.  

 

8.2.3. Metodologia 

O Plano Ambiental de Construção (PAC) das obras de implantação da PCH 

Saltinho procura indicar critérios técnicos ambientais e procedimentos 

construtivos, orientados para o controle dos impactos ambientais 

previamente identificados, objetivando melhorias do desempenho 

ambiental das obras de implantação.  

 

Estes critérios e procedimentos deverão ser empregados durante a fase de 

das obras da PCH, de forma a garantir que a implantação do 

empreendimento ocorra em consonância com medidas apresentadas no 

RAS, em boas práticas ambientais e de engenharia, e na legislação 

ambiental.  

 

A operacionalização deste programa consiste na presença constante de 

uma equipe de profissionais de formação adequada, avaliando de forma 

continuada os efeitos das atividades de construção sobre o ambiente de 

forma geral, inclusive sobre a comunidade, e mantendo-se também um 

canal de comunicação entre colaboradores, comunidade e os especialistas 

e gestores dos programas ambientais. O quadro de pessoal será variável e 

ajustado de acordo com o número de frentes de obra e etapas 

construtivas. 

 

Dada à diversidade de atividades que serão desempenhadas na etapa de 

implantação da PCH, o PAC é dividido em subprogramas específicos, 
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permitindo a ordenação de ações para a prevenção e mitigação de 

impactos semelhantes. Assim, a subdivisão do plano dar-se-á através dos 

subprogramas: 

 Subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Subprograma de monitoramento e controle de efluentes; 

 Subprograma de monitoramento e controle de processos erosivos; 

 Subprograma de contratação da mão de obra local; 

 Subprograma de saúde e segurança do trabalhador; 

 Subprograma de desmobilização das obras. 

 

Cada subprograma apresenta a sua metodologia particular, assim como 

responsabilidades próprias, porém integrados no objetivo maior de gestão 

ambiental das atividades de construção.  

 

A aplicação dos critérios ambientais por parte das empreiteiras será 

sujeita ao monitoramento da equipe do PAC no âmbito de seus 

subprogramas. Neste sentido, é essencial que, quando da contratação da 

empreiteira, a concessionária repasse as informações contidas no PAC e 

seus subprogramas, incluindo a obrigatoriedade de atendimento/execução 

das medidas contidas nestes, e exija o atendimento às recomendações da 

equipe do PAC durante o planejamento e execução das obras.  

 

O PAC será responsável pela supervisão e coordenação dos subprogramas, 

integração de informações e proposição de medidas quando necessário. 

Deverão ser realizadas vistorias e, por meio das informações levantadas 

nestas, subsidiar os demais subprogramas com informações do cotidiano 

das obras, não eximindo a equipe dos subprogramas da realização de 

monitoramentos específicos.  

 

Para tanto, os técnicos de campo, com base na legislação ambiental, nos 

programas ambientais aprovados e nas condicionantes do licenciamento, 

com suporte dos projetos desenvolvidos, planos de ataque de obra, 
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mapeamento da região e imagens de satélite, equipamentos de 

posicionamento global (GPS) e máquinas fotográficas, efetuarão registros 

de situações consideradas não conformes em relação a esta gama de 

critérios e em que julguem ser possíveis melhorias no desempenho 

ambiental.  

 

Estes registros serão levados ao conhecimento do gestor do PAC que, com 

o apoio dos especialistas responsáveis pelos subprogramas, demandará 

providências de melhoria à empreiteira ou empreendedor, prestando o 

suporte técnico necessário à questão. Estas comunicações serão 

realizadas da forma que se julgar mais apropriado para a agilidade na 

solução das questões, porém serão mantidas como registros do programa.  

 

Além dos subprogramas deverão ser seguidos procedimentos específicos 

com relação a aspectos construtivos, tais como: execução de 

terraplanagem, abertura de acessos, obras de drenagem, canteiros de 

obras, acampamentos e instalações de apoio, caixas de empréstimos, 

jazidas de materiais de empréstimo e material excedente, assim como 

diretrizes para desmobilização de obras. O PAC deve considerar os 

procedimentos de gestão ambiental do empreendedor, assim como 

procedimentos e diretrizes adotados pelas empresas construtoras e 

empresas subcontratadas, visando à consolidação das medidas de 

prevenção e controle ambiental estabelecidas.  

 

Neste contexto, o PAC deve ser sistematizado através das seguintes 

ações: 

 Análise dos estudos ambientais e de engenharia; 

 Identificação de especificações, instruções de serviço, regulamentos, 

leis, resoluções e normas técnicas relacionadas ao meio ambiente, 

aplicáveis ao objetivo de prevenir, mitigar e controlar os impactos 

ambientais decorrentes da implantação da PCH; 
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 Inspeções periódicas nas quais será verificado o desempenho 

ambiental das atividades relacionadas, registradas na forma de 

relatórios de inspeção ambiental, com registros fotográficos; 

 Registro periódico das obras, indicando as condições do canteiro e 

frentes de obra, taludes, entorno, projetos ambientais específicos, e 

demais aspectos relevantes das atividades; 

 Monitoramento do enchimento do reservatório, com registros 

fotográficos associados; 

 Estabelecimento de procedimentos e instrumentos de controle e 

gerenciamento ambiental da construção do empreendimento com 

intuito de orientar os colaboradores da empreiteira e as ações de 

monitoramento da equipe do PAC; 

 Capacitação dos colaboradores com as diretrizes do PAC; 

 Supervisão das ações de controle ambiental (preconizadas nos 

subprogramas e especificações técnicas) orientando as atividades 

preventivas e corretivas; 

 Estabelecimento de um banco de dados e registro das ocorrências 

identificadas em campo na forma de inventário de ocorrência para 

acompanhamento estatístico das mesmas; 

 Avaliação e revisão periódica de toda a documentação técnica 

ambiental referente à implantação do empreendimento, com o 

objetivo de ter sempre em dias as licenças e autorizações 

ambientais requeridas.  

 

A adequação dos serviços às especificações técnicas de projeto e diretrizes 

dos subprogramas deverá ser verificada por meio de inspeções, 

formalizados através de relatórios de inspeção ambiental, abordando 

temas de todos os programas ambientais inseridos na fase de implantação 

do empreendimento.  
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8.2.4. Cronograma 

Tabela 138 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Participação no planejamento 

da instalação dos canteiros de 

obra e demais áreas de trabalho 

x x x x                       

Capacitação dos colaboradores 

com as diretrizes do PAC 
  x x                       

Realização de inspeções e 

relatórios 
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Reuniões periódicas do PAC com 

os coordenadores dos 

subprogramas 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.2.5. Desempenho esperado 

Espera-se, com a aplicação das medidas preconizadas em cada 

subprograma, que as atividades de construção da PCH Saltinho sejam 

orientadas para o controle dos impactos, buscando gerar o mínimo de 

impactos ambientais e desconforto para a população possível.  

 

8.2.6. Abrangência 

Área de implantação da PCH, jazidas, canteiros e frente de obras e vias de 

acesso.  

 

8.2.7. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pela obra.  
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8.2.8. Subprogramas 

8.2.8.1. PAC – Subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos 

8.2.8.1.1. Impacto relacionado 

Alteração da qualidade da água superficial e das condições naturais do 

solo; contaminação do solo e água superficial por vazamento de óleo; 

acidentes com animais peçonhentos; aparecimento ou aumento de 

vetores de doenças na implantação.  

 

8.2.8.1.2. Objetivo 

Objetivo geral 

O subprograma tem como objetivo geral minimizar impactos ao meio 

ambiente, especialmente ao solo e águas superficiais, decorrentes da 

geração de resíduos diversos na etapa de obras. 

 

Objetivos específicos 

 Estabelecer uma estrutura de gestão do acondicionamento, 

armazenamento e destinação de resíduos que priorize a redução na 

geração, o reuso e a reciclagem, nesta ordem, e minimize efeitos 

negativos sobre o meio ambiente; 

 Realizar o controle e registro destas atividades; 

 Colaborar na construção de soluções para as frentes de obra. 

 

8.2.8.1.3. Metodologia 

O subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos, para a implantação 

da PCH Saltinho, consiste em um conjunto de recomendações e 

procedimentos que visam à redução da geração, o correto manejo, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados 

durante a obra.  
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O gerenciamento deve envolver a identificação de resíduos sólidos, coleta 

e segregação, acondicionamentos, armazenamento, transporte e 

destinação final dos resíduos gerados, além da conscientização dos 

colaboradores a respeito das ações de gerenciamento. Estas atividades de 

gerenciamento estão embasadas nas ações de manejo de resíduos 

previstas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e normas da ABNT. 

 

Para este subprograma, prevê-se o acompanhamento do planejamento 

das estruturas necessárias, com base na quantificação e classificação dos 

resíduos a serem gerados, ações de capacitação dos colaboradores 

envolvidos no gerenciamento, auxílio na identificação e seleção de 

empresa licenciadas para transporte e destinação, bem como 

acompanhamento dos documentos envolvidos neste processo.  

 

Para a verificação do atendimento às diretrizes de gerenciamento de 

resíduos, além da vistoria permanente realizada no âmbito do 

subprograma de monitoramento de impactos, inspeções de frequência 

máxima mensal deverão ser realizadas por especialista em resíduos às 

frentes de obra e canteiros de obra, com registro da situação através de 

registros fotográficos e emissão de relatório, os quais devem ser 

disponibilizados aos demais gestores, empreiteira e empreendedor.  

 

Cópias das licenças e comprovantes de geração e destinação deverão ser 

mantidas como registros da operacionalização do programa.  

 

O conjunto de documentos associados ao gerenciamento, relatórios de 

inspeção, registro fotográfico e não conformidades fundamentará 

relatórios semestrais de desempenho, evidenciando o cumprimento das 

diretrizes do programa, os desvios encontrados e as ações implementadas 

para correção.  
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O desempenho das ações de gerenciamento deve ser acompanhado 

através dos seguintes indicadores: 

 Quantidade e porcentagem de resíduos gerados por tipo e por mês; 

 Quantidade e porcentagem de resíduos destinados a 

reaproveitamento e reciclagem; 

 Quantidade de emergências envolvendo resíduos/produtos 

perigosos; 

 Número e local de não conformidades no armazenamento e 

manuseio de produtos perigosos; 

 Quantidade de horas de treinamento sobre resíduos e produtos 

perigosos; 

 Receitas e custos advindos da logística dos resíduos. 

 

8.2.8.1.4. Cronograma 

Tabela 139 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Organização da equipe gestora x x                         

Vistorias e relatórios   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.2.8.1.5. Desempenho esperado 

Espera-se que a implementação deste subprograma colabore para que o 

avanço da obra se dê através de áreas organizadas, evitando a geração de 

qualquer passivo por abandono de materiais ou poluição dos recursos 

naturais por resíduos, com a geração de um conjunto de documentos 

comprobatórios do atendimento à legislação ambiental no que tange à 

gestão destes materiais.  
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8.2.8.1.6. Abrangência 

Áreas de obras e com fluxo de pessoas (potencialmente geradoras de 

resíduos) na implantação da PCH, jazidas, canteiros e frentes de obras e 

vias de acesso.  

 

8.2.8.1.7. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pela obra.  
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8.2.8.2. PAC – Subprograma de monitoramento e controle de 

efluentes 

8.2.8.2.1. Impacto relacionado 

Alteração da qualidade da água superficial e condições naturais do solo 

durante as obras de implantação da PCH Saltinho. 

 

8.2.8.2.2. Objetivos 

Objetivo geral 

O subprograma tem como objetivo geral minimizar impactos ao meio 

ambiente, especialmente às águas superficiais, decorrentes da geração de 

esgotos e efluentes.  

 

Objetivos específicos 

 Estabelecer sistema de monitoramento e controle eficiente da 

geração de esgotos e efluentes; 

 Colaborar no planejamento das estruturas sanitárias e na 

construção de soluções para o canteiro de obras; 

 Minimizar a deposição de sedimentos na água proveniente da 

movimentação do solo; 

 Realizar o controle e registro destas atividades.  

 

8.2.8.2.3. Metodologia 

O subprograma de monitoramento e controle de efluentes contribui para 

minimizar e prevenir a poluição hídrica na área do empreendimento, em 

função da geração de esgoto sanitário, efluentes, vazamentos de óleo, 

movimentação de solo e geração de resíduos sólidos no canteiro de obras. 

 

As ações envolvem a orientação no planejamento e dimensionamento das 

estruturas sanitárias e sistemas de tratamento de efluentes para o 
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canteiro de obras e o monitoramento qualitativo do esgoto gerado no 

canteiro.  

 

O público alvo deste subprograma será os trabalhadores do canteiro de 

obras, que receberão orientação de um gestor, a fim de minimizar os 

impactos ambientais gerados na obra. Além disso, este gestor estará 

capacitado a acompanhar os processos de planejamento, implantação e 

monitoramento dos efluentes gerados na obra, fazendo com que a 

destinação dos efluentes e esgotos observe os critérios técnicos e legais 

pertinentes.  

 

O projeto e o dimensionamento dos sistemas de tratamento do esgoto 

devem ser avaliados quanto à eficiência estimada, em conformidade com 

as normas NBR 7229/93 ou NBR-13969/97 ou orientações do fabricante, e 

quanto à adequabilidade ao local. Envolvendo lançamento em corpos 

hídricos, o esgoto tratado será monitorado quanto a parâmetros básicos 

indicadores do seu potencial poluidor, e que permitam a verificação do 

atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos na legislação, 

especialmente na Resolução CONAMA nº 430/11.  

 

O controle dos esgotos e efluentes será realizado através do 

acompanhamento permanente do planejamento e implantação da 

infraestrutura nas frentes de obra pela empreiteira contratada, através de 

especialista na área, e inspeções periódicas para verificação da destinação 

do material, pelos técnicos de campo. Além destas ações serão realizadas 

análises de parâmetros dos efluentes e comparação com padrões de 

lançamento legalmente permitidos, para avaliação da eficiência do sistema 

de tratamento e proposição de medidas corretivas sempre que necessário.  

 

Os indicadores para a gestão de esgotos e efluentes serão produzidos com 

base nos resultados analíticos e suas interpretações, e em outros 

parâmetros de gestão, dentre os quais: 
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 Eficiência de tratamento para parâmetros indicadores (%); 

 Índice de conformidade com padrões de lançamento (%); 

 Controle da destinação dos resíduos gerados; 

 Quantidade de análises realizadas.  

 

8.2.8.2.4. Cronograma 

Tabela 140 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Organização da equipe gestora x x                         

Vistorias e relatórios   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.2.8.2.5. Desempenho esperado 

Espera-se que o subprograma, através da integração de um profissional 

capacitado aos processos de planejamento de obra, e de sua presença 

nestes locais, possa permitir que a implantação do empreendimento não 

acarrete em impactos perceptíveis e significativos à qualidade das águas 

superficiais ou solo, fazendo com que a destinação de efluentes e esgotos 

observe os critérios técnicos e legais pertinentes. 

 

8.2.8.2.6. Abrangência 

Instalações de apoio às obras de implantação da PCH Saltinho.  

 

8.2.8.2.7. Responsabilidade 

Empreendedor, empreiteira responsável pelas obras e projetistas.  
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8.2.8.3. PAC - Subprograma de monitoramento e controle de 

processos erosivos 

8.2.8.3.1. Impacto relacionado 

Aceleração de processos erosivos e assoreamento; alteração da paisagem; 

remoção da cobertura vegetal. 

 

8.2.8.3.2. Objetivo 

Objetivo geral 

O objetivo geral do subprograma é gerir estratégias para prevenir a 

instalação de processos erosivos e controlar seu avanço durante as 

atividades da obra de implantação do empreendimento. 

 

Objetivos específicos 

- Prevenir a formação e a aceleração de processos erosivos; 

- Monitorar áreas suscetíveis à instalação de processos erosivos ou feições 

erosivas identificadas; 

- Propor medidas de controle específicas para cada local suscetível ou 

naqueles locais com processos erosivos já instalados; 

- Apresentar medidas de controle para evitar a instalação de processos de 

assoreamento nos cursos d’água. 

 

8.2.8.3.3. Metodologia 

O programa será desenvolvido através de vistorias, relatórios internos e 

semestrais. Estas ferramentas concederão subsídios para que a equipe do 

subprograma, junto com a equipe do PAC, defina ações e estratégias para 

elucidar ao empreendedor o contexto que a obra enquadra-se no âmbito 

do subprograma.  
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As vistorias periódicas serão realizadas por um técnico de campo que 

percorrerá todas as áreas afetadas pela obra visando identificar áreas 

altamente suscetíveis à instalação de processos erosivos ou 

assoreamento, feições erosivas existentes, ou ainda locais com atividades 

da obra com potencial a instalação de processos erosivos como as 

escavações, aberturas de vias de acesso e caminhos de serviço, 

exploração de jazidas etc. Durante as vistorias serão anotados os 

principais aspectos abordados pelo subprograma como interferência com a 

obra, tipo de feição erosiva, tipo de interferência com a obra, medidas de 

controle necessárias a serem sugeridas e outros aspectos que a equipe 

responsável julgar pertinente. 

 

O técnico de campo responsável pelo subprograma poderá ser dedicado 

exclusivamente a este subprograma ou compartilhado com outros 

subprogramas desenvolvidos durante a implantação da PCH Saltinho, com 

interface comum a este subprograma, de modo a otimizar a gestão 

ambiental durante as obras. 

 

Os resultados da execução do programa serão abordados por relatórios 

semestrais, os quais serão apresentados periodicamente ao órgão 

ambiental responsável para avaliação do desenvolvimento e execução do 

programa.  

 

O subprograma terá ações focadas em promover estratégias para prevenir 

a instalação de processos erosivos. Portanto, a conduta da equipe 

executiva do subprograma preconiza orientar a empreiteira responsável 

pela obra em adotar práticas de prevenção como: 

- implantação de barreiras de contenção de sedimentos próximo a cursos 

d’água; 

- restringir escavações abertura de vias de acesso, caminhos de serviço e 

outras atividades de movimentação de solo ao mínimo necessário; 

- priorizar execução de ações de recuperação logo após a intervenção; 
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- implantação de sistemas de drenagens, mesmo que temporários, 

naqueles taludes com solo exposto. 

 

Em casos que os processos erosivos estejam instalados caracterizando 

qualquer tipo de feição erosiva serão apresentadas medidas de controle 

ou corretivas. São medidas como: 

- aterramento e compactação do solo; 

- implantação de sistemas de drenagem com captação e destinação da 

água pluvial; 

- desassoreamento nos cursos d’água afetados; 

- técnicas vegetativas; 

 

As medidas de controle poderão ser sugeridas em qualquer momento de 

execução do subprograma que a equipe responsável jugar necessárias. 

Uma vez que as medidas sejam executadas haverá avaliação de sua 

eficiência por parte do subprograma de modo que poderão ser sugeridas 

novas medidas. 
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8.2.8.3.4. Cronograma 

Tabela 141 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Organização da equipe gestora x x                         

Vistorias e relatórios   x x x  x   x   x   x   x   x   x  

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.2.8.3.5. Desempenho esperado 

O subprograma pretende contribuir para mitigação dos impactos 

ambientais relacionados, mencionados anteriormente, e contribuir para 

que a obra tenha um bom andamento, possibilitando a completa 

integração à gestão ambiental do empreendimento durante a fase de 

implantação e pós-obra do empreendimento. 

 

8.2.8.3.6. Abrangência 

ADA do empreendimento, caminhos de serviço, vias de acesso, jazidas, 

canteiros de obra, áreas de empréstimo e qualquer outro local afetado 

diretamente pela obra, incluindo o trecho de vazão reduzida do Rio 

Mourão. 

 

8.2.8.3.7. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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8.2.8.4. PAC – Subprograma de monitoramento do microclima 

8.2.8.4.1. Impacto relacionado 

Alteração do uso e ocupação do solo, alteração da paisagem, alteração do 

microclima. 

 

8.2.8.4.2. Objetivo 

Objetivo geral 

Gerar informações associadas ao microclima local que possam ser 

empregadas como dados de apoio em outros programas ambientais, e que 

permitam avaliar alterações locais ocasiondas pelo empreendimento. 

 

Objetivos específicos 

- Estabelecer estratégias e pontos de amostragem representativos e 

criteriosos para que se gere informação pertinente associada ao objetivo 

geral; 

- Gerar informações sobre temperatura, umidade relativa e precipitação. 

 

8.2.8.4.3. Metodologia 

O conhecimento do clima nas suas escalas inferiores (microclima) é 

fundamental para a compreensão da interação entre os meios físico, 

biótico e social. A maneira de se conhecer essas relações é através da 

medição de algumas variáveis climatológicas, por um horizonte temporal 

abrangente o suficiente capaz de detectar padrões e possíveis alterações. 

 

A instalação do empreendimento alterará elementos físicos e bióticos da 

área de influência, sendo as alterações climáticas mais relevantes 

relacionadas à alteração do uso e ocupação do solo na ADA. O 

monitoramento do microclima local deverá ser realizado através do 

acompanhamento das variações das seguintes variáveis climáticas: 
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• precipitação; 

• temperatura; 

• umidade relativa do ar. 

 

A precipitação é qualquer queda de água proveniente do céu. É a principal 

fonte de água para a vegetação e a abastecendo o maior volume de água 

dos rios e lagos. Ela pode sofrer variações em consequência das 

alterações da cobertura vegetal na AID e do aumento do espelho d’agua, 

que gera maior evaporação do reservatório. 

 

A presença do reservatório e de cobertura vegetal também afetam a 

temperatura e a umidade relativa do ar. A vegetação arbórea tem a 

capacidade de minimizar as amplitudes de temperatura e de umidade ao 

longo do dia, e as alterações nesses padrões podem ser monitoradas 

através de aparelhos denominados termo higrômetros, que medem a 

temperatura e umidade relativa do ar e armazenam essas informações em 

dataloggers, possibilitando se conhecer em detalhes os valores e 

amplitudes destas variáveis ao longo do horizonte temporal avaliado. 

 

Partido desses princípios, o monitoramento das alterações nessas 

variáveis climáticas deve ser realizado antes, durante e após as obras de 

instalação do empreendimento. Para se conhecer as minúcias dos 

diferentes ambientes existentes na área de influencia direta da PCH 

Saltinho, recomenda-se a instalação de pontos de monitoramento de 

temperatura e umidade relativa do ar ao longo da área diretamente 

afetada, fora dos locais de inundação, permitindo a continuidade na etapa 

de operação. Já para o monitoramento da pluviosidade, recomenda-se a 

instalação de um pluviômetro no canteiro de obras, visto a necessidade de 

medição diária. Para este parâmetro, apenas 1 ponto de monitoramento 

se mostraria satisfatório. Já em relação aos termo-higrômetros, os mesmo 

são munidos de dataloggers, ou seja, tem a capacidade de gravar as 

informações de temperatura e umidade relativa do ar, para posterior 
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plotagem em planilhas e gráficos. Por possuírem boa autonomia de coleta 

de dados, não precisam ser visitados diariamente, como é o caso do 

pluviômetro. 

 

Os termo-higrômetros devem ser instalados em diferentes locais, 

abrangendo áreas abertas, áreas com cobertura vegetal em diferentes 

estágios de regeneração para que os padrões de variação microclimática 

sob diferentes condições possam ser estabelecidos. 

 

8.2.8.4.4. Cronograma 

Tabela 142 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 
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0 
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0 
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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 

Instalação dos equipamentos  x x                        

Registro dos dados   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.2.8.4.5. Desempenho esperado 

Espera-se a geração e dados representativos e úteis às finalidades dos 

diversos programas do RDPA, que contribuam às avaliações de 

desempenho ambiental e de percepção de alterações locais em função do 

empreendimento. 

 

8.2.8.4.6. Abrangência 

Especialmente área diretamente afetada do empreendimento. 

 

8.2.8.4.7. Responsabilidade 

Empreendedor 
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8.2.8.5. PAC - Subprograma de capacitação dos trabalhadores 

8.2.8.5.1. Impacto relacionado 

Alteração da qualidade do solo, águas superficiais e águas subterrâneas, 

aumento do fluxo de veículos junto às vias de acesso; riscos de acidentes 

com a população local e operários da obra. 

 

8.2.8.5.2. Objetivo 

Objetivo geral 

Este programa tem por objetivo capacitar a mão de obra contratada para 

que todas as questões ambientais, de saúde e de segurança ocupacional 

sejam corretamente atendidas por todos os funcionários e prestadores de 

serviços envolvidos na implantação da PCH Saltinho. Sua adoção tende a 

aumentar o grau de conscientização e o interesse dos funcionários sobre 

os aspectos referentes ao meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, 

fazendo com que estes incorporem boas posturas e práticas adequadas 

cotidianamente. 

 

Objetivos específicos 

- Capacitar a mão-de-obra contratada; 

- Atender às questões ambientais, de saúde e segurança ocupacional 

relacionadas à fase de implantação; 

- Aumentar o grau de conscientização e o interesse dos funcionários sobre 

os aspectos referentes ao meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, 

incluindo questões associadas a doenças endêmicas e sexualmente 

transmissíveis; 

- Fazer com que estes incorporem boas posturas e práticas adequadas 

cotidianamente. 
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8.2.8.5.3. Metodologia 

O programa se dará por meio de três frentes de ações relacionadas a: 

orientações ambientais; treinamento de saúde ocupacional e segurança do 

trabalho; gestão da saúde ocupacional e da segurança do trabalho. As 

primeiras visam assegurar aos trabalhadores envolvidos nas obras a 

realização de suas atividades em acordo com procedimentos adequados, 

considerando cuidados com o meio ambiente e a população do entorno. As 

orientações devem ser repassadas pelo empreendedor e contemplar 

temas referentes a: 

 Fundamentos de legislação ambiental, com foco na delimitação de 

áreas de preservação e outras restrições a serem observadas;  

 Cuidados com a flora, fauna e patrimônio histórico e/ou 

arqueológico, de acordo com constatação in loco;  

 Prevenção de incêndios florestais;  

 Importância da prevenção e controle de erosão, poluição e 

contaminação do meio ambiente;  

 Destinação de resíduos sólidos e da construção civil;  

 Instruções de controle ambiental;  

 Recomendações na interação com a comunidade; 

 Breve resumo do diagnóstico ambiental da área e população do 

entorno; 

 Manuseio e armazenamento de produtos com potencial poluidor 

 Procedimentos de supervisão / monitoramento ambiental;  

 Reconhecimento de animais peçonhentos e procedimentos em caso 

de picadas;  

 Procedimentos de acionamento em caso de acidentes ambientais. 

 

O treinamento de saúde ocupacional e segurança do trabalho será de 

responsabilidade compartilhada entre o empreendedor e a empreiteira 

contratada, tendo como base a Norma Regulamentadora NR5, entre 
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outras que regulem as questões de saúde e segurança do trabalho. Deve-

se assim contemplar: 

 Uso de equipamentos de proteção individual (EPI);  

 Boas práticas de conduta e risco de acidentes com animais 

peçonhentos e acidentes em geral;  

 Transporte, movimentação e manuseio de materiais e insumos;  

 Transporte e utilização de explosivos;  

 Transporte de produtos perigosos;  

 Transporte de pessoas;  

 Armazenagem e manuseio de combustíveis e inflamáveis;  

 Operação de máquinas e equipamentos de terraplenagem;  

 Trabalho em concreto;  

 Trabalho em altura;  

 Corte de árvores; e  

 Trabalho com risco elétrico. 

 

Tem-se como norte a redução/minimização dos riscos de acidentes no 

ambiente de trabalho; a garantia de condições adequadas à preservação 

da saúde dos trabalhadores; a adoção de procedimentos de trabalho 

seguro para prevenção de doenças associadas ao ambiente de trabalho; e 

o monitoramento das condições de saúde dos trabalhadores. 

 

8.2.8.5.4. Cronograma 

O presente programa tem seu início ainda na fase de planejamento, 

persistindo ao longo de toda a implantação e cessando com o processo de 

desmobilização do canteiro, inexistindo, portanto, na fase de operação. 
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Tabela 143 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

3 
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5 
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0 
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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 

Organização da equipe gestora x x                         

Treinamentos de integração   x                        

Treinamentos diversos 
conforme demanda e novas 
integrações 

   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.2.8.5.5. Desempenho esperado 

Possibilitar a conscientização dos funcionários e prestadores de serviços 

envolvidos nas obras para que se desenvolvam hábitos e práticas 

sustentáveis frente ao meio ambiente e adequados frente às atividades 

profissionais diárias. Assim, espera-se reduzir a possibilidade de impacto 

no meio ambiente, na relação com a população do entorno e as 

possibilidades de acidentes de trabalho. 

 

8.2.8.5.6. Abrangência 

Área diretamente afetada (ADA). 

 

8.2.8.5.7. Responsabilidade 

Empreendedor, em conjunto com a empreiteira responsável pelas obras. 

Com relação à gestão da saúde ocupacional e da segurança do trabalho, 

as ações ficam sob responsabilidade dos setores de saúde e segurança de 

ambas as partes, conforme dimensionamento legal do SESMT, e da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 
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8.2.8.6. PAC – Subprograma de saúde e segurança do trabalhador 

8.2.8.6.1. Impacto relacionado 

Geração de emprego e renda na fase de instalação e de operação; 

possível aumento temporário na demanda dos serviços públicos de saúde; 

risco de acidentes com a população local e trabalhadores da obra. 

 

8.2.8.6.2. Objetivo 

Objetivo geral 

O subprograma tem como objetivo geral prevenir e evitar acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais durante a execução das atividades de 

implantação da PCH. 

 

Objetivos específicos 

- Desenvolver cursos de capacitação e treinamentos aos trabalhadores da 

instalação da PCH; 

- Prevenir acidentes de trabalho com estes trabalhadores; 

- Implementar campanhas de prevenção de segurança e saúde no 

trabalho direcionadas a estes trabalhadores; 

- Evitar a ocorrência de doenças ocupacionais entre estes trabalhadores; 

- Evitar a proliferação de doenças endêmicas locais; 

- Evitar sobrecarregar as unidades dos serviços públicos de saúde do 

município em que será implantada a PCH.  

 

8.2.8.6.3. Metodologia 

O subprograma de saúde e segurança no trabalho prevê o 

reconhecimento, avaliação e medidas de controle dos riscos ambientais 

(riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômico e de acidentes), sendo 

responsabilidade do empregador garantir a integridade física e mental do 
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colaborador. Isto implica no conhecimento profundo de todo o processo, 

método de trabalho, organização, instalação, número de trabalhadores.  

 

A avaliação dos riscos existentes no ambiente laboral pode ser qualitativa 

ou quantitativa. Para isso, deve-se ter o levantamento completo da área 

onde o trabalhador estará presente, ou seja, avaliar todos os possíveis 

agentes ambientais que possam de alguma forma, causar dano à saúde 

do empregado. Controlando, com os dados obtidos no reconhecimento, 

pode-se então propor e adotar medidas visando à eliminação ou 

minimizando do risco presente no ambiente (adota-se ao ambiente: 

medidas aplicadas na fonte, ou no processo ou ao homem, como limitação 

do tempo de exposição, EPI’s, treinamentos, capacitação, exames 

periódicos).  

 

Para a implantação do programa, diversos são os procedimentos, 

incluindo uma série de documentos que são exigidos pela legislação. Além 

destes documentos é preciso também implantar e cumprir o subprograma, 

que definirá os mecanismos de proteção ao trabalhador perante as 

inúmeras atividades a serem realizadas.  

 

Na sequência estão descritos os principais documentos legais a serem 

desenvolvidos, além de outros complementares. 

- PPRA: A portaria 25, de 25 de dezembro de 1994, nova redação à NR 09 

da portaria 3.214/78, instituindo o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA). Esta norma regulamentadora estabeleceu a 

obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de 

empregadores e instituições, que admitam trabalhadores como 

empregados, de um programa de higiene do trabalho. O PPRA tem como 

objetivo a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, 

através da antecipação, reconhecimento e consequente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
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ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais.  

 

- PCMSO: Na portaria 3.214/78, a NR-7, consta a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. Este documento tem 

como objetivo a promoção e preservação da saúde dos seus 

trabalhadores. É importante salientar que, segundo o texto da portaria, 

cabe à empresa informar os riscos existentes aos trabalhadores. O PCMSO 

determina a realização obrigatória de exames médicos admissional, 

periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 

Este programa deve ainda avaliar a necessidade de realização de exames 

complementares, tais como audiometria e exposição a agentes químicos, 

de acordo com os quadros I e II e do anexo I da referida Norma 

Regulamentadora. 

 

- PCMAT: Ainda a portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, em sua NR-18. 

estabelece a obrigatoriedade da elaboração do Programa de Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, para 

todos os estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais. O 

PCMAT é um documento que deve ser mantido durante a fase de 

construção, pois a Norma Regulamentadora 18, na qual está descrita a 

obrigatoriedade do PCMAT, trata exclusivamente das condições e do meio 

ambiente de trabalho da indústria da construção.  

 

Os treinamentos admissionais, muitas vezes chamados de integração, 

devem ter uma duração mínima de 6 horas (segundo a Portaria 3.214 de 

8 de junho de 1978 em sua NR-18.28.2). Este treinamento deve abordar 

as questões de Segurança do Trabalho, Saúde do Trabalhador e Meio 

Ambiente. É importante salientar que colaboradores oriundos de outras 

regiões que não a do empreendimento podem desconhecer doenças 
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típicas da região e não dar a devida atenção a pequenos sintomas. 

Portanto, deve-se, no PCMSO, contemplar as doenças locais.  

 

As ações do pessoal associado a este subprograma (SESMT do 

empreendedor e empreiteiras, e CIPA) devem propiciar espaço para 

discussão das questões de saúde e segurança do trabalho, para que todos 

estejam cientes dos procedimentos a serem tomados. 

 

Mensalmente deverá ser realizada reunião com as empreiteiras 

contratadas para avaliação de desempenho, discussão de boas medidas 

aplicadas, falhas identificadas e realização de planejamento continuado de 

melhoria.  

 

8.2.8.6.4. Cronograma 

Tabela 144 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 
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0 
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2 
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4 
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1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 
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2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

Organização das equipes de 
SESMT e CIPA 

x x x                        

Elaboração da documentação  x x                        

Gestão continuada   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.2.8.6.5. Desempenho esperado 

Evitar ocorrência de acidentes de trabalho, principalmente na etapa de 

execução de obras. 
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8.2.8.6.6. Abrangência 

Área diretamente afetada (AII) do empreendimento.  

 

8.2.8.6.7. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteiras contratadas. 
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8.2.8.7. PAC – Subprograma de desmobilização da obra 

8.2.8.7.1. Impacto relacionado 

Alteração na dinâmica hídrica; alteração das condições naturais do solo; 

aceleração dos processos erosivos, movimentação de massa, instabilidade 

de encostas, erosão marginal e assoreamento; exploração de jazidas; 

alteração na qualidade da água superficial.  

 

8.2.8.7.2. Objetivo 

Objetivo geral 

Promover a desativação do canteiro de obras da PCH Saltinho e a 

desmobilização da mão de obra de forma adequada, minimizando 

impactos sobre o meio ambiente e comunidades locais.  

 

Objetivos específicos 

- Garantir a remoção de estruturas e materiais desnecessárias 

- Contribuir à recuperação de áreas degradadas com reintegração 

paisagística e ecológica, considerando as condições prévias; 

- Contribuir para a desmobilização de pessoal com minimização de 

impactos sobre sua qualidade de vida. 

 

8.2.8.7.3. Metodologia 

O subprograma deve estabelecer diretrizes para remoção das instalações 

temporárias utilizadas durante as obras assim como mecanismos para 

desmobilização da mão de obra. 

 

Os principais fatores a serem considerados são a recomposição da 

paisagem, o restabelecimento do equilíbrio ecológico e a manutenção da 

qualidade ambiental nas áreas utilizadas para efetivação das obras.  
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Considerando as estruturas físicas temporárias presentes durante as 

obras, as principais ações para a desmobilização são: 

 Retirada de edificações e instalações temporárias; 

 Estabilização das encostas, taludes e outras áreas sujeitas à erosão 

(juntamente ao Subprograma de monitoramento e controle de 

processos erosivos); 

 Destinação adequada dos resíduos gerados (juntamente com o 

Subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos); 

 Recuperação de áreas degradadas (juntamente com o correlato). 

 

As ações de desmobilização deverão ser executadas pela empreiteira sob 

supervisão do empreendedor. Ao final das obras a empreiteira deverá 

remover todas as suas instalações e equipamentos, edificações 

temporárias, sobras de material, sucatas e resíduos de construção de 

qualquer espécie. A empreiteira deverá ainda deixar todo o canteiro de 

obra, incluindo áreas de estoque, pedreiras, empréstimos, locais de 

trabalho, acessos temporários e acampamento em condições seguras. 

Deverá providenciar a remoção de pisos, entulhos, detritos e outros 

materiais para restabelecimento das condições do terreno nas áreas 

utilizadas.  

 

Com relação à desmobilização da mão de obra ao final das obras as 

principais ações da empreiteira devem ser no sentido de: 

 Estimular o retorno dos trabalhadores migrantes liberados a seus 

locais de origem; 

 Divulgar o cronograma das obras, como o objetivo de informar a 

comunidade sobre o período de início e encerramento, de modo que 

a desmobilização ocorra de forma estruturada; 

 Fornecer orientação de apoio aos trabalhadores dispensados; 

 Estabelecer parceria com as Prefeituras Municipais e grandes 

empreendimentos que porventura estejam previstos a serem 

instalados na região visando à transferência dos trabalhadores 
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desligados. Neste caso, a parceria inicial com a agência do 

trabalhador local (SINE) pode ser fundamental no processo de 

desmobilização e relocação dos trabalhadores. 

 

As ações de monitoramento e controle consistirão em, através de 

inspeções e avaliações documentais periódicas, verificar as atividades da 

empreiteira no sentido de desmobilização das obras e, quando necessário, 

contribuir com o planejamento de melhorias.  

 

8.2.8.7.4. Cronograma 

Tabela 145 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Organização da equipe gestora x x                         

Inspeções e avaliações 
documentais (conforme etapas 
de obras) 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.2.8.7.5. Desempenho esperado 

Espera-se que com a implementação do subprograma de desmobilização 

das obras haja a reintegração das áreas da obra à paisagem regional, com 

a minimização dos impactos decorrentes das obras.  

 

8.2.8.7.6. Abrangência 

Canteiro de obras, vias de acesso e áreas impactadas pelo 

empreendimento, e mao de obra envolvida na etapa de implantação..  

 

8.2.8.7.7. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pelas obras.  
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8.3. Programa de monitoramento e controle da estabilidade de 

taludes marginais 

8.3.1. Impacto relacionado 

Alteração na dinâmica hídrica do aquífero; instabilidade de encostas e 

margens; alteração da paisagem. 

 

8.3.2. Objetivo 

8.3.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste programa é estabelecer estratégias e ações de 

monitoramento para assegurar a estabilidade das encostas e evitar a 

aceleração dos processos de assoreamento do futuro reservatório que 

possam ser gerados em função da erosão marginal. 

 

8.3.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar e monitorar os taludes e margens do reservatório quanto à 

sua estabilidade física; 

- Apresentar medidas para controle da estabilidade das encostas 

marginais; 

- Apresentar estratégias e ações para reduzir a possibilidade de ocorrência 

de desbarrancamentos, deslizamentos e escorregamentos de encostas; 

- Identificar e prevenir a aceleração da erosão fluvial; 

- Mapear os taludes marginais classificando-os quanto a sua estabilidade; 

- Contribuir com a apresentação de medidas para a redução do 

assoreamento do reservatório, decorrente dos movimentos de massa nas 

margens e nos taludes. 
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8.3.3. Metodologia 

O programa será iniciado em fase anterior ao enchimento do reservatório. 

Neste período a equipe do programa irá realizar vistorias para 

levantamento, identificação e caracterização daquelas porções instáveis 

nas margens do Rio Mourão nas imediações do reservatório projetado da 

PCH Saltinho, já tomando como base as informações do diagnóstico deste 

RAS. A obtenção destes dados possibilitará a elaboração de um 

mapeamento detalhado com delimitação das encostas marginais 

suscetíveis a processos de desbarrancamento, escorregamento etc. Estas 

informações serão utilizadas ao longo do monitoramento e após o 

enchimento do reservatório como condição de background. Neste 

momento serão avaliadas as situações de estabilidade considerando o 

cenário sem interferências e o cenário com interferências do reservatório, 

de modo a delimitar aquelas porções com maior suscetibilidade.  

 

Ainda em fase anterior ao enchimento a equipe irá definir a 

instrumentação necessária para avaliação da estabilidade das encostas 

conforme a situação encontrada em campo. A instrumentação irá 

contemplar equipamentos para identificar possíveis movimentações de 

solo, recalques, aparecimento de áreas alagadas, sobretudo naquelas 

áreas tidas como suscetíveis. Os instrumentos definidos pela equipe do 

programa também serão instalados nesta fase para obtenção dos valores 

de background. 

 

As vistorias periódicas possibilitarão a obtenção de dados suficientes para 

elaboração de relatórios e, se necessário, a apresentação de medidas de 

controle. Durante cada inspeção efetuada serão levantadas informações 

sobre as condições e fatores de instabilidade de taludes como declividade, 

textura do solo/rocha, espessura do regolito, descontinuidades, cicatrizes 

de movimentação de massa, as propriedades mecânicas do material, uso 

do solo, além do tamanho, a geometria e a estrutura do barranco e as 
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características hidrodinâmicas do fluxo nas proximidades das margens. 

Quaisquer alterações que forem identificadas durante as inspeções serão 

registradas. 

 

Após a formação do reservatório as vistorias de campo vão contemplar 

levantamento e avaliação das áreas susceptíveis identificadas 

anteriormente ou ainda novas porções que poderão surgir. Serão 

avaliadas deformações, surgimento de possíveis trincas, aparecimento de 

erosão nos taludes, ocorrência de surgências de água e aspectos 

relevantes para o desenvolvimento do programa. Os dados obtidos a 

partir dos instrumentos instalados serão lidos a cada inspeção realizada. 

 

Uma vez que sejam identificadas porções instáveis das encostas no 

entorno do reservatório serão apresentadas ao empreendedor as medidas 

necessárias para o controle, a qualquer momento de execução do 

programa, as quais serão definidas conforme a condição identificada em 

campo. 

 

Ao longo da execução do programa serão elaborados semestrais de 

acompanhamento para o órgão licenciador.  

 

8.3.4. Cronograma 

Tabela 146 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Montagem da equipe x x                         

Campanhas pré e durante 

enchimento 
    x      x      x      x    

Apresentação de mapa temático                   x        

Relatórios semestrais        x      x      x      x 
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Tabela 147 - 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 

Campanhas pós-enchimento  x   x   x   x      x      x  

Apresentação do mapa temático 

revisado 
    x            x        

Relatórios semestrais      x      x      x      x 

 

8.3.5. Desempenho esperado 

Espera-se que os resultados contribuam para minimização dos impactos 

gerados pela implantação e operação do empreendimento quanto à 

estabilidade dos taludes marginais ao novo reservatório. 

 

8.3.6. Abrangência 

Taludes marginais ao reservatório da PCH Saltinho. 

 

8.3.7. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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8.4. Programa de recuperação de áreas degradadas 

8.4.1. Impacto relacionado 

Aceleração dos processos erosivos e assoreamento; supressão da 

vegetação nativa do entorno; alteração de paisagem. 

 

8.4.2. Objetivo 

8.4.2.1. Objetivo geral 

O programa visa identificar as áreas diretamente atingidas pela obra e 

que demandem recuperação para integração ao contexto físico,  biótico e 

antrópico mais próximo ao anterior ao início das obras, contemplando o 

conjunto de ações necessárias para fomentar este processo. 

 

8.4.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar áreas que foram degradadas para execução de alguma 

atividade da obra e que não serão mais utilizadas em qualquer fase da 

obra ou operação; 

- Monitorar e classificar as áreas afetadas pelo empreendimento de modo 

a definir modos para evitar novas degradações; 

- Propor medidas para recuperação das áreas degradadas; 

- Mitigar os impactos ambientais causados pelo empreendimento, citados 

anteriormente; 

- Propor modos de estabilização de locais afetados por processos erosivos; 

- Apresentar esboço de soluções ambientais e de engenharia para cada 

passivo identificado. 
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8.4.3. Metodologia 

A proposta metodológica elaborada para execução deste programa está 

diretamente relacionada às atividades desenvolvidas para a obra de 

implantação do empreendimento, conforme o cronograma da mesma. O 

escopo do programa prevê a execução de vistorias periódicas aos locais 

que passarão por algum tipo de intervenção, especialmente na ADA 

definida neste RAS. 

 

Durante cada vistoria serão identificadas áreas alteradas registrados 

dados sobre a localização da área afetada, contextualização do meio físico 

e biótico, relação da área com o empreendimento e outros aspectos 

relevantes ao contexto. Com base neste reconhecimento serão propostas 

medidas que poderão ser adotadas para reconstituição destas áreas. O 

programa compreende, portanto, um conjunto de ações desde a 

caracterização inicial das áreas a serem recuperadas até as 

recomendações gerais de medidas a serem adotadas durante e após as 

obras. 

 

As vistorias poderão ser executadas por equipe dedicada exclusivamente a 

obtenção de dados para este programa ou compartilhada com outros 

programas afins a este que possibilitem integração maior da equipe com a 

fase de implantação do empreendimento. 

 

As áreas descritas serão recuperadas concomitantemente ao andamento 

das atividades da obra, priorizando para que de ao término da etapa 

construtiva cada local afetado pela obra já esteja completamente 

reconstituído. Tendo em vista que a recuperação de áreas degradadas 

demanda o uso de maquinário pesado, muitas vezes já mobilizados pela 

empreiteira ou terceiros, estas atividades serão em grande parte de 

competência da empreiteira responsável pela implantação do 

empreendimento, e estas medidas devem ser previstas em contrato. 
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O diagnóstico das áreas a serem recuperadas, em função das intervenções 

realizadas para as atividades pertinentes a obras, será iniciado no mesmo 

momento em que as atividades de implantação da PCH forem iniciadas.  

 

Em relação ao meio físico, especificamente, um dos modos que podem 

contribuir com a degradação de áreas corresponde à deflagração de novos 

focos de erosão e a reativação de processos erosivos já instalados na 

área, bem como seus efeitos sinérgicos.  Deste modo, uma vez que uma 

área seja inutilizada para as atividades serão apresentadas medidas que 

tem o objetivo principal a recuperação/restauração das áreas afetadas, 

contemplando basicamente estratégias mecânicas e vegetativas.  

 

As técnicas mecânicas, também chamadas de físicas, contemplam o 

emprego de dispositivos que visam orientar, controlar, dissipar, conduzir o 

fluxo hídrico para assegurar que este não possibilite a instalação de 

processos erosivos e degradação de áreas. Incluem-se nesta categoria a 

execução de aterramento, compactação do solo, retaludamento, 

implantação de sistemas de drenagem e dissipadores de energia, muros 

de contenções, paliçadas etc. A medida a ser aplicada depende dos fatores 

observados no local a ser recuperado e segundo as diretrizes da equipe do 

programa. Inclui-se também a reconformação do solo e terreno para 

condições apropriadas ao contexto local. 

 

As técnicas vegetativas consistem na utilização da vegetação como forma 

de recomposição a área afetada. Em princípio técnicas vegetativas são as 

mais adotadas em função do menor custo e pela possibilidade de 

recompor a área ao ambiente mais próximo da situação originalmente 

encontrada.  

 

Conforme a situação identificada poderão ser utilizadas somente uma das 

técnicas ou as duas em conjunto. Em alguns casos as técnicas mecânicas 

são utilizadas previamente à vegetativa, gerando as condições adequadas 
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para que esta segunda possa ser realizada. A tabela a seguir apresenta as 

principais técnicas que poderão ser usadas para reconstituição de áreas no 

escopo do programa conforme a situação identificada. 

 

Tabela 148 – Técnicas mecânicas e vegetativas a serem utilizadas para 

recuperação de áreas degradadas. 

Situação encontrada Técnica mecânica Técnica vegetativa 

Microrravinas, sulcos 

erosivos isolados 

Aterramento; implantação 

de sistema de drenagem 
Revegetação no entorno 

Taludes instáveis 
Retaludamento; suavização 

do talude 
 

Porções com solo exposto Sistema de drenagem Revegetação 

Taludes de corte ou de 

aterro com solo exposto e 

instáveis 

Retaludamento  

Voçorocas 
Aterramento; implantação 

de sistema de drenagem 
Revegetação no entorno 

 

Destaca-se que a tabela anterior apresenta um esboço da técnica que 

poderá ser utilizada conforme a situação identificada. Entretanto, cada 

situação poderá demandar aplicação de diversos métodos das técnicas 

abordadas e deverá ser avaliada com maior detalhe pela equipe 

responsável pela execução do programa. 

  

O programa será mantido ao longo de toda fase de implantação do 

empreendimento e se estenderá ao longo da fase de operação, por um 

ano, para assegurar o desenvolvimento das medidas implantadas 

naquelas áreas em processo de recuperação. Durante o período de 

desmobilização a frequência das vistorias e definição de medidas de 

recuperação será intensificada em função da movimentação de 

maquinário, retirada de equipamentos e instalações que poderão 

promover novas degradações, bem como a necessidade de emprego do 

maquinário para execução das medidas necessárias para restauração das 

áreas. 
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8.4.4. Cronograma 

Tabela 149 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Definição da equipe x x                         

Vistorias   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

Tabela 150 - 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 

Vistorias x x x   x   x   x             

Relatórios semestrais      x      x             

 

8.4.5. Desempenho esperado 

O programa contempla ações e estratégias que visam promover a 

reabilitação das áreas que foram afetadas pelo empreendimento como 

forma de mitigar os impactos ambientais relacionados. O programa espera 

que suas ações desenvolvidas possibilitem reintegrar as áreas uma vez 

degradadas ao contexto mais próximo da situação original. 

 

8.4.6. Abrangência  

Áreas diretamente afetadas pelas atividades da obra, áreas de 

empréstimo, jazidas, caminhos de serviço, vias de acessos temporários e 

outras áreas diretamente afetadas pela obra que não serão utilizadas 

durante a fase de operação do empreendimento e necessitam de 

recuperação. 

 

8.4.7. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira responsável pela obra. 
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8.5. Programa de monitoramento limnológico, de qualidade da 

água e sedimentos 

8.5.1. Impacto relacionado 

Alteração da qualidade da água superficial; aumento na intensidade de 

processos erosivos nas encostas; alteração no transporte de sedimentos. 

 

8.5.2. Objetivo 

8.5.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste programa é a obtenção de dados sobre a qualidade 

ambiental das águas superficiais na área de influência da PCH Saltinho, 

viabilizando a detecção e avaliação de efeitos do empreendimento e do 

entorno sobre este corpo hídrico.  

 

8.5.2.2. Objetivos específicos 

- Cumprir o que prevê a Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03/2010; 

- Produzir dados sobre a condição da qualidade das águas superficiais 

durante a operação do empreendimento, mediante monitoramento nos 

pontos definidos, e colaborar com o enriquecimento dos bancos de dados 

hidrológicos estadual e federal; 

- Avaliar os resultados analíticos, visando identificar alterações e a origem 

do processo, natural ou antrópico; 

- Subsidiar ações de prevenção e correção de atividades impactantes, que 

minimizem os efeitos de alteração da qualidade das águas, prejuízo aos 

eventuais usos e as condições de suporte dos ecossistemas aquáticos, 

fauna e flora que se inter-relacionem; 

- Sugerir medidas para aproveitamento de oportunidades de melhoria, 

com parcerias para prevenção da população decorrente do uso do solo na 

área a montante do reservatório.  
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8.5.3. Metodologia 

O programa visa observar se a qualidade da água na área do reservatório 

e a jusante estejam em condições aceitáveis, a fim de mantes a vida 

aquática e assegurar os usos da água a montante e jusante do 

empreendimento. Sua eficácia está diretamente associada à qualidade da 

série de dados obtidos, com uma evolução temporal que permita a 

observação de tendências de alterações na qualidade da água, a tomada 

de decisão sobre a necessidade de ações de mitigação e controle e a 

posterior avaliação da eficácia destas ações.  

 

O monitoramento da qualidade da água superficial da área do reservatório 

e entorno será realizado através de coletas periódicas e de amostras de 

água e análise laboratorial de parâmetros indicadores. Os pontos de 

amostragem devem ser definidos visando monitorar, minimamente, a 

condição de qualidade da água dos corpos hídricos a montante do 

reservatório, no reservatório, e no trecho de vazão reduzida.  

 

Para a execução do monitoramento, sugere-se a adoção dos mesmos 

quatro pontos adotados para elaboração do diagnóstico ambiental de 

qualidade da água deste RAS. Sugere-se também a inclusão de um quinto 

ponto de coleta, a ser definido em local a jusante do canal de restituição 

da PCH, de forma que possam ser observadas eventuais alterações da 

qualidade da água em virtude do lançamento de efluentes sanitários da 

casa de força e possíveis concentrações de poluentes junto a água 

turbinada.  

 

Caso sejam alterados, o número de pontos a serem selecionados deve ser 

no mínimo quatro, e a seleção deve considerar a facilidade de acesso, 

especialmente considerando a necessidade de coletas rápidas e eficientes 

para transporte ao laboratório, dada a necessidade de preservação de 

amostras. Os pontos definidos devem ser referenciados espacialmente 
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através de coordenadas obtidas em campo, e plotadas sobre base 

cartográfica e imagem de satélite da área, ferramentas que subsidiarão o 

coletor de amostras e os relatórios periódicos.  

 

A coleta será realizada 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: 

 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

AWWA-APHA-WPCI; 

 Guia de coleta e preservação de amostras de água, CETESB; 

 Handbook for sampling and sample preservation of water and 

wastewater, EPA – U.S. Environmental Protection Agency.  

 

Os parâmetros a serem analisados devem ser no mínimo, aqueles 

necessários ao cálculo do índice de qualidade da água (IQA) e também 

para o cálculo do índice de qualidade da água em reservatório (IQAR).  

 

Desta forma sugere-se a análise de, no mínimo, os seguintes parâmetros 

analíticos em todos os pontos: Clorofila-a, Coliformes fecais e 

termotolerantes, condutividade, contagem de cianobactérias, cor, DBO, 

DQO, fósforo total, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal total, nitrogênio 

inorgânico, nitrogênio total, nitrogênio total Kjedahl, óleos e graxas 

minerais, óleos e graxas vegetais/animais, OD, pH, potássio, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos suspensos totais, sólidos totais, temperatura da 

água e turbidez.   

 

Além disso, no ponto situado no reservatório em proximidade ao 

barramento, devem ser analisados, além daqueles, diversidade de 

fitoplâncton e profundidade de secchi, no mínimo.  
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A amostragem possuirá periodicidade trimestral, sendo que a primeira 

campanha se iniciará 02 meses antes do início das obras de implantação 

da PCH, devendo-se manter até 24 meses após o enchimento do 

reservatório e efetiva 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.  

 

8.5.4. Cronograma 

Tabela 151 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Campanha de 

monitoramento de dados 

pluviométricos, 

sedimentológicos e 

limnimétricos 

X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Relatórios semestrais    X   X   X   X   X   X   X   X  

 

Tabela 152 - 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 
 X   X   X   X   X   X   X   X  

Campanha de monitoramento de 

dados pluviométricos, 

sedimentológicos e limnimétricos 

 X   X   X   X   X   X   X   X  

Monitoramento de feições 

erosivas 
 X   X   X   X   X   X   X   X  

Relatórios semestrais     X   X   X   X   X   X   X  
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8.5.5. Desempenho esperado 

Espera-se que através da implantação do programa os processos 

impactantes à qualidade da água superficial, que eventualmente surjam, 

antes, durante e após a implantação da PCH Saltinho sejam identificados 

pelos resultados analíticos, fundamentando ações corretivas e o 

desenvolvimento de atividade de prevenção a novos processos 

semelhantes. Além disso, espera-se cumprir a Resolução ANA/ANEEL nº 

003/2010 e manter um banco de dados hidrosedimentológicos e 

pluviométricos atualizado.  

 

8.5.6. Abrangência 

Bacia hidrográfica do Rio Mourão, principalmente, os corpos hídricos 

localizados na área de influência direta da PCH Saltinho.  

 

8.5.7. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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8.6. Programa de resgate de flora 

8.6.1. Impacto relacionado  

Perda de cobertura vegetal nativa. 

 

8.6.2. Objetivo 

8.6.2.1. Objetivo geral 

O programa de resgate de flora tem como objetivo principal preservar 

parte significativa da biodiversidade vegetal das áreas que serão 

suprimidas e alagadas para a instalação do empreendimento. 

 

8.6.2.2. Objetivos específicos 

Realizar o resgate de germoplasma das áreas afetadas pelo 

empreendimento, incluindo: 

- Resgate de frutos e sementes de espécies de interesse (incluindo 

espécies ameaçadas, endêmicas e raras); 

 - resgate de plântulas no solo florestal; 

- Resgate e realocação de bromélias, orquídeas, cactos e outras epífitas; 

- destinação do material resgatado para viveiros, no caso de frutos e 

sementes, para produção de mudas; 

 

8.6.3. Metodologia 

O resgate deve ser realizado nas áreas de vegetação florestal nativa que 

sofrerão corte. Deve-se coletar a maior quantidade possível de frutos e 

sementes de indivíduos arbóreos, além de plantas epífitas das famílias 

botânicas Orquidaceae, Bromeliaceae e Cactaceae. Tais plantas são 

indicadoras de qualidade ambiental das formações florestais e devem 

receber tratamento de resgate e realocação em áreas próximas, não 
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afetadas pelo empreendimento, afixadas em troncos de outras árvores 

(forófitos) com barbantes. Além das epífitas, merecem especial atenção as 

plântulas passíveis de sobrevivência a transplante. Para tal, deve-se 

considerar o resgate das mesmas a partir de altura de 50 cm, 

acondicionadas em sacos plásticos específicos para essa finalidade 

juntamente com o substrato que envolve as raízes. Tais plantas deverão 

ser utilizadas nos plantios de recomposição da mata ciliar.  

 

O resgate da vegetação que será suprimida enfatizará aspectos ecológicos 

e genéticos das populações, priorizando as espécies ameaçadas de 

extinção, endêmicas e de interesse científico.  

 

Serão despendidos esforços para resgatar amostras de germoplasma das 

espécies que serão atingidas pela supressão, incluindo a coleta de 

sementes e plântulas, das diferentes espécies.  Estes propágulos 

coletados deverão ter dois destinos: bancos de germoplasma e viveiros 

para produção de mudas a serem utilizadas para a recuperação de áreas 

degradadas.  

 

Preliminarmente será realizado o mapeamento das áreas onde o 

aproveitamento científico deve se concentrar, ou seja, dos sítios mais 

relevantes.  

 

Na fase pré-barramento deverão ser iniciadas as atividades de resgate de 

sementes, plântulas e epífitas, evitando assim a perda de exemplares, 

uma vez que a derrubada dos indivíduos arbóreos pode causar a 

destruição total de espécies herbáceas e de plântulas a serem resgatadas.  

 

Durante a supressão da vegetação haverá o acompanhamento das 

atividades por profissional habilitado, a fim de garantir que as mesmas 

sejam realizadas adequadamente, anteriormente às intervenções e 

adotando as técnicas de mínimo impacto.  
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Estas mesmas equipes de resgate trabalharão integradas com as frentes 

de supressão da vegetação e também com as equipes de resgate de 

fauna.  A atividade deve se estender até a finalização da supressão.  

 

Como haverá o resgate de plântulas e plantas vivas (espécies epifíticas, 

rupícolas e herbáceas), torna-se necessária a parceria com um viveiro de 

estrutura básica para a manutenção dos exemplares resgatados (sistema 

de irrigação, bancadas específicas às necessidades fisiobiológicas das 

plantas resgatadas, sacos plásticos para mudas), e posterior 

encaminhamento a instituições que irão manter os espécimes vivos ou 

para a relocação em áreas a serem recuperadas.  

 

As equipes de resgate de flora previstas serão lideradas por um 

especialista em botânica, com o apoio de demais profissionais técnicos e 

mateiros conforme demanda. O especialista deve possuir experiência em 

preparação de material botânico para instituições depositárias (herbários, 

carpotecas e xilotecas), que será responsável pela manutenção do acervo 

botânico, interlocução com especialistas de áreas específicas a fim de 

manter a coleção dentro de padrões excelentes de preparação de 

exsicatas e coordenação das atividades deste programa. O profissional 

deve ainda, realizar a capacitação da equipe de campo e operadores de 

motosserra das empreiteiras do desmate para as atividades de resgate e 

salvamento científico da flora (coleta de material botânico, técnicas para o 

resgate e relocação). Deverá atuar em todas as fases do resgate e 

salvamento científico de flora. 
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8.6.4. Cronograma 

Tabela 153 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Organização da 

equipe e 

planejamento 

x                          

Resgate de flora  x x x x x x                    

Relatórios semestrais        x                   

 

8.6.5. Desempenho esperado 

Compensar e mitigar os impactos gerados pela formação do reservatório 

sobre a flora local. Deverão ser retiradas do local a ser impactado o 

máximo possível de espécimes para resgate, para a reposição em áreas 

protegidas e ainda, para serem utilizadas pelo programa de recomposição 

da APP do reservatório.  

 

8.6.6. Abrangência 

Fragmentos florestais e matas ciliares da área diretamente afetada. 

 

8.6.7. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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8.7. Programa de acompanhamento da supressão 

8.7.1. Impacto relacionado  

Perda de cobertura vegetal nativa, degradação da vegetação nativa do 

entorno. 

 

8.7.2. Objetivo 

8.7.2.1. Objetivo geral 

Estabelecer procedimentos que visam com que as atividades de supressão 

ocorram de forma segura e controlada para minimizar os impactos 

associados à supressão de vegetação. 

 

8.7.2.2. Objetivos específicos 

- Orientar as equipes de supressão sobre as principais práticas de 

preservação da vegetação remanescente; 

- prestar apoio ao programa de resgate de flora, através de informações 

de frentes de supressão e áreas de relevante importância ecológica. 

 

8.7.3. Metodologia 

A supressão da vegetação deverá ocorrer apenas nas áreas delimitadas 

pelo projeto e devidamente autorizadas, nos canteiros de obra, na 

construção de estradas e vias de acesso ao empreendimento.  

  

As seguintes instruções deverão ser levadas em conta antes e durante a 

supressão: 

 Marcação prévia das áreas de supressão de vegetação; 
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 O corte de árvores será realizado por equipes devidamente 

treinadas e não deverá extrapolar o que consta nos documentos do 

processo de licenciamento do empreendimento; 

 A queda das árvores será sempre direcionada para a área já 

suprimida em oposição à área de maciço florestal; 

 Os cipós, trepadeiras e semelhantes deverão ser cortados 

previamente ao corte das árvores, pois seu emaranhado pode 

acarretar queda não prevista de outros indivíduos arbóreos; 

 A remoção do material cortado ocorrerá pela área já suprimida e 

nunca pelo meio da vegetação remanescente; 

  A galhada resultante do corte também será removida, a fim de 

evitar risco de incêndios; 

  A camada orgânica do solo será removida e armazenada sempre 

que possível para posterior utilização no recobrimento de áreas de 

terraplanagem ou empréstimo e bota-fora. 

 

8.7.4. Cronograma 

 

Tabela 154 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Formação e treinamento 

das equipes de 

acompanhamento 

X X                         

Acompanhamento das 

etapas de supressão 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais         X      X      X     X 

 

8.7.5. Desempenho esperado 

Redução do impacto nas áreas florestais adjacentes às áreas de 

supressão. 
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8.7.6. Abrangência 

Toda a área de supressão e faixa limítrofe desta. 

8.7.7. Responsabilidade 

Empreendedor e empreiteira. 

 

  



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

707 

8.8. Programa de recomposição da área de preservação 

permanente do reservatório 

8.8.1. Impacto relacionado 

Perda de cobertura vegetal nativa e alteração da paisagem.  

 

8.8.2. Objetivo 

8.8.2.1. Objetivo geral 

Promover a recuperação da vegetação às margens do reservatório através  

de plantio de recomposição, e acompanhar as etapas do desenvolvimento 

das áreas plantadas. 

 

8.8.2.2. Objetivos específicos 

- Seleção das espécies a serem implantadas no local da nova APP; 

- Definição das técnicas mais adequadas para a recuperação das áreas no 

entorno do novo reservatório; 

- Realizar o plantio nas áreas aptas a receber mudas; 

- Realizar atividades de monitoramento e manutenção ao longo de 03 

anos. 

 

8.8.3. Metodologia 

O programa será coordenado por engenheiro florestal e contará com 

outros profissionais da área, com vistas a planejar e definir as técnicas 

adequadas de plantio a serem adotadas para o local. Visitas às áreas de 

plantio 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 que deverão 

ser avaliadas para receber as mudas. 
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A metodologia em torno da operacionalização do plantio envolve os 

seguintes componentes: definição da área de plantio, escolha de espécies, 

cálculo de quantidade de mudas, compra de mudas ou planejamento 

antecipado do viveiro, e nesse caso, coleta de sementes 

preferencialmente das regiões próximas ou se possível, da região que 

sofrerá supressão, e execução do plantio. 

  

De forma sucinta as etapas a serem seguidas devem contemplar: 

• Planejamento geral: corresponde ao planejamento do projeto, 

incluindo as atividades de levantamento de campo e definições 

estratégicas de ação para sua implantação.  

• Seleção de espécies vegetais a serem utilizadas e aquisição das 

mudas: baseando-se no estudo florístico realizado na região do 

empreendimento, serão selecionadas as espécies que ocorrem com mais 

frequência no local de plantio, obedecendo à tipologia de vegetação 

original, tendo em vista a melhor adaptação das mudas a serem 

plantadas. Selecionadas as espécies, deverão ser encomendadas as 

mudas em viveiros credenciados da região com pelo menos seis meses de 

antecedência aos plantios.  

• Atividades inerentes aos plantios: isolamentos das áreas, preparo do 

solo, coveamento e adubação inicial, plantio, coroamento, manutenção e 

replantio.  

• Acompanhamento do desenvolvimento da vegetação e atividades de 

manutenção como roçadas, coroamentos, combate à formiga, entre 

outros. 

 

No que diz respeito às técnicas e metodologias de recuperação, 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. 

Desta forma, sugere-se que o processo de reflorestamento da APP do 

reservatório seja realizado segundo alguns modelos de revegetação, 
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conforme proposto por Machado et al., (2006), sempre utilizando as 

espécies nativas de ocorrência regional: 

Modelo I: Implantação de uma linha de pioneiras alternada como uma 

linha de não pioneiras; 

Modelo II: Grupos de pioneiras e não pioneiras, alternados na linha de 

plantio, ao acaso ou sistematicamente; 

Modelo III: Separação das pioneiras em pioneiras de copa mais densas e 

pioneiras de copa mais rala, sendo realizado o plantio sistematizado de 

forma a criar um gradiente de luz para diferentes tipos de não pioneiras. 

 

Além destes modelos, poderão ser utilizadas outras medidas como, por 

exemplo, o uso de poleiros artificiais e a técnica dispersão pelos centros 

de alta diversidade. O uso de poleiros artificiais consiste na criação de 

estruturas de pouso na área a ser reflorestada, podendo ser utilizados 

para atrair tanto aves frugívoras como também os morcegos. Esses 

poleiros podem ser feitos tanto de galhos secos como também de lianas 

de rápido crescimento na base de um poleiro seco (SILVA et al., 2010), 

sendo úteis para atrair as espécies de aves tiranídeos onívoros, como por 

exemplo, Tyrannus melancholicus, Myiozetetes similis, Pitangus 

sulphuratus e Elaenia flavogaster e trauídeos ou turdídeos (SILVA et al., 

2010). 

 

Os centros de alta diversidade consistem na formação de áreas núcleo 

onde são cultivadas espécies-chaves, que visam irradiar suas sementes 

para o restante da área sendo necessário o acompanhamento dos 

diferentes estágios de sucessão associados (MACHADO et al., 2006).  

 

Tendo em vista estes modelos e medidas de recuperação da vegetação, 

sugere-se a aplicação da tabela a seguir, que congrega as espécies e 

grupo de espécies da flora que atuam como atrativos da fauna na Mata 

Atlântica em diferentes estágios sucessionais, nos planos de manejo e 

recuperação das áreas verdes a serem reconstituídas.  
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Tabela 155 – Espécies da flora atrativas à fauna e potenciais na restauração e reflorestamento da área de infuência do 

empreendimento. 

Familia Nome científico Nome comum Hábito 
Estágio 

sucessional 

Proteaceae Roupala brasiliensis Klotzsch carvalho-brasileiro Arv Clímax 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. peroba-rosa Arv Clímax 

Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo ipê-roxo Arv Clímax 

Lauraceae Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso imbuia Arv Clímax 

Lauraceae Ocotea odorifera Rohwer sassafras Arv Clímax 

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze pinheiro-do-paraná Arv Pioneira 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá Arv Pioneira 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. caroba Arv Pioneira 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume pau-pólvora Arv Pioneira 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. tapiá Arv Pioneira 

Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs branquilho Arv Pioneira 

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan monjoleiro Arv Pioneira 

Fabaceae Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze maricá Arb Pioneira 

Fabaceae Mimosa scabrella Benth. bracatinga Arv Pioneira 

Fabaceae Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake guapuruvu Arv Pioneira 

Lauraceae Nectandra grandiflora Nees & Mart. ex Nees canela-amarela Arv Pioneira 

Lauraceae Ocotea nutans (Nees) Mez canela Arv Pioneira 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaicá Arv Pioneira 

Melastomataceae Miconia cinerascens Miq. pixirica Arv Pioneira 

Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. capororoca Arv Pioneira 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. cafezeiro-bravo Arv Pioneira 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex 

Niederl. 
chal-chal Arv Pioneira 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. cuvatã Arv Pioneira 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. miguel-pintado Arv Pioneira 

Styracaceae Styrax leprosus Hook. & Arn. pau-de-remo Arv Pioneira 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul embaúba Arv Pioneira 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo Arv Pioneira 

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin morototó Arv Pioneira 

Asteraceae Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera cambará Arv Pioneira 
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Familia Nome científico Nome comum Hábito 
Estágio 

sucessional 

Euhprobiaceae Croton urucurana Baill. sangra-d'agua Arv Pioneira 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong orelha-de-nego Arv Pioneira 

Solanaceae Solanum mauritianum Scop. fumo-bravo Arv Pioneira 

Annonaceae Xylopia brasiliensis Spreng. pindaíba Arv Secundária 

Apocynaceae Peschiera catharinensis (A. DC.) Miers burra-leiteira Arv Secundária 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. guajuvira Arv Secundária 

Boraginaceae Patagonula americana L. guajivirão Arv Secundária 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek espinheira-santa Arv Secundária 

Euphorbiaceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. tabocuva Arv Secundária 

Fabaceae Cassia ferruginea (Schrad.) Schrader ex DC. 
canafístula-

ferrugem 
Arv Secundária 

Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton rabo-de-bugio Arv Secundária 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel pau-sangue Arv Secundária 

Fabaceae Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. bico-de-pato Arv Secundária 

Fabaceae Machaerium stipitatum (DC.) Vogel farinha-seca Arv Secundária 

Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemão cabreúva Arv Secundária 

Fabaceae Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. canafístula Arv Secundária 

Lamiaceae Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke tarumã Arv Secundária 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo Arv Secundária 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canejrana Arv Secundária 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro-rosa Arv Secundária 

Meliaceae Melia azedarach L. cinamomo Arv Secundária 

Moraceae Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. figueira Arv Secundária 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. tatajuba Arv Secundária 

Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer cincho Arv Secundária 

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. guamirim Arv Secundária 

Myrtaceae Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. guabirobão Arv Secundária 

Myrtaceae Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg sete-capotes Arv Secundária 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg guabiroba Arv Secundária 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. guamirim-branco Arv Secundária 

Myrtaceae Myrcia rostrata DC. pau-tinto Arv Secundária 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim-preto Arv Secundária 

Myrtaceae Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand guabiju Arv Secundária 
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Familia Nome científico Nome comum Hábito 
Estágio 

sucessional 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms pau-dalho Arv Secundária 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. 
erva-de-rato-

branca 
Arb Secundária 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca Arv Secundária 

Salicaceae Banara tomentosa Clos cambroé Arv Secundária 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. guaçatonga Arv Secundária 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. guaçatunga Arv Secundária 

Sapotaceae Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. aguaí Arv Secundária 

Meliaceae Trichilia elegans A. Juss. pau-de-ervilha Arv Secundária 
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8.8.4. Cronograma 

Tabela 156 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Organização e 

treinamento da equipe 
                   X       

Execução das atividades 

de plantio 
                    X X X X X X 

 

Tabela 157 - 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 

Execução das atividades de 

plantio 
X X X X X X X X X X X              

Manutenção             X      X      X 

Relatórios semestrais  X            X          X 

 

8.8.5. Desempenho esperado 

Recomposição da área de preservação permanente, de forma a contribuir 

para a melhoria dos atributos ecológicos nos locais impactados pelas 

obras. 

 

8.8.6. Abrangência 

Área de preservação permanente do reservatório projetado. 

 

8.8.7. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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8.9. Programa de compensação ambiental 

8.9.1. Impacto relacionado  

Perda da cobertura vegetal nativa. 

 

8.9.2. Objetivo 

O programa tem como objetivo realizar a compensação por supressão de 

vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica, em atendimento à Lei Federal 

nº 11.428/2006 e à Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 007/2008, 

de acordo com as quais a supressão de vegetação em estágio médio e 

avançado de regeneração fica condicionada à compensação ambiental na 

forma de destinação de área equivalente à desmatada.  

 

8.9.2.1. Objetivos específicos 

- Cálculo da área destinada a compensação; 

- Identificação de áreas possíveis para aquisição; 

- Definição da melhor ação para conservação. 

 

8.9.3. Metodologia 

A Lei da Mata Atlântica estabelece no artigo 17 que a supressão de 

vegetação nativa, pertencente ao Bioma Mata Atlântica, nos estágios 

médio e avançado de regeneração natural, somente poderá ser autorizada 

quando houver a compensação ambiental na forma de destinação de área 

equivalente à desmatada, com as mesmas características ecológicas, na 

mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica.  
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Ainda no art. 17, parágrafo 1º, é observado que se “verificada pelo órgão 

ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput 

deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em 

área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que 

possível na mesma microbacia hidrográfica”.   

 

A metodologia para a compensação por supressão deverá contemplar as 

seguintes etapas, em atendimento à legislação: 

 Cálculo de área de compensação, com base no estudo de 

diagnóstico da flora e inventário florestal, como forma de obter a 

área total de vegetação nos estágios médio e avançado a ser 

suprimida; 

 Identificação e levantamento de áreas possíveis para aquisição e 

destinação à conservação (localizadas na mesma bacia hidrográfica 

e com as mesmas características ecológicas); 

 Definição em conjunto com o órgão ambiental da melhor ação para 

conservação, a qual poderá se dar por transformação da área 

adquirida em uma unidade de conservação ou pela doação da área 

adquirida para unidade de conservação já existente; 

 Estabelecimento de cronograma e atividades para atendimento das 

ações acordadas com o órgão ambiental licenciador. 

 

8.9.4. Cronograma 

O cronograma de ações deste programa é variável de acordo com a 

tramitação do processo de licenciamento, e da avaliação e ratificação, pelo 

órgão licenciador, da área a ser apresentada.  

 

8.9.5. Desempenho esperado 

Espera-se com a implantação deste programa executar a compensação de 

forma organizada, garantindo a preservação de considerável área de 
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vegetação, representativa da flora e fauna impactada pelo 

empreendimento. 

 

8.9.6. Abrangência 

Áreas de conservação da natureza na bacia do Rio Mourão.  

 

8.9.7. Responsabilidade 

Empreendedor, administração de unidades de conservação e órgão 

ambiental licenciador, para definição da melhor estratégia para a 

compensação ambiental.  
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8.10. Programa de monitoramento e manejo da fauna 

8.10.1. Impacto relacionado 

Aumento da densidade populacional da fauna terrestre e prejuízos às 

interações ecossitêmicas; caça e pesca predatória; alterações na 

comunidade da ictiofauna; aumento da fauna sinantrópicas/exóticas e 

dispersão de vetores. 

 

8.10.2. Objetivo geral 

Monitorar a fauna terrestre e aquática a ser impactada pela obra 

relacionada e avaliar os efeitos gerados pela implantação do 

empreemdimento e sua operação, gerando subsídios para as medidas de 

mitigadoras a fauna local. 

 

8.10.3. Objetivos específicos 

- Monitorar as espécies ocorrentes na área de influência do 

empreendimento; 

- Avaliar a influência do empreendimento sobre a dinâmica da fauna local 

e os impactos correlacionados; 

- Avaliar as possíveis alterações nos padrões de distribuição das 

populações de espécies e a composição das diferentes populações da 

fauna na área do empreendimento em função das atividades de 

implantação e operação. 

 

8.10.4. Metodologia 

Para alcançar os objetivos indicados propõe-se que sejam aplicadas 

campanhas de monitoramento com duração de cinco dias e periodicidade 

de três meses, compreendendo deste modo todas as estações do ano. 
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Todos os grupos do diagnóstico da fauna deverão ser monitorados, sendo 

consideradas as especificidades metodológicas de cada um. Para a biota 

terrestre (aves, répteis, anfíbios, mamíferos) serão executadas 

preferencialmente metodologias não interventivas como busca de 

registros, incluindo investigação direta (registros visuais, auditivos ou 

obtenção de evidências diretas como animais atropelados, crânios, peles, 

ossos, etc.) e indireta (pegadas, material escatológico e restos de 

alimento). Além destas para garantir uma amostragem significativa dos 

grupos de pequenos mamíferos e da herpetofauna, serão aplicadas 

metodologias de armadilha de interceptação e queda (pitfalls). 

 

O uso de capturas e coletas, com uso de tarrafa, redes, peneiras e puçás 

será utilizado para o estudo da biota aquática, de modo que o tempo de 

coleta seja adequado à abrangência e eficácia do estudo. 

 

Considerando que as interações ecológicas são fundamentais para a 

conservação real do meio, e por isso mesmo indicam as alterações 

ocorrentes, na aplicação das metodologias serão abordados em conjunto 

com o inventário atributos ecológicos das espécies que indiquem as 

interações ecológicas presentes entre os grupos da fauna com o 

ecossistema como um todo, sobretudo as relações entre a flora e fauna 

presentes. Tais dados obtidos, como relações animal-planta serão 

avaliados continuamente quanto aos parâmetros ecológicos de riqueza, 

diversidade, similaridade e abundância de espécies. Tais informações 

serão apresentadas e discutidas em relatórios parciais e relatórios anuais 

consolidados a fim de entender os possívei impatos durante o 

monitoramento relacionados ao empreendimento e que podem afetar a 

fauna na ADA. 
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8.10.5. Cronograma 

Considerando que as atividades e processos de inicialização do programa 

de monitoramento da fauna necessitam de uma campanha antes da fase 

de implantação (fase pré-obra) além de outras atividades como 

estabelecimento de equipe técnica, proposição de metodologia para 

monitoramento e obtenção de autorizações dos órgãos ambientais é 

necessário que a fase pré-obra seja realizada da forma mais antecipada 

possível.  

 

Tabela 158 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Formação da equipe 

técnica e solicitação da 

autorização para 

monitoramento 

X X                         

Proposição de 

metodologia de 

monitoramento 

X X                         

Aquisição de 

equipamentos e logística 
X X                         

Campanha fase pré-obras  X                         

Execução das campanhas 

de monitoramento 
    X   X   X   X   X   X   X   X 

Tratamento de dados      X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  

Relatórios semestrais  X      X      X      X      X 

 

Tabela 159 - 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 

Renovação de autorização para 

monitoramento 
X                        

Execução das campanhas de 

monitoramento 
  X   X   X   X   X   X   X   X 

Tratamento de dados    X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  

Relatórios semestrais      X      X      X      X 
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8.10.6. Desempenho esperado 

A análise dos resultados do programa devem fornecer informações sobre a 

composição específica, a estrutura, biologia e o comportamento das 

comunidades frente às variações no ambiente aquático e terrestre. 

Somado a isso, com a análise da estrutura trófica e interações 

ecossistêmicas integradas com os dados da flora, será possível interpretar 

a associação entre as comunidades existentes e o grau de alteração 

observado. Além disso, os resultados e conhecimentos obtidos podem ser 

utilizados para futuras ações de conservação de espécies em áreas 

semelhantes. 

 

8.10.7. Abrangência 

Área de influência direta. 

 

8.10.8. Responsabilidade 

Empreendedor em conjunto com a empresa de consultoria especializada 

em monitoramento e manejo de fauna. 
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8.11. Programa de afugentamento, resgate e salvamento da 

fauna 

8.11.1. Impacto relacionado 

Destruição de habitat e dispersão das espécies, aumento dos efeitos da 

fragmentação de habitat, mortandade de peixes e interrupção da 

migração dos mesmos. 

 

8.11.2. Objetivo geral 

Realizar o afugentamento, resgate e salvamento dos indivíduos da fauna 

terrestre (herpetofauna, avifauna e mastofauna) e da fauna aquática 

(ictiofauna), durante o processo de supressão da vegetação para a 

implantação do empreendimento e durante o enchimento do reservatório, 

buscando reduzir o número de óbitos. 

 

8.11.3. Objetivos específicos 

- Acompanhar o processo de supressão da vegetação, realizando o 

afugentamento da fauna terrestre, resgate e alocação dos espécimes 

capturados; 

- Acompanhar o processo de desvio do rio com emprego das ensecadeiras, 

realozando os peixes de demais animais encontrados; 

- Acompanhar todo o enchimento do reservatório, realizando o resgate 

dos espécimes de peixes que venham encalhar no leito exposto do rio a 

jusante, realocando-os para o ambiente aquático; 

- Realizar o resgate de espécimes terrestres que estejam na área de 

inundação do reservatório, alocando-os para ambientes mais propícios aos 

seus reestabelecimentos. 
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8.11.4. Metodologia 

Previamente a qualquer execução do programa de salvamento e resgate 

da fauna, será solicitada a autorização de coleta, captura e transporte de 

material biológico. Inicialmente deve ser elaborada metodologia de 

resgate e salvamento da fauna, considerando as diretrizes da Portaria IAP 

nº 097/2012 (com detalhamento de procedimentos e materiais), a ser 

submetida para análise do órgão ambiental, com apresentação de toda a 

equipe técnica prevista para o trabalho, tais como médicos veterinários e 

biólogos com experiência em resgate de fauna. 

 

Para a efetividade e sucesso dos procedimentos de afugentamento, 

resgate e salvamento, serão realizados treinamentos específicos para 

condução dos trabalhos, considerando as especificidades do local. Assim, 

treinamentos de comportamento de segurança, uso do material de 

segurança EPI, treinamento e capacitação das equipes de resgate, e 

alocação de espécimes para áreas de igual qualidade habitat, serão 

empreendidos para otimizar e reduzir mortes dos espécimes.  

 

Para o programa de execução, devem ser contemplados, no plano 

metodológico, a descrição da infraestrutura para resgate e atendimento 

clínico de animais (centro de triagem e base fixa de resgate), descrição 

dos materiais e equipamentos médicos, materiais de consumo e infra-

estrutura para logística. 

   

8.11.5. Cronograma 

O programa de salvamento e resgate dará início as atividades, após a 

emissão da Autorização de Coleta e Captura de Material Biológico – ACCT 

e com pelo menos uma semana de antecedência do início de cada 

atividade. 
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Tabela 160 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Formação da equipe 

técnica e solicitação da 

autorização para 

monitoramento 

X X                         

Proposição de 

metodologia de 

monitoramento 

X X                         

Aquisição de 

equipamentos e logística 
X X                         

Acompanhamento da 

supressão da vegetação* 
  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tratamento de dados   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais        X      X      X      X 

*Sempre que realizada 

 

8.11.6. Desempenho esperado 

A expectativa é que durante as obras e atividades de implantação do 

empreendimento o número de óbitos de animais seja reduzido ao 

máximo, e que os espécimes alocados permaneçam nas áreas de 

recepção e se reestabeleçam em equilíbrio ecológico. 

 

8.11.7. Abrangência 

Área de influência direta. 

 

8.11.8. Responsabilidade 

Empreendedor em conjunto com a empresa de consultoria especializada 

em monitoramento e manejo de fauna, e empreiteira que realizará as 

atividades de supressão e limpeza do terreno. 
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8.12. Programa de comunicação social 

8.12.1. Impacto relacionado 

Esse programa relaciona-se à geração de expectativas na população, 

tanto positivas quanto negativas, que podem produzir um clima de 

insegurança e resistência sobre a implantação da PCH Saltinho. Poderá 

ainda atuar diretamente sobre a contratação de mão de obra local, 

potencializando efeitos positivos do empreendimento e mitigando aqueles 

associados ao aumento temporário da população. 

 

8.12.2. Objetivo 

8.12.2.1. Objetivo geral 

O desenvolvimento do programa de comunicação social visa informar 

adequadamente a população em geral e, em especial, a população do 

entorno (Barreiro das Frutas e comunidade indígena), sobre as 

características do empreendimento que será implantado, assim como os 

impactos ambientais e sociais que o mesmo gerará.  

 

8.12.2.2. Objetivos específicos 

- Divulgar ampla e antecipadamente as características do 

empreendimento, seus procedimentos construtivos e operacionais, os 

impactos negativos e positivos, diretos e indiretos, riscos ambientais e 

sociais resultantes, com transparência e em linguagem acessível;  

- Identificar os principais anseios e dúvidas da população, referentes à 

implantação da PCH, possibilitando operacionalizar as medidas 

mitigadoras e compensatórias; 

- Incorporar os anseios da população afetada, envolvendo-a nas soluções 

propostas; 
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- Esclarecer a sociedade local e regional sobre estudos realizados para 

viabilizar o empreendimento; 

- Instruir os funcionários quanto às boas práticas de condutas dentro e 

fora do canteiro de obras com vistas a minimizar os conflitos sociais 

decorrentes, por exemplo, da contração de endemias como doenças 

sexualmente transmissíveis; 

- Informar a sociedade civil e o poder público, com linguagens e 

conteúdos específicos, sobre as principais características do 

empreendimento, benefícios, cronograma de implantação, quantidade de 

empregos gerados ao longo do tempo, impactos provenientes das 

diferentes ações, medidas e programas de mitigação e compensação 

correspondentes. 

 

8.12.3. Metodologia 

Independentemente das exigências legais que as etapas de aprovação nos 

órgãos públicos exijam, é importante a criação e manutenção de um canal 

de diálogo entre o empreendedor, as partes interessadas e a população 

em geral. Para tanto, o programa de comunicação social estabelece-se de 

um importante meio para a minimização dos conflitos com a população 

local e atores socais envolvidos, por meio do estabelecimento de 

estratégias de interação. 

 

O trabalho de comunicação social será feito mediante uma campanha 

geral de divulgação do empreendimento, de modo a esclarecer à 

população acerca da finalidade, das características da obra, seus impactos 

negativos e positivos, além dos procedimentos seguidos para possibilitar a 

aquisição das unidades habitacionais e comerciais. Esta campanha de 

divulgação incluirá materiais publicitários nos veículos de comunicação 

locais e de massa, tais como rádio, internet e jornais, além da distribuição 

de folders informativos e da fixação de cartazes em locais estratégicos de 
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reunião coletiva. Além disso, serão realizadas reuniões de aproximação 

entre o empreendimento e a comunidade atingida. 

 

Durante as obras de implantação do empreendimento os trabalhadores 

envolvidos representam importante meio de difusão das informações do 

empreendimento. Assim, em associação aos treinamentos de capacitação 

e conscientização previamente descritos, os trabalhadores deverão ser 

alvo de comunicação social específica e de instruções detalhadas acerca 

do empreendimento, contribuindo para a relação harmoniosa com a 

população local.  

 

8.12.4. Cronograma 

Esse programa refere-se especificamente às etapas de planejamento e 

implantação, visto que nestas fases a carência de informações e maiores 

esclarecimentos prejudica a relação entre a população local, o público 

interessado e o empreendedor. Assim, visando à minimização dos 

conflitos possíveis, as ações do programa de comunicação social da PCH 

Saltinho deverão se iniciar nos dois meses anteriores às obras e 

persistirem enquanto as mesmas ocorrerem, sendo encerradas com o 

início da operação do empreendimento. 
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Tabela 161 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Divulgação das características 
do empreendimento e os 
impactos e riscos ambientais e 
sociais em linguagem acessível. 

X X X    X      X      X      X  

Divulgação prioritária na ADA 
das oportunidades de trabalho 
abertas pela empreiteira no 
canteiro. 

 X X X X                      

Orientações aos funcionários 
com relação ao 
empreendimento. 

 X X    X      X      X      X  

Relatórios semestrais        X      X      X      X 

 

8.12.5. Desempenho esperado 

Espera-se que a mobilização no sentido do esclarecimento dos 

procedimentos adotados e seguidos, para o planejamento, a implantação 

e a operação do empreendimento, possam sanar as dúvidas e receios 

existentes, principalmente com relação à população da ADA.  

 

8.12.6. Abrangência 

O alcance da veiculação da comunicação social deverá atingir a toda a AID 

(Campo Mourão) e, de forma mais efetiva, a ADA, contemplando os 

proprietários e moradores locais, e comunidade indígena. 

 

8.12.7. Responsabilidade 

Empreendedor, por meio de instituição ou empresa especializada e 

estabelecimento de convênios ou parcerias, além de terceirizadas 

contratadas.  
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8.13. Programa de educação ambiental 

8.13.1. Impacto relacionado 

Este programa assume caráter compensatório, estando relacionado a 

todos os impactos observados nas diversas áreas contempladas neste 

estudo.  

 

8.13.2. Objetivo 

8.13.2.1. Objetivo geral 

Com envolvimento da participação da comunidade diretamente afetada, o 

programa pretende contribuir na prevenção e minimização dos impactos 

sociais e ambientais associados à instalação do empreendimento. 

 

8.13.2.2. Objetivos específicos 

- Estimular a sensibilização às questões socioambientais da população do 

entorno através de processos formativos, com vistas à formação de 

hábitos que procurem conservar e preservar o meio ambiente; 

- Disponibilizar conhecimento ambiental gerado através da atuação na 

região, para a população do entorno. 

 

8.13.3. Metodologia 

As iniciativas do programa devem priorizar a reflexão sobre o tema meio 

ambiente, ressaltando-se aspectos relativos ao uso e ocupação do solo na 

região e a interação com o Rio Mourão e seus afluentes. Neste sentido, o 

programa deve estimular a maior interação entre a comunidade e o 

empreendedor; discutindo soluções alternativas integradas para o 

enfrentamento dos possíveis constrangimentos ambientais, assim como 

procurar valorizar as especificidades locais em termos culturais e 
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ambientais. A atuação deve se dar em estrita parceria com os 

subprogramas de capacitação dos trabalhadores e de saúde e segurança 

do trabalhador, cujo foco é a atuação com os colaboradores envolvidos no 

empreendimento, e com o programa de comunicação social cujo público-

alvo também se concentra na população do entorno. 

 

As atividades devem contemplar a disponibilização de informações e 

orientações sobre questões ambientais diversas e especialmente 

relacionadas às alterações associadas à implantação do empreendimento, 

contemplando aspectos de preservação da fauna e flora local, usos da 

água do reservatório, dentre outros temas relevantes. Dada a 

pulverização da população do entorno, as abordagens podem incluir a 

distribuição de material de educação amiental impresso, em conjunto com 

material de comunicação social, e explanações relativamente sintéticas 

sobre o conteúdo. 

 

Em parceria com a Associação de Moradores da Comunidade de Barreiro 

das Frutas podem ser conduzidos eventos com concentração de pessoal, 

recomendando-se, da mesma forma, a integração de informações de 

comunciação social e de educação ambiental. 

 

Ainda, de forma integrada ao programa de apoio à recomposição da 

capacidade produtiva das propriedades rurais afetadas, podem ser 

previstos cursos e treinamentos sobre práticas sustentáveis no manejo 

agropecuário, visando atender principalmente a população rural da área 

diretamente afetada (previstos naquele programa).  
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8.13.4. Cronograma 

Tabela 162 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-obra Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Estruturação de equipe x x                         

Confecção e distribuição de 

material de educação 
   x   x   x   x      x      x  

Eventos/oficinas com a 

comunidade 
    x                      

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.13.5. Desempenho esperado 

Contribuir na prevenção e minimização dos impactos socioambientais 

decorrentes do empreendimento, especialmente no que se refere ao 

alagamento de parte das propriedades rurais afetadas e na nova relação 

que deverá ser estabelecida com o Rio Mourão e seus afluentes. 

 

8.13.6. Abrangência 

Área de influência direta, priorizando as propriedades rurais do entorno 

imediato do empreendimento. 

 

8.13.7. Responsabilidade 

O empreendedor e as empreiteiras e prestadores de serviços que atuarem 

em parceria com o empreendedor. 
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8.14. Programa de monitoramento da indenização e 

reassentamento da população diretamente afetada 

8.14.1. Impacto relacionado 

Desapropriação e indenização das áreas a serem alagadas, podendo 

causar insegurança por parte da população diretamente atingida, levando 

à possível instabilidade social e redução da qualidade de vida da 

população da ADA. Poderá também, em alguns casos, ocorrer o 

comprometimento da capacidade produtiva. 

 

8.14.2. Objetivo 

8.14.2.1. Objetivo geral 

Acompanhar e monitorar as indenizações e negociações, garantindo 

procedimentos que visem a manutenção da qualidade de vida da 

população. 

 

8.14.2.2. Objetivos específicos 

- Acompanhar e informar a população diretamente afetada sobre os 

procedimentos de desapropriação e indenização; 

- Informar as normas que regularão estes procedimentos; 

- Acompanhar as indenizações e negociações ocorridas e a evolução da 

qualidade de vida desta população, de forma a garantir procedimentos 

que visem a manutenção das suas condições. 

 

8.14.3. Metodologia 

Conforme previamente citado neste relatório, a área atingida pela 

construção do reservatório da PCH chega a aproximadamente 34,4 ha 

(área de inundação considerando o nível máximo normal) ha, e mais cerca 
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de 100 ha necessários ao estabelecimento da área de preservação 

permanente, considerando a proposta conservadora de largura de 100 

metros. Ainda são envolvidas áreas a jusante, para construção do 

barramento e demais estruturas da PCH, e áreas temporárias ou não para 

estabelecimento do canteiro de obras e bota-fora, somando cerca de 180 

ha para a ADA definida para este RAS. 

 

Até quinze propriedades rurais terão parte de suas áreas atingidas e uma 

residência será totalmente comprometida, necessitando de realocação da 

família proprietária. Dessa maneira, torna-se necessário implantar um 

programa que busque reduzir os impactos negativos, a partir do 

estabelecimento de diretrizes para direcionar os procedimentos a serem 

adotados, garantindo a participação da comunidade diretamente afetada. 

 

Assim, preconiza-se a implantação de programa de indenização e 

reassentamento da comunidade diretamente afetada, objetivando o 

monitoramento dos processos pertinentes e indenizações das áreas 

requeridas para implantação da PCH, além de tentar amenizar o 

rompimento das relações sociais e prejuízo em sua qualidade de vida.  
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8.14.4. Cronograma 

Tabela 163 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Levantamento fundiário das 

áreas afetadas 
X X                         

Acompanhar e informar a 

população diretamente afetada 

sobre os procedimentos de 

desapropriação e indenização 

X X                         

Acompanhar as desapropriações 

e realocação  
 X X X X X X                    

Acompanhar a evolução das 

condições de vida da população 

afetada, de forma a garantir 

procedimentos que visem a 

manutenção da qualidade de 

vida 

       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Relatórios semestrais        x      x      x      x 

 

8.14.5. Desempenho esperado 

Espera-se que as desapropriações, indenizações e reassentamento das 

famílias ocorram com amenização do rompimento das relações sociais e 

sem prejuízo à qualidade de vida da população afetada.  

 

8.14.6. Abrangência 

O programa deverá atender à população estabelecida nas propriedades 

atingidas pelo reservatório e APP, e demais estruturas permanentes e de 

apoio à PCH. 

 

8.14.7. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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8.15. Programa de apoio técnico para recomposição da 

capacidade produtiva das propriedades 

8.15.1. Impacto relacionado 

Comprometimento de parte da capacidade produtiva; surgimento de 

situações de apreensão e insegurança devido às incertezas das futuras 

condições de vida, com possível prejuízo à qualidade de vida das famílias 

ali residentes. 

 

8.15.2. Objetivo 

8.15.2.1. Objetivo geral 

Contribuir para a recuperação da capacidade produtiva das propriedades 

rurais afetadas pela implantação do empreendimento. 

 

8.15.2.2. Objetivos específicos 

- Estimular a adoção de “boas práticas” na atividade agropecuária; 

- Agregar valor à produção local; 

- Garantir a manutenção da qualidade de vida e de trabalho da população 

cuja propriedade tiver atividade produtiva comprometida. 

 

8.15.3. Metodologia 

O programa de apoio técnico para recomposição da capacidade produtiva 

das propriedades, complementando o programa de monitoramento da 

indenização e reassentamento da população diretamente afetada, visa 

contribuir para a recuperação da capacidade produtiva das propriedades 

rurais afetadas pela implantação do empreendimento, por meio do 

estímulo à adoção de “boas práticas” nas atividades agropecuárias e maior 

agregação de valor à produção local. 
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Com vistas a fomentar o desenvolvimento econômico da região, em 

especial aos moradores/proprietários afetados pela construção da PCH, 

através do manejo adequado do uso do solo no entorno do reservatório, e 

ainda o fortalecimento da aquicultura e piscicultura com o uso do 

reservatório em locais a serem permitidos pelo empreendedor, sugere-se 

a formalização de parcerias entre o empreendedor com instituições 

governamentais (Instituto EMATER) e Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente.    

 

Dentro do escopo este programa também deverá abordar eventual 

solução para a redução de áreas de reserva legal, com apoio técnico por 

parte do empreendedor aos proprietários na regularização ambiental de 

suas propriedades junto ao órgão licenciador e de acordo com a legislação 

ambiental, e considerando a relocação das áreas verdes legalmente 

protegidas e eventualmente impactadas. 

 

8.15.4. Cronograma 

Tabela 164 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

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 

Levantamento fundiário das 

propriedades cuja capacidade 

produtiva será comprometida 

x x                         

Capacitação das famílias quanto 

à adoção de práticas eficientes 

e sustentáveis nas atividades 

agropecuárias 

  x x x x x                    

Relatórios semestrais        x                   
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Tabela 165 - 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 

Acompanhamento e 

monitoramento das famílias 

afetadas de forma a garantir 

procedimentos que visem a 

manutenção da qualidade de 

vida 

x x x x x x x x x x x x             

Relatórios semestrais      x      x             

 

8.15.5. Desempenho esperado 

Espera-se com este programa minimizar os impactos negativos na 

qualidade de vida e consições de trabalho das famílias cujas propriedades 

tiverem a capacidade produtiva comprometida com a implantação da PCH. 

 

8.15.6. Abrangência 

O programa deverá atender à população estabelecida nas propriedades 

diretamente atingidas pelo empreendimento. 

 

8.15.7. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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8.16. Programa de preservação, prospecção e resgate do 

patrimônio arqueológico e educação patrimonial 

8.16.1. Impacto relacionado 

Possível destruição parcial/total de patrimônio arqueológico. 

 

8.16.2. Objetivo 

8.16.2.1. Objetivo geral 

Identificar elementos do patrimônio histórico e cultura e garantir a 

aplicação de estratégias adequadas para sua preservação, resgate e 

registor, conforme legislação aplicável, minimizando o impacto do 

empreendimento sobre tais bens. 

 

8.16.2.2. Objetivos específicos 

- Buscar a máxima preservação do patrimônio histórico e cultural 

eventualmente existente na área diretamente afetada, por meio de 

procedimentos intensivos e sistemáticos de levantamento de campo e 

resgate; 

- Providenciar a doação dos achados realizados na área de influência do 

empreendimento a instituições públicas (museus); 

- Possibilitar a produção de conhecimento científico sobre o Patrimônio 

Cultural e seus componentes; 

- Estabelecer estratégias para a realização de educação patrimonial na 

região; 

- Atender à legislação brasileira no que se refere à proteção e intervenção 

junto ao Patrimônio Cultural. 
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8.16.3. Metodologia 

Este programa deverá ser implantado em acordo com as instruções 

normativas do IPHAN, sob coordenação de profisisnal arqueólogo 

habilitado, em etapas de prospecção compatíveis com as etapas do 

licenciamento ambiental, buscando a identificação de patrimônio histórico 

e cultura existente na região. 

 

As atividades de prospecção intensiva em campo serão direcionadas à 

área diretamente afetada, com apoio de sondagens e demais técnicas de 

investigação subsuperficial; porém o levantamento de dados secundários 

e mesmo primários com base em pesquisa e entrevistas, por exemplo, 

será realizado para toda a região, com foco na AID.  

 

As etapas de levantamento serão registradas através de relatórios que 

serão submetidos ao IPHAN que através de competentes portarias 

publicadas no diário oficial, formalizará a anuência necessária à emissão 

das licenças ambientais pelo órgão ambiental licenciador. 

 

De acordo com os resultados obtidos, se encontrado sítio arqueológico, 

poderá ser executado um programa de resgate arqueológico. 
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8.16.4. Cronograma 

Tabela 166 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-obra Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 
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0 
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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 

Prospecção arqueológica 

e obtenção de portarias 

de anuência à LP e LI, 

mediante apresentação 

de relatórios 

< x                         

Resgate arqueológico (se 

necessário / conforme 

orientação IPHAN) 

 x x x x x x x                   

Relatório de resgate (se 

necessário) 
       x                   

 

8.16.5. Desempenho esperado 

Espera-se que a condução deste programa permita a correta gestão do 

patrimônio arqueológico eventualmente existente na área; promovendo a 

sua salvaguarda e inclusão social por meio das informações obtidas. 

 

8.16.6. Abrangência 

As atividades serão concentradas na AID do empreendimento. 

 

8.16.7. Responsabilidade 

Empreendedor em parceria com instituições/museus e contratação de 

profissional arqueólogo habilitado. 
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8.17. Programa de gerenciamento de riscos ambientais e plano 

de ação de emergência 

8.17.1. Impacto relacionado 

Impactos potenciais relacionados à operação do empreendimento. 

 

8.17.2. Objetivo 

8.17.2.1. Objetivo geral 

O objetivo principal é de estabelecer procedimentos para prevenção e 

controle de acidentes ou situações emergenciais que possam trazer 

consequências danosas ao meio ambiente, trabalhadores, comunidade 

e/ou patrimônio, durante a operação da PCH. 

 

8.17.2.2. Objetivos específicos 

- Identificação, análise e avaliação dos potenciais riscos ao meio 

ambiente, trabalhadores, comunidade e/ou patrimônio, associados à 

operação da PCH; 

- Propor estratégias apropriadas para evitar e/ou minimizar os riscos e 

consequências de acidentes; 

- Executar atividades de treinamento e simulações voltadas à prevenção e 

mitigação de danos causados por possíveis cenários emergenciais. 

 

8.17.3. Metodologia 

O programa de gerenciamento de riscos consiste na aplicação sistemática 

de políticas, procedimentos e práticas voltadas para a redução, controle e 

monitoramento dos riscos identificados. O gerenciamento de riscos parte 

da análise inicial das vulnerabilidades envolvidas e consequentes cenários 
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acidentais, com as devidas causas e consequências, e avaliação das 

significâncias de cada risco. 

 

Este estudo de análise de risco (EAR – geralmente fundamentada em uma 

análise preliminar de riscos ou perigos – APP/APR) fundamenta a 

proposição de medidas preventivas visando à diminuição da frequência 

dos riscos identificados ou da severidade dos efeitos associados (PGR), e 

também as estratégias apropriadas de resposta em caso de ocorrência de 

acidentes (PAE).  

 

É essencial também, para todas as etapas, a definição das 

responsabilidades pelas ações elencadas, indicando grupos de 

colaboradores envolvidos, e fluxogramas de comunicação. 

 

8.17.4. Cronograma 

Tabela 167 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-obra Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 
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3 
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4 

0 

5 

0 

6 

0 
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0 

8 

0 

9 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 
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1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

Elaboração de EAR, PGR 

PAE 
                       x x x 

Treinamento e 

capacitação 
                         x 

Relatórios semestrais                          x 

 

Tabela 168 - Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 

Fase de operação (meses) 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 
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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 

Implantação das medidas 

definidas no PGR e no PAE 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisão do EAR, PGR e PAE          x x           x x  

Relatórios semestrais            x            x 
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8.17.5. Desempenho esperado 

Com aplicação das devidas medidas preventivas e estratégias de 

gerenciamento e controle, espera-se minimizar a ocorrência de acidentes 

e os efeitos dos eventos registrados. 

 

8.17.6. Abrangência 

Todas as atividades consideradas de risco relevante durante a operação 

da PCH. 

 

8.17.7. Responsabilidade 

Empreendedor. 
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9. CONCLUSÕES 

A instalação de PCH’s como estratégia para o aumento da oferta de 

energia elétrica tem sido estimulada, principalmente a partir do início da 

década de 2000, em função dos déficits de oferta de energia que 

ocorreram naquele período. Entre os argumentos para a opção pelas 

PCH’s estão principalmente os menores impactos ambientais decorrentes 

da pequena área alagada. Além disso, podem-se citar os benefícios de 

geração de emprego e renda de forma descentralizada; segurança 

energética; geração de energia descentralizada; além do fato de ser uma 

fonte de energia limpa e renovável, compatível com a matriz energética 

brasileira existente e com as previsões futuras para o país. 

 

Neste contexto é importante ressaltar que os governos federal e estaduais 

estão continuamente aperfeiçoando políticas e estratégias de incentivo ao 

aumento da capacidade de geração de energia elétrica através de fontes 

renováveis, com foco cada vez maior em PCH’s, parque eólicos e solares, 

discursos mantidos pelos gestores que assumiram seus mandatos 

recentemente. 

 

Neste cenário estratégico insere-se a PCH Saltinho e o presente Relatório 

Ambiental Simplificado (RAS), o qual foi elaborado visando o 

licenciamento ambiental prévio do empreendimento.  

 

A fim de subsidiar a análise da viabilidade ambiental deste 

aproveitamento realizou-se o diagnóstico da situação atual da região de 

inserção do projeto, bem como a avaliação do prognóstico ambiental com 

a presença da PCH. O prognóstico foi estabelecido através da análise 

integrada das informações obtidas para cada meio estudado (físico, biótico 

e socioeconômico) contrapostas às especificidades do projeto proposto, 

culminando na previsão e avaliação dos impactos ambientais do 

empreendimento, positivos e negativos.   
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Logicamente a implantação de um empreendimento deste tipo traz 

alterações à condição atual do entorno. Dentre as alterações mais 

significativas estão o alagamento e a recomposição da APP do novo 

reservatório, implicando na negociação ou indenização de áreas 

particulares, e na alteração nos modos de vida das pessoas vinculadas a 

estas propriedades pelas modificações impostas ao uso do solo e redução 

de áreas produtivas. Estas condições são contempladas em planos e 

programas que visam a realização de processos justos de transferência 

das terras e sem prejuízo à sustentabilidade das famílias do entorno, com 

avaliação da capacidade produtiva de cada propriedade. Em contraponto, 

não haverá alteração relevante na infraestrutura pública do entorno, 

mantendo as rotas de deslocamento inalteradas. 

 

No trecho de vazão reduzida no Rio Mourão, entre o barramento e a 

restituição da água, situa-se o salto Santa Amália, que constitui uma 

opção de lazer à população, também de valor paisagístico. O desvio das 

águas para a casa de força ocasionará uma redução da quantidade de 

água que flui pela feição natural, mas será mantida uma vazão que 

garante a manutenção dos processos ecológicos neste trecho e o aspecto 

visual do salto, de acordo com os critérios legais estabelecidos para 

proteção destes trechos de rio, e já avaliados no âmbito da outorga prévia 

de uso de recurso hídrico. 

 

Com base na identificação dos impactos foi possível definir as medidas 

preventivas, mitigadoras e compensatórias, no caso dos impactos 

negativos e, potencializadoras, para os positivos. Estas medidas, quando 

agrupadas por tema, deram origem aos diversos programas ambientais 

propostos, a fim de garantir que o empreendimento venha a ser instalado 

e operado em consonância com os aspectos ambientais, gerando o menor 

impacto ambiental negativo possível. Além dos previamente citados, há 

estratégias definidas para o controle ambiental das atividades de 

implantação e operação, para treinamento dos colaboradores envolvidos, 
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para a realização de efetiva comunicação social com a população e demais 

atores sociais envolvidos, para minimização da supressão de vegetação e 

afugentamento e resgate de fauna, dentre outros. 

 

Ressalta-se que o empreendimento tem sua concepção pré-definida no 

inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do Rio Mourão, aprovado pela 

ANEEL, e que avalia a melhor divisão de quedas para aproveitamento da 

vocação energética da bacia do corpo hídrico, minimizando os impactos 

ambientais dos aproveitamentos. Tem também compatibilidade com o 

plano diretor e legislação de uso e ocupação do solo do município, 

conforme atestado pelo poder público municipal. 

 

Em relação a unidades de conservação, situa-se na zona de 

amortecimento do Parque Estadual do Lago Azul, porém em localidade 

bastante a jusante do mesmo, reduzindo assim a possibilidade de 

interação com as características da unidade de conservação. Conforme 

legislação federal, o órgão gestor deve receber ciência do processo de 

licenciamento pelo órgão ambiental competente, sendo neste caso o 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) responsável pelas duas situações, 

através de suas diretorias competentes a cada caso. 

 

A não realização do empreendimento permitiria a manutenção das 

condições locais atuais. Neste cenário, não haveria outras interferências, 

além das atuais no uso do solo da região, eliminando os impactos 

negativos da implantação da PCH. Porém, não haveria também os 

benefícios gerados pela construção e operação da mesma: geração de 

emprego e renda em todas as fases do empreendimento, aumento da 

arrecadação, geração de energia limpa e renovável de forma 

descentralizada, aumento da segurança energética, menor impacto 

ambiental do que outras formas de geração de energia comumente 

utilizadas, indução de desenvolvimento, implementação de programas 

ambientais, em especial de recuperação das áreas de preservação 
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permanentes, entre outros. Neste caso, os cálculos mostram que as novas 

APP’s terão área superior à área de vegetação a ser alagada, propiciando 

que sejam formados corredores ecológicos com espécies nativas 

selecionadas para o enriquecimento da biodiversidade local, levando em 

conta ainda a sua relação com a fauna no fornecimento de alimento, 

abrigo e manutenção de condições apropriadas ao suporte da vida 

silvestre. 

 

Considera-se que, diante das possibilidades de redução dos impactos 

negativos e pela extensão dos impactos positivos elencados neste estudo, 

a implantação da PCH Saltinho trará benefícios à região onde se prevê a 

sua instalação, possibilitando os usos múltiplos dos recursos hídricos 

locais, e consistirá em importante contribuição para a solução das 

deficiências estruturais de fornecimento de energia elétrica no país, cada 

vez mais em evidência na mídia e planejamentos estratégicos do país. 

 

Com base nesta avaliação, que englobou diagnóstico, prognóstico, 

definição de medidas e proposição de programas ambientais, a equipe 

técnica que elaborou este estudo julga que, cumprindo-se a 

regulamentação ambiental vigente e implantando-se as medidas 

ambientais e programas propostos neste RAS, com o intuito de minimizar 

os impactos ambientais negativos e potencializar os impactos ambientais 

positivos, o empreendimento PCH Saltinho, a ser localizado no Rio 

Mourão, é viável ambientalmente. 
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11. ANEXOS 

Anexo Conteúdo 

1 ART’s e certificados de regularidade no cadastro técnico 

federal do IBAMA 

2 Lista de legislação aplicável 

3 Relatórios de ensaio das amostras de água 

4 Fichas de campo de flora 

5 Documentação IPHAN (protocolo do projeto e portaria) 

6 Documentação da ANEEL 

   - aprovação do inventário da bacia 

   - aceite do projeto básico 

   - alteração de titularidade 

7 Outorga prévia do Instituto das Águas e protocolo de 

alteração de titularidade 

8 Mapas temáticos 

9 Projeto básico e ART dos responsáveis (incluindo plantas) 

10 Sistema de Informações Geográficas (SIG) digital 
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ANEXO II – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Legislação federal: 

Constituição Federal de 1988 - Artigo 225 e seguintes - Dispõe sobre o meio 

ambiente. 

 

Lei nº 12.651/2012 - Código Florestal. 

 

Lei Complementar nº 140/2001 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do 

caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 

suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, 

de 31 de agosto de 1981. 

 

Lei nº 12.334/2010 - Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária 

de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei nº 

9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000.  

 

Lei nº 12.187/2009 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e 

estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Os princípios, objetivos, 

diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais deverão 

compatibilizar-se com os mesmos desta Política Nacional. 

 

Lei nº 11.428/2006 - Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.  

 

Lei nº 10.711/2003 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá 

outras providências. 

 

Lei nº 10.438/2002 - Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica 

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

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a Conta de Desenvolvimento 
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Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, 

dá nova redação às Leis n.ºs. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.648, de 27 de maio 

de 1998, 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 5.655, de 20 de maio de 1971, 5.899, de 5 de 

julho de 1973, 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providências.   

 

Lei nº 9.966/2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional e dá outras providências. 

 

Lei nº 9.993/2000 - Destina recursos da compensação financeira pela utilização de 

Recursos Hídricos para fins de geração de energia elétrica e pela exploração de recursos 

minerais para o setor de ciência e tecnologia. 

 

Lei nº 9.991/2000 - Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, 

permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, e dá outras providências. 

 

Lei nº 9.985/2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

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

Natureza e dá outras providências. 

 

Lei nº 9.984/2000 - Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, 

entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências.  

 

Lei nº 9.795/1999 - Determina como obrigatório a promoção, pelos empreendedores, 

de capacitação aos trabalhadores, visando a conservação ambiental. 

 

Lei nº 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 

Lei nº 9.478/1997 - Dispõe sobre a política energética nacional e dá outras 

providências. 
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Lei nº 9.433/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. Altera, 

parcialmente, o Código das Águas. 

 

Lei nº 9.427/1996 - Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina 

o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica. Estende a isenção do 

pagamento de compensação financeira pela energia elétrica (Lei 7.990/89, Art. 4º, I) 

para as usinas hidrelétricas com potência entre 1 e 30 MW, destinada a produção 

independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central 

hidrelétrica, que iniciarem a operação após a publicação da Lei 9.648/98 (Art. 26, I e § 

4º). 

 

Lei nº 8.171/1991 - Dispõe sobre a política agrícola. 

 

Lei nº 7.990/1989 - Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, 

compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 

recursos hídricos para fins de energia elétrica, de recursos minerais e dá outras 

providências. Estabelece, no Art. 4.º, os casos de isenção, incluindo PCH (até 10 MW). 

 

Lei nº 7.653/1988 - Altera a redação dos arts. 18, 27, 33 e 34 da Lei no 5.197, de 3 

de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências.  

 

Lei nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. A Lei estabelece, ainda, como 

instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, o licenciamento pelo órgão 

competente, a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e o Cadastro 

Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos 

ambientais. 

 

Lei nº 6.902/1981 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção 

Ambiental e dá outras providências. 

 

Lei nº 6.739/1979 - Dispõe sobre a Matrícula e o Registro de Imóveis Rurais, e dá 

outras Providências. 
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Lei nº 6.766/1979 - Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dá outras 

providências.  

 

Lei nº 5.197/1967 - Código de Fauna. Dispõe sobre a Proteção à Fauna, e dá outras 

Providências.  

 

Lei nº 4.132/1962 - Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe 

sobre sua aplicação. 

 

Lei nº 3.924/1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

 

Lei nº 3.824/1960 - Torna obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das bacias 

hidráulicas dos açudes, represas e lagos artificiais. 

 

Medida Provisória 579-2012 - Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a 

modicidade tarifária, e dá outras providências. 

 

Decreto n° 7.747/2012 – Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 

de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências.  

 

Decreto n° 7.805/2012 - Regulamenta a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro 

de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e 

dá outras providências. 

 

Decreto nº 7.342/2010 - Institui o cadastro socioeconômico para identificação, 

qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de 

energia hidrelétrica, cria o Comitê Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no 

âmbito do Ministério de Minas e Energia, e dá outras providências.  

 

Decreto nº 6.848/2009 – Para os fins de fixação da Compensação Ambiental de que 

trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o IBAMA estabelece o grau de impacto 

ambiental a partir de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório -

 EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais 

negativos sobre o meio ambiente. 

 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 

 

 

Decreto nº 6.660/2008 – Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica. 

 

Decreto nº 6.514/2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e 

dá outras providências. 

 

Decreto nº 5.092/2004 - Define regras para identificação de áreas prioritárias para a 

conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no 

âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. 

 

Decreto nº 5.163/2004 - Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o 

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

dá outras providências. 

 

Decreto nº 5.025/ 2004 - Regulamenta o inciso I e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 3º 

da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, no que dispõem sobre o Programa de Incentivo 

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

providências. 

 

Decreto nº 4.613/2003 - Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá 

outras providências. 

 

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

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

Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 3.739/2001 - Dispõe sobre o cálculo da tarifa atualizada de referência para 

compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, de que trata a Lei nº 7.990, 

de 28 de dezembro de 1989, e da contribuição de reservatórios de montante para a 

geração de energia hidrelétrica, de que trata a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, e 

dá outras providências. 

 

Decreto nº 3.551/2000 - Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 

que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial e dá outras providências. 
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Decreto nº 2.791/1996 - Estabelece os critérios técnicos de alocação de recursos a 

que alude o art. 5.º da Lei Complementar n.º 59, de 1.º de outubro de 1991, relativos a 

mananciais destinados a abastecimento público e unidades de conservação. 

 

Decreto nº 1.752/1995 - Regulamenta o pagamento da compensação financeira 

instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 99.274/1990 - Regulamenta as Leis nº 6.902, de 27 de abril de 1981 e a 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e estabelece que dependerão de licenciamento 

do órgão ambiental competente as atividades que utilizam recursos ambientais, 

consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação 

ambiental e que será exigido EIA e respectivo RIMA para fins do licenciamento. 

 

Decreto nº 77.775/1976 - Regulamenta a Lei nº 6.225, de 14 de julho de 1975, que 

dispõe sobre discriminação, pelo Ministério da Agricultura, de regiões para execução 

obrigatória de planos de proteção ao solo e de combate a erosão, e da outras 

providencias. 

 

Decreto-Lei nº 4.146/1942 - Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos. 

 

Decreto-Lei nº 3.365/1941 - Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. 

 

Decreto-Lei nº 025/1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional. 

 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Portaria IPHAN nº 028/2003 - Estabelece procedimentos para realização de estudos 

arqueológicos na faixa de depleção de empreendimentos hidrelétricos. 

 

Portaria IPHAN nº 230/2002 - Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento 

ambiental para os empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio 

arqueológico. 

 

Portaria SPHAN nº 007/1988 - Estabelece os procedimentos necessários à 

comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações 

arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. 
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Portaria SPHAN 010/1986 - Determina os procedimentos a serem observados nos 

processos de aprovação de projetos a serem executados em bens tombados pela SPHAN 

ou nas áreas de seus respectivos entornos. 

 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

Portaria MMA nº 444/2014 - Reconhece como Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção, aquelas constantes da lista anexa à presente Instrução 

Normativa. 

 

Portaria MMA nº 443/2014 - Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas 

de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas 

de Extinção" 

 

Portaria Interministerial MME/MMA/MAPA/MPA nº 340/2012 - Estabelece 

competências e procedimentos para a execução do Cadastro Socioeconômico para fins de 

identificação, quantificação, qualificação e registro público da população atingida por 

empreendimentos de geração de energia hidrelétrica. 

 

Portaria MMA n° 421/2011 – Dispõe sobre o licenciamento e a regularização 

ambiental federal de sistemas de transmissão de energia elétrica e dá outras 

providências. 

 

Portaria MMA nº 358/2009 - Institui o Programa Nacional de Conservação do 

Patrimônio Espeleológico, que tem como objetivo desenvolver estratégia nacional de 

conservação e uso sustentável do patrimônio espeleológico brasileiro. 

 

Portaria MMA nº 009/2007 - Dispõe sobre o reconhecimento de áreas prioritárias para 

a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade 

brasileira, e dá outras providências. 

 

Portaria Interministerial MMA/MINC nº 003/1997 - Institui o Programa de 

Qualidade Ambiental - PQA. 

 

Portaria MINTER nº 231/1976 - Estabelece padrões de qualidade do ar.   
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IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

Instrução Normativa IBAMA nº 022/2014 - Estabelecer critérios e procedimentos 

para solicitação, análise e concessão de anuência prévia à supressão de vegetação 

primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração no Bioma Mata 

Atlântica, nos termos do Art.19 do Decreto no 6.660, de 2008. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 006/2014 - Regulamenta o Relatório Anual de 

Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - RAPP. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 010/2012 - Regula os procedimentos para apuração 

de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a 

imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multas no âmbito 

do IBAMA. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 004/2011 - Estabelece procedimentos para 

elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD ou Área Alterada, para 

fins de cumprimento da legislação ambiental. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 005/2009 - Dispõe sobre a padronização e 

apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA. 

 

Portaria Normativa IBAMA nº 010/2009 - Sem prejuízo dos dispositivos da 

legislação de tutela à fauna, a aplicação da Instrução Normativa nº 146, de 10 janeiro de 

2007, fica restrita ao licenciamento de empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico. 

 

Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007 - Estabelece os critérios para 

procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, 

salvamento, resgate e destinação) em áreas de influencia de empreendimentos e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna 

sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei nº 6938/81 e pelas 

Resoluções Conama n.º 001/86 e nº 237/97. 

 

CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

Resolução CNRH nº 145/2012 - Estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá outras providencias. 
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Resolução CNRH nº 144/2012 - Estabelece diretrizes para implementação da Política 

Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do 

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, em atendimento ao art. 

20 da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997. 

 

Resolução CNRH nº 143/2012 - Estabelece critérios gerais de classificação de 

barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo volume do 

reservatório, em atendimento ao art. 7o da Lei no 12.334, de 20 de setembro de 2010. 

 

Resolução CNRH nº 141/2012 - Estabelece critérios e diretrizes para implementação 

dos instrumentos de outorga de direito de uso de recursos hídricos e de enquadramento 

dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, em rios 

intermitentes e efêmeros, e dá outras providências.  

 

Resolução CNRH n° 140/2012 - Estabelece critérios gerais para outorga de 

lançamento de efluentes com fins de diluição em corpos de água superficiais. 

 

Resolução CNRH n° 129/2011 – Estabelece diretrizes gerais pra a definição de vazões 

mínimas remanescentes. 

 

Resolução CNRH nº 91/2008 - Dispõe sobre procedimentos gerais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos. 

 

Resolução CNRH nº 058/2006 - Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

 

Resolução CNRH nº 048/2005 - Estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos. 

 

Resolução CNRH nº 037/2004 - Estabelece diretrizes para a outorga de recursos 

hídricos para a implantação de barragens em corpos de água de domínio dos Estados, do 

Distrito Federal ou da União. 

 

Resolução CNRH nº 030/2002 - Define metodologia para codificação de bacias 

hidrográficas, no âmbito nacional. 
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Resolução CNRH nº 016/2001 - Dispõe sobre a outorga de direito de uso de recursos 

hídricos. 

 

Resolução CNRH nº 012/2000 - Estabelece procedimentos para o enquadramento de 

corpos de água em classes segundo os usos preponderantes. 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

Resolução Normativa ANEEL nº 583/2013 - Estabelece os procedimentos e 

condições para obtenção e manutenção da situação operacional e definição de potência 

instalada e líquida de empreendimento de geração de energia elétrica. 

 

Resolução Normativa ANEEL nº 560/2013 - Estabelece os procedimentos gerais para 

requerimento de Declaração de Utilidade Pública - DUP, para fins de desapropriação e de 

instituição de servidão administrativa, de áreas de terra necessárias à implantação de 

instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, por 

concessionários, permissionários e autorizados e dá outras providências. 

 

Resolução Normativa ANEEL n° 501/2012 - Estabelece os procedimentos para o 

mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculados à concessão de usinas 

hidrelétricas.  

 

Resolução ANEEL nº 467/2011 - Estabelece os requisitos e critérios para modificação 

do regime de exploração das concessões de aproveitamentos hidrelétricos para geração 

de energia elétrica destinada a serviço público, nos termos dos § 3º, 4º e 5º, art. 20 da 

Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, com a redação dada pelas Leis nº 11.488, de 15 

de junho de 2007 e nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009. 

 

Resolução Normativa ANEEL nº 425/2011 - Aprova os critérios para definição das 

instalações de geração de energia elétrica de interesse do sistema elétrico interligado e 

daquelas passíveis de descentralização das atividades de controle e fiscalização, sob 

coordenação da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração -SFG/ANEEL.  

 

Resolução Conjunta ANEEL-ANA nº 003/2010 - Estabelecer as condições e os 

procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de 

energia hidrelétrica para a instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas 

visando ao monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico 
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e de qualidade da água associado a aproveitamentos hidrelétricos, e dar outras 

providências. 

  

Resolução Normativa ANEEL nº 343/2008 - Estabelece procedimentos para registro, 

elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projeto básico e para autorização de 

aproveitamento de potencial de energia hidráulica com características de Pequena 

Central Hidrelétrica - PCH. 

   

Resolução ANEEL nº 652/2003 - Estabelece os critérios para o enquadramento de 

empreendimentos hidrelétricos na condição de pequenas centrais hidrelétricas. 

 

Resolução ANEEL nº 259/2003 - Estabelece os procedimentos gerais para 

requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa, de áreas de terras necessárias à implantação de 

instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, por 

concessionários, permissionários ou autorizados. 

 

Resolução ANEEL nº 398/2001 - Estabelecer os requisitos gerais para apresentação 

dos estudos e as condições e os critérios específicos para análise e comparação de 

Estudos de Inventários Hidrelétricos, visando a seleção no caso de estudos concorrentes. 

 

Resolução ANEEL nº 088/2001 - Estabelece a metodologia para rateio da 

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de geração de 

energia elétrica, devido pelas centrais hidrelétricas e royalties de Itaipu Binacional, entre 

estados, Distrito Federal e municípios. 

 

Resolução ANEEL nº 067/2001 - Estabelece o procedimento para cálculo e 

recolhimento da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, devida 

pelos concessionários e autorizados de geração hidrelétrica, e dá outras providências. 

 

Resolução ANEEL nº 066/2001 - Estabelece diretrizes e procedimentos para a fixação 

e atualização da Tarifa Atualizada de Referência - TAR, utilizada no cálculo da 

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Geração Hidrelétrica. 

 

Resolução ANEEL nº 407/2000 - Define a sistemática de fixação da potência instalada 

para todos os  fins de regularização, fiscalização e outorga dos serviços de geração de 

energia elétrica. 
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Resolução ANEEL nº 318/1998 - Estabelece o processo de fiscalização e aprova 

procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes delegados de 

instalações e serviços de energia elétrica, referentes às infrações apuradas. 

 

Resolução ANEEL nº 395/1998 - Estabelece os procedimentos gerais para registro e 

aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de empreendimentos de geração 

hidrelétrica, assim como da autorização para exploração de centrais hidrelétricas até 30 

MW e dá outras providências. 

 

Resolução ANEEL nº 393/1998 - Estabelece os procedimentos gerais para registro e 

aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas. 

 

ANA - Agência Nacional de Águas 

Resolução ANA nº 911/2014 - Dispõe sobre declaração de disponibilidade de reserva 

hídrica.  

 

Resolução ANA nº 091/2012 - Estabelece a periodicidade de atualização, a 

qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do 

Plano de Segurança da Barragem e da Revisão Periódica de Segurança da Barragem, 

conforme art. 8o, 10 e 19 da Lei nº 12.334 de 20 de setembro de 2010 - a Política 

Nacional de Segurança de Barragens - PNSB. 

 

Resolução ANA n° 025/2012 - Estabelece diretrizes para análise dos aspectos de 

qualidade de água dos pedidos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos em reservatórios de domínio da União.   

 

Resolução ANA nº 742/2011 - Estabelece a periodicidade, qualificação da equipe 

responsável, conteúdo mínimo e nível de detalhamento das inspeções de segurança 

regulares de barragem, conforme art. 9º da Lei nº 12.334 de 20 de setembro de 2010. 

 

Resolução ANA n° 724/2011 - Estabelece procedimentos padronizados para a coleta e 

preservação de amostras de águas superficiais para fins de monitoramento da qualidade 

dos recursos hídricos, no âmbito do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das 

Águas (PNQA).  
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Resolução ANA nº 782/2009 - Estabelece critérios para envio dos dados referentes à 

medição de volume de água captada em pontos de interferência outorgados em corpos 

de água de domínio da União. 

 

Resolução ANA nº 707/2004 - Dispõe sobre procedimentos de natureza técnica e 

administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga, e dá outras 

providências. 

 

Resolução ANA nº 131/2003 - Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de 

declaração de reserva de disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos, para uso de potencial de energia hidráulica superior a 1MW em corpo 

de água de domínio da União e dá outras providências. 

 

Resolução ANA nº 135/2002 – Dispõe sobre a tramitação de outorga. 

 

Resolução ANA nº 194/2002 - Certificado de Avaliação de Sustentabilidade da Obra 

Hídrica - CERTOH. 

 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente:  

Resolução nº  CONAMA nº 462/2014 - Estabelece procedimentos para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de 

fonte eólica em superfície terrestre, altera o art. 1º da Resolução nº 279, de 27 de julho 

de 2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, e dá outras providências 

 

Resolução CONAMA nº 430/2011 - Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357/2005, do CONAMA. 

 

Resolução CONAMA nº 429/2011 - Dispõe sobre a metodologia de recuperação das 

Áreas de Preservação Permanente - APPs. 

 

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

sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação 

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

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

ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências. 
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Resolução CONAMA nº 371/2006 - Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para 

o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 

compensação ambiental decorrente dos impactos causados pela implantação de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 

ambiental competente, com fundamento em Estudos de Impacto Ambiental-EIA e 

Relatório de Impacto Ambiental-RIMA, conforme o art. 36 da Lei nº 9.985/2000, e no 

art. 31 do Decreto nº 4.340/2002. 

 

Resolução CONAMA nº 378/2006 - Define quais os empreendimentos considerados 

potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional envolvendo a 

exploração ou supressão de vegetação. 

 

Resolução CONAMA nº 382/2006 - Estabelece os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

 

Resolução CONAMA nº 369/2006 - Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 

pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 

supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP.  

 

Resolução CONAMA nº 357/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

Resolução CONAMA nº 347/2004 - Dispõe sobre a proteção do patrimônio 

espeleológico. 

 

Resolução CONAMA nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

Resolução CONAMA nº 306/2002 - Estabelece os requisitos mínimos e o termo de 

referência para realização de auditorias ambientais. 

 

Resolução CONAMA nº 303/2002 - Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente. 
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Resolução CONAMA nº 302/2002 - Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites 

de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do 

entorno.  

 

Resolução CONAMA nº 281/2001 - Dispõe sobre modelos simplificados de publicação 

dos pedidos de licenciamento ambiental, de sua renovação e concessão. 

 

Resolução CONAMA nº 279/2001 - Estabelece procedimentos para o licenciamento 

ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto 

ambiental. 

 

Resolução CONAMA nº 274/2000 - Dispõe sobre a classificação das águas doces, 

salobras e salinas essencial à defesa dos níveis de qualidade, de modo a assegurar as 

condições de balneabilidade. 

 

Resolução CONAMA nº 238/1997 - Aprova a Política Nacional de Controle da 

Desertificação. 

 

Resolução CONAMA nº 237/1997 - Revisão dos procedimentos e critérios utilizados 

no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento 

como instrumento de gestão ambiental. 

 

Resolução CONAMA nº 003/1996 - Define vegetação remanescente de Mata 

Atlântica. 

 

Resolução CONAMA nº 009/1996 - Dispõe sobre os corredores entre os 

remanescentes de Mata Atlântica. 

 

Resolução CONAMA nº 002/1994 - Define as formações vegetais primárias, bem 

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

procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do Paraná, 

e dá outras providências.   

 

Resolução CONAMA nº 010/1993 - Estabelece os parâmetros básicos para análise dos 

estágios de sucessão da Mata Atlântica, e dá outras providências. 
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Resolução CONAMA nº 001/1990 - Estabelece critérios e padrões para emissão de 

ruídos por atividades industriais. 

 

Resolução CONAMA nº 003/1990 - Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, 

previstos no PRONAR - Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar.   

 

Resolução CONAMA nº 002/1990 - Dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e 

Controle da Poluição Sonora - SILÊNCIO.  

 

Resolução CONAMA nº 005/1989 - Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da 

Poluição do Ar - PRONAR.   

 

Resolução CONAMA nº 001/1988 - Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de 

atividades e instrumentos de defesa ambiental. 

 

Resolução CONAMA nº 009/1987 - Regulamenta a Audiência Pública. 

 

Resolução CONAMA nº 006/1987 - Regulamenta o licenciamento ambiental para 

exploração, geração e distribuição de energia elétrica. 

 

Resolução CONAMA nº 006/1986 - Aprova os modelos de publicação de pedidos de 

licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva 

concessão e aprova os novos modelos para publicação de licenças.   

 

Resolução CONAMA nº 001/1986 - Dispõe sobre a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambienta - RIMA, e dá outras 

providências.   

 

FUNAI - Fundação Nacional do Índio 

Instrução Normativa FUNAI n° 001/2012 - Estabelece normas sobre a participação 

da Fundação Nacional do Índio – FUNAI no processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos ou atividades potencial e efetivamente causadoras de impactos 

ambientais e socioculturais que afetem terras e povos indígenas. 
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Legislação estadual 

Constituição do Estado do Paraná – Artigo nº 207 e seguintes - Dispõe sobre o meio 

ambiente. 

 

Lei Estadual nº 18.295/2014 - Instituição, nos termos do art. 24 da Constituição 

Federal, do Programa de Regularização Ambiental das propriedades e imóveis rurais, 

criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

Lei Estadual nº 17.279/2012 - Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais, integrante do SISNAMA, 

bem como a Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.  

 

Lei Estadual nº 17.133/2012 – Institui a Política Estadual sobre Mudança do Clima. 

 

Lei Estadual nº 17.048/2012 - Dispõe sobre o uso de lagos, lagoas e represas 

públicas e privadas para a prática de esportes aquáticos. 

 

Lei Estadual nº 16.790/2011 - Dispõe sobre a recuperação e o manejo sustentável 

das áreas de reserva legal no Estado do Paraná, instituindo a Reserva Legal Sustentável 

– RLS.  

 

Lei Estadual nº 15.431/2007 - Altera o art. 4º da Lei nº 10.233, de 28.12.92. (Institui 

a Taxa Ambiental). 

 

Lei Estadual nº 13.806/2002 – Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da 

poluição atmosférica, padrões e gestão da qualidade do ar, conforme especifica e adota 

outras providências. 

 

Lei Estadual nº 12.726/1999 – Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e 

adota outras providências. 

 

Lei Estadual nº 12.493/1999 – Estabelece princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

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

da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota 

outras providências. 
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Lei Estadual nº 8.946/1997 - Proíbe no Estado do Paraná a caça e pesca predatórias e 

adota outras providências.  

 

Lei Estadual nº 11.054/1995 – Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado. 

 

Lei Estadual nº 11.067/1995 - Dispõe que ficam proibidas, no Estado do Paraná, a 

utilização, perseguição, destruição, caça, apanha, coleta ou captura de exemplares da 

fauna ameaçada de extinção, bem como a remoção, comércio de espécies, produtos e 

objetos que impliquem nas atividades proibidas, conforme especifica.  

 

Lei Estadual nº 10.233/1992 – Institui a taxa ambiental e adota outras providências. 

 

Lei Estadual Complementar nº 059/1991 - Dispõe sobre a repartição de 5% do 

ICMS, a que alude o art. 2º da Lei nº 9.491/90, aos municípios com mananciais de 

abastecimento e unidades de conservação ambiental – ICMS Ecológico – assim como 

adota outras providências.   

 

Lei Estadual nº 7.109/1979 - Institui o Sistema de Proteção do Meio Ambiente, contra 

qualquer agente poluidor ou perturbador, com aplicação e fiscalização pela Administração 

dos Recursos Hídricos - ARH, e adota outras providências.  

 

Lei Estadual nº 1.211/1953 - Dispõe sobre o Patrimônio Histórico, Artístico e Natural 

do Estado do Paraná. 

 

Decreto Estadual nº 9.957/2014 - Dispõe sobre o regime de outorga de direitos de 

uso de recursos hídricos e adota outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 11.671/2014 - Dispõe sobre o Programa Paranaense de Energias 

Renováveis – Iluminando o Futuro e prevê medidas de incentivo à produção e uso de 

energia renovável. 

 

Decreto Estadual nº 3.320/2004 - Aprova os critérios, normas, procedimentos e 

conceitos aplicáveis ao SISLEG – Sistema de manutenção, recuperação e proteção da 

reserva florestal legal e áreas de preservação permanente e dá outras providências. 

 

Decreto Estadual nº 6.674/2002 - Aprova o Regulamento da Lei n° 12.493, de 1999, 

que dispõe sobre princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 
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acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação e 

a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 4.646/2001 - Dispõe sobre o regime de outorga de direitos de 

uso de recursos hídricos e adota outras providências. 

 

Decreto Estadual nº 387/1999 - Instituído o Sistema de Manutenção, Recuperação e 

Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente – SISLEG. 

 

Decreto Estadual nº 3256/1997 – Criado o Parque Estadual do Lago Azul, localizado 

nos municípios de Campo Mourão e Luiziana, no Estado do Paraná. 

 

 

SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Resolução SEMA nº 16/2014 – Define critérios para controle da qualidade do ar. 

 

Resolução Conjunta IAP/SEMA nº 003/2013 - Altera a letra “c” do inciso I do 

Art. 8o e a supressão do Art. 27 e Parágrafo único da Resolução Conjunta SEMA/IAP no 

09/2010. 

 

Resolução Conjunta IAP/SEMA nº 004/2012 - Altera a definição da redação da 

alínea “p” e acrescenta a definição de Autorização Ambiental no art. 2º, acrescenta 

parágrafos no art. 8º, suprime a alínea “b” do inciso I, e suprime a palavra autorização 

da alínea “d” do inciso I do art. 9º da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010, que 

estabelece procedimentos para licenciamentos de unidades de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná, e dá outras providências. 

 

Resolução SEMA nº 041/2010 - Autoriza nos termos na Instrução Normativa do 

Ministério do Meio Ambiente, nº 5, de 08 de setembro de 2009, a implantação de ações 

com a finalidade de recuperar e preservar as condições ambientais das Áreas de 

Preservação Permanente – APP, no entorno de nascentes no Estado do Paraná.  

 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010 - Dá nova redação a Resolução 

Conjunta SEMA/ IAP n.º 005/2010, estabelecendo procedimentos para licenciamentos de 

unidades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná.  
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Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 001/2010 - Altera a metodologia para a gradação 

de impacto ambiental visando estabelecer critérios de valoração da compensação 

referente a unidades de proteção integral em licenciamentos ambientais e os 

procedimentos para a sua aplicação 

 

Resolução SEMA/CEMA nº 065/2008 - Dispõe sobre o licenciamento ambiental, 

estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, 

degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências.  

 

Resolução Conjunta SEMA/IAP/IBAMA nº 005/2008 - Normatiza, para o Estado do 

Paraná, a preservação, restauração, conservação e recuperação das áreas úmidas e seus 

entornos protetivos e estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades 

permissíveis naquelas que não forem consideradas de preservação permanente. 

 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 021/2007 – Estabelece procedimentos para o 

licenciamento ambiental de intervenções de baixo impacto ambiental em Área de 

Preservação Permanente – APP localizadas nas margens e no espelho d’água das águas 

interiores do Estado do Paraná destinadas ao acesso de pessoas e embarcações de pesca 

para prática de esporte, lazer, turismo e atividades econômicas. 

 

Resolução SEMA nº 039/2004 – Estabelece critérios para a dispensa de outorga. 

 

Resolução SEMA nº 028/1998 – Implementa, no Estado do Paraná, o Programa de 

Substituição de Florestas Homogêneas com Espécies Exóticas localizadas às margens de 

rios e cursos d`água, por Florestas Heterogêneas com Espécies Nativas, apropriadas ao 

desempenho da função de preservação permanente. 

 

Resolução SEMA nº 031/1998 - Dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização 

ambiental, autorização florestal e anuência prévia para desmembramento e parcelamento 

de gleba rural.   

 

IAP - Instituto Ambiental do Paraná 

Portaria IAP nº 055/2014 - Estabelece procedimentos para retificação, readequação e 

realocação de Reserva Legal averbada.  
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Portaria IAP nº 221/2012 - Estabelece os procedimentos administrativos para a 

Substituição de Florestas Homogêneas com Espécies Exóticas por Florestas Heterogêneas 

com Espécies Nativas em Áreas de Preservação Permanente. 

 

Portaria IAP nº 217/2012 - Dispõe sobre Protocolos para solicitação de Licença Prévia 

para Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s). 

 

Portaria IAP nº 211/2012 - Estabelece normas e define os locais, formas e 

quantidades de captura de peixes oriundos da pesca amadora e profissional nas bacias 

hidrográficas dos Rios Paraná, Paranapanema, Iguaçu e seus afluentes. 

 

Portaria IAP nº 097/2012 - Dispõe sobre conceito, documentação necessária e 

instrução para procedimentos administrativos de Autorizações Ambientais para Manejo 

de Fauna em processos de Licenciamento Ambiental. 

 

Portaria IAP nº 086/2012 - Dispõe sobre todas as solicitações de licenciamento 

ambiental de empreendimento e/ ou atividades de aproveitamento hidráulico (PCH´s, 

CGH´s e UHE´s). 

 

Portaria IAP nº 225/2011 - Dispõe sobre os requerimentos de Autorização Florestal 

nas modalidades de corte.  

 

Portaria IAP n° 195/2011 - Estabelece os procedimentos administrativos para o 

Manejo da Bracating (Mimosa scabrella) na Região de ocorrência da espécie no Estado do 

Paraná. 

 

Portaria IAP nº 158/2009 - Aprova a Matriz de Impactos Ambientais Provocáveis por 

Empreendimentos/ Atividades potencial ou efetivamente impactantes, respectivos 

Termos de Referência Padrão e dá outras providências. 

 

Portaria IAP nº 125/2009 – Reconhece a Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras 

para o Estado do Paraná, estabelece normas de controle e dá outras providências. 

 

Portaria IAP nº 60/2008 - Regulamenta o art. 6º da Resolução Conjunta 

IBAMA/SEMA/IAP nº 5 de 28 de março de 2008. 
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Portaria IAP nº 096/2007 – Isenta a matéria prima florestal exótica da 

obrigatoriedade de reposição florestal, da prévia aprovação para exploração e transporte 

e dá outras providências. 

 

Portaria IAP nº 157/2005 – Normatiza o uso de espécies arbóreas exóticas na 

Reserva Legal. 

 

Portaria IAP nº 233/2004 – Aprova os mecanismos de operacionalização aplicáveis ao 

SISLEG, no âmbito do IAP, para o Estado do Paraná e, revoga as Portarias IAP nº 100, 

de 26 de julho de 1999, nº 207, de 29 de novembro de 2002, nº 054, de 17 de abril de 

2003, nº 128, de 14 de agosto de 2003 e nº 135, de 27 de agosto de 2003. 

 

Portaria IAP nº 134/1997 - Cria, organiza e atualiza o Cadastro Estadual de Unidades 

de Conservação e Áreas Protegidas (CEUC).   

 

CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

Resolução CERH nº 144/2012 - Estabelece diretrizes para implementação da Política 

Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do 

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, em atendimento ao art. 

20 da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997. 

 

Resolução CERH nº 143/2012 - Estabelece critérios gerais de classificação de 

barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo volume do 

reservatório, em atendimento ao art. 7o da Lei no 12.334, de 20 de setembro de 2010.  

 

Resolução CERH nº 049/2006 - Dispõe sobre a instituição de Regiões Hidrográficas, 

Bacias Hidrográficas e Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 

Estado do Paraná. 

 

Instituto das Águas do Paraná 

Portaria ÁGUAS PARANA nº 15/2014 - Dispõe sobre a periodicidade, a qualificação 

da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento das Inspeções de 

Segurança Regulares das Barragens Fiscalizadas pelo órgão executor da Política Estadual 

de Recursos Hídricos. 
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Portaria ÁGUAS PARANA nº 14/2014 - Estabelece a periodicidade de atualização, a 

qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do 

Plano de Segurança da Barragem de Acumulação de Água e da Revisão Periódica de 

Segurança da Barragem de Acumulação de Água, conforme art. 8º, 10 e 19 da Lei 

Federal nº 12.334 de 20 de setembro de 2010 – Política Nacional de Segurança de 

Barragens - PNSB. 

 

SUDERHSA – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental 

Portaria SUDERHSA nº 20/96 - Dispõe sobre o uso e a derivação de águas de domínio 

do Estado do Paraná. 

 

Portaria SUDERHSA nº 06/96 - Dispõe sobre critérios para outorga de Recursos 

hídricos superficiais. 

 

Portaria SUDERHSA nº 05/96 - Dispõe sobre o controle de águas subterrâneas 

profundas para fins de uso e consumo humano. 

 

SUREHMA - Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

Portaria SUREHMA nº 019/92 - dispõe sobre o enquadramento dos corpos hídricos 

pertencentes à bacia do Rio Ivaí. 

 

Legislação municipal - Campo Mourão 

Lei Orgânica Municipal 

 

Lei Complementar nº 31/2014 - Dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do 

solo urbano e rural do Município de Campo Mourão e dá outras providências. 

 

Lei Complementar nº 22/2012 - Dispõe sobre o Plano Diretor Municipal de Campo 

Mourão. 

 

Lei Ordinária nº 2580/2010 - Dispõe sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente de 

Campo Mourão e dá outras providências. 

 

Lei Complementar nº 15/2006 - Institui o Código de Saúde de Campo Mourão. 
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Lei Complementar nº 14/2006 - Institui, em Campo Mourão, o Novo Código Municipal 

de Limpeza Urbana. 

 

Lei Ordinária nº 1077/1997 - Dispõe sobre a Política de proteção, controle, 

conservação e recuperação do meio ambiente no Município de Campo Mourão. 

 

Lei Ordinária nº 46/1964 - Código de Posturas e Obras do Município de Campo 

Mourão. 

 

Decreto nº 3.767/2007 - Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e aprovação dos 

Planos de Gerencia mento de  esíduos   lidos - P     s. 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 297561/2014-0 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 12:11:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RRA: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP CONAMA 357 ART 15 

Cor Pt/Co 5 78,0 75 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 59 500 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 12 --- 

DBO mg/L 3 < 3 5 

DQO mg/L 5 6,0 --- 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 3,08 --- 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 1 2,76 --- 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 Obs (1) 

Nitrato (como N) mg/L 0,3 0,32 10 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 1 

Nitrogênio Inorgânico mg/L 0,5 < 0,5 --- 

Fósforo Total mg/L 0,02 0,02 Obs (2) 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 1 91 1000 

Coliformes Totais NMP/100mL 100 12870 --- 

Contagem de Cianobactérias ceL/mL 3 < 3 50000 

Potássio mg/L 0,001 0,545 --- 

Clorofila A µg/L 3 < 3 30 

Óleos e Graxas Minerais mg/L 5 < 5 --- 

Óleos e Graxas Vegetais e Animais mg/L 5 < 5 --- 

Sólidos Totais mg/L 5 73 --- 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 

Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

Informações do Cliente 

pH: 5,82 
Condutividade: 14 µS/cm 
Oxigênio Dissolvido: 7,65 mg/L 97% 
Turbidez: 30,6 UNT 

Temperatura da água: 24,4ºC 
Temperatura do ambiente: 28,3ºC 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 297561/2014-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 297561/2014-0 - Piracicaba, 297561/2014-0 - São Paulo, 297561/2014-0 - Paraná / Santa 
Catarina anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. podemos observar que: 
O(s) parâmetro(s) Cor não satisfazem os limites permitidos.  
 

Chave de Validação: 81516de2e77355ea448f336381e71584 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297561/2014-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 12:11:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  

VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Cor --- Pt/Co 5 78,0 7,8 75 07/11/2014 11:54 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 59 8,9 500 10/11/2014 14:49 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 12 1,8 --- 10/11/2014 14:49 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 5 07/11/2014 11:30 

DQO --- mg/L 5 6,0 0,9 --- 07/11/2014 08:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,3 0,32 0,048 10 07/11/2014 11:50 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 1 07/11/2014 11:50 

Sólidos Totais --- mg/L 5 73 11 --- 12/11/2014 10:00 

 
  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. 
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
  

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.05 

Nitrito: POP PA 125 - Rev.03 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: POP PA 002 - Rev.08 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 C 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 
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Chave de Validação: 81516de2e77355ea448f336381e71584 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297561/2014-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 12:11:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  
VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- ceL/mL 3 < 3 --- 50000 24/11/2014 00:00 

 
  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    

 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação.  
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 

 
  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 

 
Revisores 

Mariane Morandini 

 

 

Chave de Validação: 81516de2e77355ea448f336381e71584 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297561/2014-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 12:11:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  
VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 3,08 0,46 --- 14/11/2014 08:36 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 1 2,76 0,14 --- 14/11/2014 08:36 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. Obs (1) 15/11/2014 10:57 

Fósforo Total 14596-37-3 mg/L 0,02 0,02 0,003 Obs (2) 12/11/2014 18:33 

Potássio 7440-09-7 mg/L 0,001 0,545 0,065 --- 10/11/2014 15:53 

Óleos e Graxas Minerais 8012-95-1 mg/L 5 < 5 n.a. --- 11/11/2014 14:37 

Óleos e Graxas Vegetais e Animais --- mg/L 5 < 5 n.a. --- 11/11/2014 14:37 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

300026/2014-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

300027/2014-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 80 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 107 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 102 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 90 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 102 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 105 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 98 80 - 120 

Surrogates 
300026/2014-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 84,1 70 - 130 

 
300027/2014-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 84,7 70 - 130 

 

297561/2014-0 - P01 

Itrio (Metais Totais) 50 % 77,0 70 - 130 

 

  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. 
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
 <C 

 

Abrangência 
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O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 
 

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
  
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO3- E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B, F 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 05 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 
Joseli Karina Forti 
Natália Protti 
Fábio Luís Silva 

 

Chave de Validação: 81516de2e77355ea448f336381e71584 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297561/2014-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 12:11:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos 
VMP CONAMA 

357 ART 15 
Data do Ensaio 

Nitrogênio Inorgânico --- mg/L 0,5 < 0,5 --- 17/11/2014 15:50 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- NMP/100mL 1 91 1000 07/11/2014 09:00 

Coliformes Totais --- NMP/100mL 100 12870 --- 07/11/2014 09:00 

Clorofila A --- µg/L 3 < 3 30 14/11/2014 10:50 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação.  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 
 
 
.Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 
Nitrogênio Inorgânico: POP PA 005 - Rev. 05 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 

 
Revisores 

Joseli Karina Forti 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 81516de2e77355ea448f336381e71584 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 297566/2014-0 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 15:08:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RRA: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP CONAMA 357 ART 15 

Cor Pt/Co 5 66,0 75 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 34 500 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 8 --- 

DBO mg/L 3 < 3 5 

DQO mg/L 5 < 5 --- 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 0,57 --- 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,19 --- 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 Obs (1) 

Nitrato (como N) mg/L 0,3 0,38 10 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 1 

Nitrogênio Inorgânico mg/L 0,5 < 0,5 --- 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,04 Obs (2) 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 1 119 1000 

Coliformes Totais NMP/100mL 1 914 --- 

Contagem de Cianobactérias ceL/mL 3 460 50000 

Potássio mg/L 0,001 0,541 --- 

Clorofila A µg/L 3 < 3 30 

Óleos e Graxas Minerais mg/L 5 < 5 --- 

Óleos e Graxas Vegetais e Animais mg/L 5 < 5 --- 

Sólidos Totais mg/L 5 46 --- 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 

Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

Informações do Cliente 

pH: 5,76 
Condutividade: 38 µS/cm 
Oxigênio Dissolvido: 7,20 mg/L 86,1% 
Turbidez: 26,5 UNT 

Temperatura da água: 26ºC 
Temperatura do ambiente: 36,7ºC 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 297566/2014-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 297566/2014-0 - Piracicaba, 297566/2014-0 - São Paulo, 297566/2014-0 - Paraná / Santa 
Catarina anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. podemos observar que: 
O(s) parâmetro(s) satisfazem os limites permitidos.  
 

Chave de Validação: 987370079b5f51f0727e25b1001e5db0 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297566/2014-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 15:08:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  

VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Cor --- Pt/Co 5 66,0 6,6 75 07/11/2014 11:54 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 34 5,1 500 10/11/2014 14:49 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 8 1,2 --- 10/11/2014 14:49 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 5 07/11/2014 14:30 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. --- 07/11/2014 08:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,3 0,38 0,057 10 07/11/2014 11:50 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 1 07/11/2014 11:50 

Sólidos Totais --- mg/L 5 46 6,9 --- 12/11/2014 10:05 

 
  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. 
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
  

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.05 

Nitrito: POP PA 125 - Rev.03 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: POP PA 002 - Rev.08 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 C 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 
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Chave de Validação: 987370079b5f51f0727e25b1001e5db0 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297566/2014-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 15:08:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  
VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- ceL/mL 3 460 --- 50000 24/11/2014 00:00 

 
  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    

 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação.  
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 

 
  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 

 
Revisores 

Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: 987370079b5f51f0727e25b1001e5db0 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297566/2014-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 15:08:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  
VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 0,57 0,086 --- 22/11/2014 15:38 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,19 0,0095 --- 22/11/2014 15:37 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. Obs (1) 15/11/2014 10:54 

Fósforo Total 14596-37-3 mg/L 0,01 0,04 0,006 Obs (2) 11/11/2014 14:44 

Potássio 7440-09-7 mg/L 0,001 0,541 0,065 --- 10/11/2014 15:54 

Óleos e Graxas Minerais 8012-95-1 mg/L 5 < 5 n.a. --- 11/11/2014 14:38 

Óleos e Graxas Vegetais e Animais --- mg/L 5 < 5 n.a. --- 11/11/2014 14:38 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

300026/2014-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

300027/2014-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 80 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 107 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 102 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 90 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 102 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 105 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 98 80 - 120 

Surrogates 
300026/2014-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 84,1 70 - 130 

 
300027/2014-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 84,7 70 - 130 

 

297566/2014-0 - P02 

Itrio (Metais Totais) 50 % 74,5 70 - 130 

 

  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. 
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
 <C 

 

Abrangência 
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O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 
 

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
  
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO3- E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B, F 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 05 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Giovana Falcim 
Joseli Karina Forti 
Fábio Luís Silva 

 

Chave de Validação: 987370079b5f51f0727e25b1001e5db0 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297566/2014-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 15:08:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos 
VMP CONAMA 

357 ART 15 
Data do Ensaio 

Nitrogênio Inorgânico --- mg/L 0,5 < 0,5 --- 17/11/2014 15:50 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- NMP/100mL 1 119 1000 07/11/2014 09:00 

Coliformes Totais --- NMP/100mL 1 914 --- 07/11/2014 09:00 

Clorofila A --- µg/L 3 < 3 30 14/11/2014 10:48 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação.  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 
 
 
.Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 
Nitrogênio Inorgânico: POP PA 005 - Rev. 05 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 

 
Revisores 

Joseli Karina Forti 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 987370079b5f51f0727e25b1001e5db0 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 297569/2014-0 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RRA: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP CONAMA 357 ART 15 

Cor Pt/Co 5 68,0 75 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 25 500 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 11 --- 

DBO mg/L 3 < 3 5 

DQO mg/L 5 < 5 --- 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 --- 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,20 --- 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 Obs (1) 

Nitrato (como N) mg/L 0,3 < 0,3 10 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 1 

Nitrogênio Inorgânico mg/L 0,5 < 0,5 --- 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,03 Obs (2) 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 1 178 1000 

Coliformes Totais NMP/100mL 1 516 --- 

Contagem de Cianobactérias ceL/mL 3 326 50000 

Potássio mg/L 0,001 0,550 --- 

Clorofila A µg/L 3 < 3 30 

Óleos e Graxas Minerais mg/L 5 < 5 --- 

Óleos e Graxas Vegetais e Animais mg/L 5 < 5 --- 

Sólidos Totais mg/L 5 40 --- 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 

Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

Informações do Cliente 

pH: 5,88 
Condutividade: 30 µS/cm 
Oxigênio Dissolvido: 7,20 mg/L 88,2% 
Turbidez: 29,4 UNT 

Temperatura da água: 23,3ºC 
Temperatura do ambiente: 27,3ºC 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 297569/2014-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 297569/2014-0 - Piracicaba, 297569/2014-0 - São Paulo, 297569/2014-0 - Paraná / Santa 
Catarina anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. podemos observar que: 
O(s) parâmetro(s) satisfazem os limites permitidos.  
 

Chave de Validação: 3cfbc29b18b95a2f8c17d28d159eea93 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297569/2014-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  

VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Cor --- Pt/Co 5 68,0 6,8 75 07/11/2014 11:50 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 25 3,8 500 10/11/2014 14:47 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 11 1,7 --- 10/11/2014 14:47 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 5 07/11/2014 11:30 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. --- 07/11/2014 08:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,3 < 0,3 n.a. 10 07/11/2014 11:50 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 1 07/11/2014 11:50 

Sólidos Totais --- mg/L 5 40 6 --- 12/11/2014 10:10 

 
  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. 
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
  

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.05 

Nitrito: POP PA 125 - Rev.03 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: POP PA 002 - Rev.08 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 C 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 
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Chave de Validação: 3cfbc29b18b95a2f8c17d28d159eea93 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297569/2014-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  
VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- ceL/mL 3 326 --- 50000 24/11/2014 00:00 

 
  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    

 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação.  
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 

 
  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 

 
Revisores 

Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: 3cfbc29b18b95a2f8c17d28d159eea93 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297569/2014-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  
VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 < 0,5 n.a. --- 14/11/2014 09:12 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,20 0,01 --- 14/11/2014 09:12 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. Obs (1) 15/11/2014 11:15 

Fósforo Total 14596-37-3 mg/L 0,01 0,03 0,0045 Obs (2) 11/11/2014 14:44 

Potássio 7440-09-7 mg/L 0,001 0,550 0,066 --- 10/11/2014 15:54 

Óleos e Graxas Minerais 8012-95-1 mg/L 5 < 5 n.a. --- 11/11/2014 14:33 

Óleos e Graxas Vegetais e Animais --- mg/L 5 < 5 n.a. --- 11/11/2014 14:33 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

300026/2014-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

300027/2014-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 80 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 107 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 102 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 90 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 102 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 105 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 98 80 - 120 

Surrogates 
300026/2014-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 84,1 70 - 130 

 
300027/2014-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 84,7 70 - 130 

 

297569/2014-0 - P03 

Itrio (Metais Totais) 50 % 74,2 70 - 130 

 

  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. 
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
 <C 

 

Abrangência 
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O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 
 

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
  
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO3- E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B, F 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 05 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 
Joseli Karina Forti 
Fábio Luís Silva 

 

Chave de Validação: 3cfbc29b18b95a2f8c17d28d159eea93 

 

myLIMS Web

Página 20



 

 

 

Página 1 de 1 / R.E.: 297569/2014-0 - Complemento  

 Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

RG 080 (rev.04) – Emitido em 01.07.2014 
772 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297569/2014-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 11:50:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos 
VMP CONAMA 

357 ART 15 
Data do Ensaio 

Nitrogênio Inorgânico --- mg/L 0,5 < 0,5 --- 17/11/2014 15:50 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- NMP/100mL 1 178 1000 07/11/2014 09:00 

Coliformes Totais --- NMP/100mL 1 516 --- 07/11/2014 09:00 

Clorofila A --- µg/L 3 < 3 30 14/11/2014 10:48 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação.  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 
 
 
.Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 
Nitrogênio Inorgânico: POP PA 005 - Rev. 05 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 

 
Revisores 

Joseli Karina Forti 
Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 3cfbc29b18b95a2f8c17d28d159eea93 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 297573/2014-0 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 16:06:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RRA: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP CONAMA 357 ART 15 

Cor Pt/Co 5 63,0 75 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 41 500 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 6 --- 

DBO mg/L 3 < 3 5 

DQO mg/L 5 < 5 --- 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 1,85 --- 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,5 1,55 --- 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 Obs (1) 

Nitrato (como N) mg/L 0,3 0,30 10 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 1 

Nitrogênio Inorgânico mg/L 0,5 < 0,5 --- 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,03 Obs (2) 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 1 60 1000 

Coliformes Totais NMP/100mL 100 7480 --- 

Contagem de Cianobactérias ceL/mL 3 417 50000 

Potássio mg/L 0,001 0,640 --- 

Clorofila A µg/L 3 < 3 30 

Óleos e Graxas Minerais mg/L 5 < 5 --- 

Óleos e Graxas Vegetais e Animais mg/L 5 < 5 --- 

Sólidos Totais mg/L 5 50 --- 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 

Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

Informações do Cliente 

pH: 5,80 
Condutividade: 26 µS/cm 
Oxigênio Dissolvido: 7,58 mg/L 98% 
Turbidez: 31,3 UNT 

Temperatura da água: 25,3ºC 
Temperatura do ambiente:33,3ºC 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 297573/2014-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 297573/2014-0 - Piracicaba, 297573/2014-0 - São Paulo, 297573/2014-0 - Paraná / Santa 
Catarina anexados a este documento. 
Declaração de Conformidade  

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. podemos observar que: 
O(s) parâmetro(s) satisfazem os limites permitidos.  
 

Chave de Validação: 8e0fc2efb37aed5da1c9924fd4916b93 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297573/2014-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 16:06:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  

VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Cor --- Pt/Co 5 63,0 6,3 75 07/11/2014 11:54 

Sólidos Dissolvidos Totais --- mg/L 5 41 6,2 500 10/11/2014 15:01 

Sólidos Suspensos Totais --- mg/L 5 6 0,9 --- 10/11/2014 15:01 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 5 07/11/2014 14:30 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. --- 07/11/2014 08:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,3 0,30 0,045 10 07/11/2014 11:50 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 1 07/11/2014 11:50 

Sólidos Totais --- mg/L 5 50 7,5 --- 12/11/2014 13:20 

 
  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. 
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
  

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 

nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.05 

Nitrito: POP PA 125 - Rev.03 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: POP PA 002 - Rev.08 
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 C 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 
Paloma Lhenita Hagen 
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Chave de Validação: 8e0fc2efb37aed5da1c9924fd4916b93 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297573/2014-0 - São Paulo 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 16:06:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  
VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Contagem de Cianobactérias --- ceL/mL 3 417 --- 50000 24/11/2014 00:00 

 
  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    

 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação.  
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 

 
  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional 

Arnaldo Ribeiro. 
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 

 
Revisores 
 

Marcina Gemelgo 

 

 

Chave de Validação: 8e0fc2efb37aed5da1c9924fd4916b93 

_________________________ 
Bruna Couto Barbosa      . 

Coordenadora do Laboratório 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297573/2014-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 16:06:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos Incerteza  
VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 1,85 0,28 --- 14/11/2014 08:40 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,5 1,55 0,078 --- 14/11/2014 08:40 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. Obs (1) 14/11/2014 09:38 

Fósforo Total 14596-37-3 mg/L 0,01 0,03 0,0045 Obs (2) 11/11/2014 14:44 

Potássio 7440-09-7 mg/L 0,001 0,640 0,077 --- 11/11/2014 06:25 

Óleos e Graxas Minerais 8012-95-1 mg/L 5 < 5 n.a. --- 11/11/2014 14:38 

Óleos e Graxas Vegetais e Animais --- mg/L 5 < 5 n.a. --- 11/11/2014 14:38 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

300747/2014-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

300748/2014-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 96 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 100 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 87 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 83 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 85 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 85 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 90 80 - 120 

Surrogates 
300747/2014-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 77,8 70 - 130 

 
300748/2014-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 78,9 70 - 130 

 

297573/2014-0 - P04 

Itrio (Metais Totais) 50 % 96,7 70 - 130 

 

  
 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

LQ = Limite de Quantificação. 
n.a. = Não Aplicável. <Ca 
 <C 

 

Abrangência 

myLIMS Web
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O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 
 

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 
  
 
Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO3- E 
Óleos e Graxas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5520 B, F 
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 05 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Sérgio Stenico Junior 
Joseli Karina Forti 
Fábio Luís Silva 

 

Chave de Validação: 8e0fc2efb37aed5da1c9924fd4916b93 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 297573/2014-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 23926/2014-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Assessoria Tecnica Ambiental LTDA 

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 -  - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-350 . 

Nome do Solicitante: Fernando Prochmann 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 05/11/2014 16:06:00 

Data da entrada no laboratório: 06/11/2014 17:00:00 Data de Elaboração do RE: 25/11/2014 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ Resultados analíticos 
VMP CONAMA 

357 ART 15 
Data do Ensaio 

Nitrogênio Inorgânico --- mg/L 0,5 < 0,5 --- 14/11/2014 13:15 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- NMP/100mL 1 60 1000 07/11/2014 09:00 

Coliformes Totais --- NMP/100mL 100 7480 --- 07/11/2014 09:00 

Clorofila A --- µg/L 3 < 3 30 14/11/2014 10:49 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 
    
    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação.  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 
 
 
.Referências Metodológicas 

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável). 

Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H 
Nitrogênio Inorgânico: POP PA 005 - Rev. 05 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
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Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 
 
Par

c 

Ar

v 

Fust

e 

CAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Nome Cientifico Família Nome popular 

1 1 1 22 5 6 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

1 2 1 41 7 9 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

1 3 1 20 4 6 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

1 4 1 47 4 11 Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae pau-sangue 

1 5 1 94 6 12 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

1 5 2 88 6 12 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

1 6 1 37 5 9 Patagonula americana L. Boraginaceae guajuvira 

1 7 1 39 5 7 Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg Myrtaceae sete-capotes 

1 8 1 31 7 8 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

1 9 1 60 7 11 Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae pau-sangue 

1 10 1 33 4 7 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

1 11 1 43 4 8 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

1 12 1 80 9 13 Ocotea puberula (Rich.) Nees Lauraceae canela  

1 13 1 63 9 11 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae rabo-de-bugio 

1 13 2 32 7 8 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae rabo-de-bugio 

1 13 3 47 9 10 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae rabo-de-bugio 

1 14 1 40 8 9 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

1 15 1 38 7 8 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae rabo-de-bugio 

1 16 1 35 5 7 morta morta morta 

1 17 1 43 6 12 Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae cuvatã 

1 18 1 51 2,5 8 Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae cuvatã 

1 19 1 44 7 9 Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae pau-sangue 

1 20 1 127 8 13 Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae pau-sangue 

1 21 1 51 7 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. Lauraceae canela-amarela 

1 22 1 36 7 9 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae rabo-de-bugio 

1 22 2 54 6 10 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae rabo-de-bugio 

1 22 3 60 7 10 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae rabo-de-bugio 

1 23 1 64 7 12 Patagonula americana L. Boraginaceae guajuvira 

1 24 1 32 3 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

1 25 1 34 6 12 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

1 26 1 91 4 12 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

2 1 1 44 4 7 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer Moraceae cincho 

2 2 1 45 3 3 morta morta morta 

2 3 1 210 6 10 Patagonula americana L. Boraginaceae guajuvira 

2 4 1 80 4 4 morta morta morta 

2 5 1 55 3 3 morta morta morta 

2 6 1 40 6 7 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

2 7 1 42 2 6 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

2 8 1 72 1,5 7 Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand Myrtaceae guabiju 

2 9 1 32 2 4 Calyptranthes concinna DC. Myrtaceae guamirim 

2 10 1 65 4 10 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

2 10 2 64 7 10 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

2 11 1 107 7 10 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

2 12 1 44 6 8 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

3 1 1 40 5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs Euphorbiacea branquilho 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 
 
Par

c 

Ar

v 

Fust

e 

CAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Nome Cientifico Família Nome popular 

e 

3 2 1 39 1,5 6 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

3 3 1 51 2 7 Patagonula americana L. Boraginaceae guajuvira 

3 4 1 46 4 6 morta morta morta 

3 5 1 105 5 10 Nectandra lanceolata Nees & Mart. Lauraceae canela-amarela 

3 6 1 35 5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

3 7 1 47 4 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

3 8 1 106 4 9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. Lauraceae canela-amarela 

3 9 1 63 3 7 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex 

Niederl. 
Sapindaceae chal-chal 

3 10 1 51 8 10 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex 

Niederl. 
Sapindaceae chal-chal 

3 11 1 133 9 10 Banara tomentosa Clos Salicaceae cambroé 

3 12 1 61 1,5 6 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

3 12 2 66 9 10 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

3 13 1 58 9 11 Cassia ferruginea (Schrad.) Schrader ex DC. Fabaceae 
canafístula-

ferrugem 

3 14 1 58 2 7 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

3 15 1 60 8 10 Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae pau-sangue 

3 16 1 110 1,5 9 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

3 17 1 40 3 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

3 18 1 43 2 3 Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand Myrtaceae guabiju 

3 19 1 34 3 5 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

3 20 1 53 2 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

3 21 1 79 4 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

3 22 1 116 2 9 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex 

Niederl. 
Sapindaceae chal-chal 

4 1 1 32 2 4 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae capororoquinha 

4 2 1 56 2 6 Patagonula americana L. Boraginaceae guajuvira 

4 2 2 65 2 6 Patagonula americana L. Boraginaceae guajuvira 

4 3 1 37 5 6 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae capororoquinha 

4 4 1 66 1,5 7 morta morta morta 

4 5 1 83 6 8 Nectandra lanceolata Nees & Mart. Lauraceae canela-amarela 

4 5 2 38 3 8 Nectandra lanceolata Nees & Mart. Lauraceae canela-amarela 

4 6 1 85 5 9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. Lauraceae canela-amarela 

4 7 1 89 9 12 Cordia ecalyculata Vell. Boraginaceae porangaba 

4 8 1 35 6 8 Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Fabaceae farinha-seca 

4 9 1 42 3 6 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae monjoleiro 

4 10 1 36 7 8 Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae embaúba 

4 11 1 35 4 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

4 12 1 79 5 10 Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 
Euphorbiacea

e 
tabocuva 

4 13 1 40 6 8 Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae pau-sangue 

4 14 1 55 7 9 Cordia ecalyculata Vell. Boraginaceae porangaba 

4 15 1 63 5 8 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae rabo-de-bugio 

4 16 1 43 5 6 Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Fabaceae bico-de-pato 

4 17 1 34 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

4 18 1 47 7 8 Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 
Euphorbiacea

e 
tabocuva 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 
 
Par

c 

Ar

v 

Fust

e 

CAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Nome Cientifico Família Nome popular 

4 19 1 107 2,6 9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. Lauraceae canela-amarela 

4 20 1 78 3 3 morta morta morta 

5 1 1 76 5 6 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae capororoquinha 

5 2 1 57 2,5 6 Myrcia rostrata DC. Myrtaceae pau-tinto 

5 3 1 35 4 5 Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae embaúba 

5 4 1 36 2 5 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae capororoquinha 

5 5 1 32 3 6 morta morta morta 

5 6 1 33 2,5 4 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
Euphorbiacea

e 
tapiá 

5 7 1 32 3 4 Roupala brasiliensis Klotzsch Proteaceae carvalho-brasileiro 

5 8 1 33 3 5 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

5 9 1 40 3 6 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

5 10 1 49 5 6 Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae guamirim-preto 

5 11 1 39 3 6 Matayba elaeagnoides Radlk. Sapindaceae mmiguel-pintado 

5 12 1 36 4 5 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae canjarana 

5 13 1 35 4 6 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

5 14 1 41 3 4 Casearia sylvestris Sw. Salicaceae cafezeiro-bravo 

5 15 1 53 4 5 Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae guamirim-preto 

5 16 1 34 4 5 Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae guamirim-preto 

5 17 1 93 1,5 7 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

5 17 2 110 1,5 7 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

6 1 1 35 4 9 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 1 2 32 4 9 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 2 1 38 2 12 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

6 3 1 32 2 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 4 1 31 5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 5 1 84 3 12 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

6 6 1 30 4 7 Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 
Euphorbiacea

e 
tabocuva 

6 7 1 70 5 7 morta morta morta 

6 8 1 35 6 9 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

6 9 1 30 4 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 10 1 34 5 8 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

6 11 1 67 5 7 morta morta morta 

6 11 2 60 5 5 morta morta morta 

6 11 3 54 5 7 morta morta morta 

6 12 1 34 2 9 Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae cuvatã 

6 13 1 38 4 6 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae monjoleiro 

6 13 2 39 5 7 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae monjoleiro 

6 14 1 36 8 9 Matayba elaeagnoides Radlk. Sapindaceae mmiguel-pintado 

6 15 1 37 3 9 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 16 1 31 2,5 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 17 1 45 4 9 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 18 1 36 7 9 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

6 19 1 40 8 9 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 
 
Par

c 

Ar

v 

Fust

e 

CAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Nome Cientifico Família Nome popular 

6 20 1 36 5 9 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

6 21 1 37 6 9 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

6 21 2 35 8 9 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

6 22 1 34 7 9 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

6 23 1 35 5 7 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Lamiaceae tarumã 

6 24 1 59 3 7 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

6 24 2 70 7 12 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

6 25 1 40 5 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

7 1 1 34 6 7 Casearia sylvestris Sw. Salicaceae cafezeiro-bravo 

7 2 1 39 3 3 morta morta morta 

7 2 2 53 3 5 morta morta morta 

7 3 1 43 4 6 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

7 4 1 35 4 4 morta morta morta 

7 5 1 116 4 12 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

7 6 1 88 5 12 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

7 6 2 83 6 12 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

7 7 1 32 6 8 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex 

Niederl. 
Sapindaceae chal-chal 

7 8 1 30 2 5 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

7 9 1 82 10 12 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae monjoleiro 

7 10 1 34 1,5 5 Peschiera catharinensis (A. DC.) Miers Apocynaceae burra-leiteira 

7 11 1 53 6 8 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

7 12 1 36 5 6 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

7 13 1 43 6 7 Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. Sapotaceae aguaí 

7 14 1 152 7 13 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae monjoleiro 

7 15 1 32 2 4 Casearia gossypiosperma Briq. Salicaceae guaçatunga 

7 15 2 30 2 5 Casearia gossypiosperma Briq. Salicaceae guaçatunga 

7 16 1 41 4 5 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

7 17 1 55 1,5 5 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

7 17 2 46 2 5 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

7 17 3 36 2 3 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

7 18 1 59 7 12 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

7 19 1 75 1,5 9 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

7 19 2 71 3 9 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

7 20 1 75 3 6 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

7 20 2 62 4 9 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

8 1 1 76 5 10 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

8 2 1 84 4 8 morta morta morta 

8 3 1 30 4 7 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Rutaceae mamica-de-porca 

8 4 1 41 5 7 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

8 5 1 30 1,5 5 Casearia sylvestris Sw. Salicaceae cafezeiro-bravo 

8 6 1 132 5 11 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

8 7 1 112 1,5 9 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

8 8 1 31 7 8 Luehea divaricata Mart. Malvaceae açoita-cavalo 

8 9 1 99 1,5 8 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

8 9 2 36 2 7 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 
 
Par

c 

Ar

v 

Fust

e 

CAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Nome Cientifico Família Nome popular 

8 10 1 84 2 9 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

8 10 2 76 3 8 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

8 10 3 52 2 8 Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O. Berg Myrtaceae guabiroba 

8 11 1 60 2 9 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

8 12 1 34 2 7 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

8 13 1 31 5 6 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

8 14 1 50 3 7 Casearia decandra Jacq. Salicaceae guaçatonga 

8 15 1 80 4 10 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Moraceae tatajuba 

8 16 1 35 5 9 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

8 17 1 68 9 11 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Moraceae tatajuba 

8 18 1 33 4 5 morta morta morta 

8 19 1 36 5 6 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

8 20 1 35 7 9 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

9 1 1 30 2 5 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

9 1 2 33 2 5 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

9 2 1 31 3 6 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae monjoleiro 

9 2 2 71 5 9 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae monjoleiro 

9 3 1 77 6 7 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arecaceae jerivá 

9 4 1 40 2 5 Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. Sapotaceae aguaí 

9 4 2 55 3 6 Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. Sapotaceae aguaí 

9 5 1 30 3 3 morta morta morta 

9 6 1 30 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

9 7 1 57 7 10 Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 
Phytolaccace

ae 
pau-alho 

9 8 1 77 4 10 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

9 9 1 30 4 5 Casearia sylvestris Sw. Salicaceae cafezeiro-bravo 

9 10 1 52 5 7 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

9 11 1 32 6 7 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

9 12 1 95 8 12 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

9 13 1 34 4 5 Casearia sylvestris Sw. Salicaceae cafezeiro-bravo 

9 14 1 56 7 10 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

9 15 1 56 5 7 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

9 16 1 32 3 3 Patagonula americana L. Boraginaceae guajuvira 

9 16 2 49 4 5 Patagonula americana L. Boraginaceae guajuvira 

9 17 1 32 2 5 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

9 18 1 142 3 12 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
Euphorbiacea

e 
tapiá 

9 19 1 30 2 4 Myrcia fallax (Rich.) DC. Myrtaceae guamirim-branco 

9 20 1 50 4 9 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

9 21 1 40 2 2 morta morta morta 

9 22 1 55 3 9 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

10 1 1 36 5 9 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

10 2 1 115 7 12 Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae cabreúva 

10 3 1 30 4 7 Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand Myrtaceae guabiju 

10 4 1 46 3 3 morta morta morta 

10 5 1 154 3 12 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
Euphorbiacea

e 
tapiá 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 
 
Par

c 

Ar

v 

Fust

e 

CAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Nome Cientifico Família Nome popular 

10 6 1 31 4 5 Styrax leprosus Hook. & Arn. Styracaceae pau-de-remo 

10 7 1 83 4 12 Cedrela fissilis Vell. Meliaceae cedro-rosa 

10 8 1 33 3 6 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex 

Niederl. 
Sapindaceae chal-chal 

10 9 1 44 2 7 Jacaranda puberula Cham. Bignoniaceae caroba 

10 10 1 48 3 5 Xylopia brasiliensis Spreng. Annonaceae pindaíba 

10 11 1 30 3 5 Trema micrantha (L.) Blume Cannabaceae pau-pólvora 

10 12 1 74 5 5 morta morta morta 

10 13 1 45 5 7 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

10 14 1 31 2 4 Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae cuvatã 

11 1 1 41 6 7 Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae capororoquinha 

11 2 1 30 2 2 morta morta morta 

11 3 1 35 4 5 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

11 4 1 61 7 9 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arecaceae jerivá 

11 5 1 78 4 10 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
Euphorbiacea

e 
tapiá 

11 6 1 32 4 5 Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Myrtaceae guabirobão 

11 7 1 33 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 7 2 42 2 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 7 3 32 2 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 8 1 52 4 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 9 1 31 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 9 2 45 3 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 10 1 32 5 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 11 1 62 2 8 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex 

Niederl. 
Sapindaceae chal-chal 

11 12 1 49 2 8 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 12 2 31 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 13 1 34 4 6 Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg Myrtaceae sete-capotes 

11 14 1 32 4 7 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
Euphorbiacea

e 
tapiá 

11 15 1 30 3 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 16 1 62 3 7 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

11 17 1 40 7 8 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

11 18 1 68 7 9 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arecaceae jerivá 

11 19 1 63 5 9 Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. Moraceae figueira 

11 19 2 42 4 8 Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. Moraceae figueira 

11 20 1 42 5 7 Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae pau-sangue 

11 21 1 31 5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

11 22 1 33 4 4 morta morta morta 

11 23 1 50 3 6 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

11 24 1 54 4 6 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

12 1 1 36 6 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 2 1 38 6 9 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

12 3 1 46 4 8 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Fabaceae canafístula  

12 4 1 53 5 9 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 5 1 58 5 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs Euphorbiacea branquilho 



 
Saltinho Energias Renováveis 

Relatório Ambiental Simplificado – PCH Saltinho 
 
Par

c 

Ar

v 

Fust

e 

CAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Nome Cientifico Família Nome popular 

e 

12 5 2 35 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 5 3 46 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 5 4 40 2 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 5 5 36 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 5 6 33 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 5 7 41 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 5 8 32 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 5 9 38 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 6 1 52 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 7 1 36 2 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 8 1 40 3 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 8 2 41 4 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 8 3 36 2 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 8 4 38 1,5 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 8 5 35 6 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 8 6 40 5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 9 1 31 2 4 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 10 1 45 7 8 Ocotea nutans (Nees) Mez Lauraceae canela  

12 11 1 33 4 4 morta morta morta 

12 12 1 105 3 11 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
Euphorbiacea

e 
tapiá 

12 13 1 41 6 7 Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek Celastraceae espinheira-santa 

12 14 1 38 5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 14 2 34 5 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 14 3 35 4 6 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 15 1 43 4 5 Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek Celastraceae espinheira-santa 

12 16 1 43 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 16 2 47 1,5 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 16 3 44 2 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 17 1 46 6 7 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 

12 18 1 33 4 5 Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs 
Euphorbiacea

e 
branquilho 
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Art. 2º Autorizar a substituição do título do projeto au-
diovisual de "Show do Tabet" para "Show do Kibe".

13-0553 - Show do Kibe
Processo: 01580.043183/2013-60
Proponente: Contente Produções Ltda.
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 08.371.400/0001-15
Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto

audiovisual abaixo relacionado, para o qual a proponente fica au-
torizada a captar através da comercialização de certificados de in-
vestimento e através da formalização de contratos de coprodução nos
termos dos arts. 1º e 3º da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993 respec-
tivamente, e mediante patrocínio, na forma prevista no art. 1º-A da
Lei nº. 8.685, de 20/07/1993.

10-0446 - Todo Amor
Processo: 01580.042142/2010-11
Proponente: Pontos de Fuga Produções Artísticas Ltda.
Cidade/UF: Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 07.832.283/0001-87
Prazo de captação: 01/01/2015 até 31/12/2015.
Art. 4º Este Despacho decisório entra em vigor na data de

sua publicação.

FELIPE VOGAS

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

PORTARIA No- 3, DE 22 DE JANEIRO DE 2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIO-
NAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da
Entidade, aprovado pelo Decreto nº 8.297, de 15 de agosto de 2014,
publicado no Diário Oficial da União de 18 de agosto de 2014, e o
disposto no Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, publicado no
Diário Oficial da Unida de 22 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Fixar, na forma do Anexo desta Portaria, as metas
institucionais da Fundação Biblioteca Nacional, para o período de 1º
de março de 2015 a dia 28 de fevereiro de 2016.

Art. 2º As metas fixadas poderão ser revistas, a qualquer
tempo, na hipótese de superveniência de fatores que influenciem
significativa e diretamente a sua consecução, desde que a própria
Instituição não tenha dado causa a tais fatores.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RENATO LESSA

ANEXO I

01-Processo nº 01512.002189/2011-29
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo em área des-

tinada ao Condomínio Reserva das Figueiras
Arqueólogo Coordenador: Gislene Monticelli
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Etnologia

- Museu de Ciências - Universidade Luterana do Brasil
Área de Abrangência: Município de Guaíba, Estado do Rio

Grande do Sul
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
02-Processo n.º 01508.001015/2014-51
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo para PCH

Saltinho
Arqueólogo Coordenador: Wagner Gomes Bornal
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia e Etnologia -

Universidade Federal do Paraná - UFPR
Área de Abrangência: Município de Campo Mourão, Estado

do Paraná
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
03-Processo n.º 01508.001066/2014-82
Projeto: Monitoramento Arqueológico e Programa de Edu-

cação Patrimonial da Subestação Elétrica Curitiba-Norte 230/138
kV

Arqueólogo Coordenador: Antônio Carlos Mathias Cavalhei-
ro

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia e Etnologia -
Universidade Federal do Paraná - UFPR

Área de Abrangência: Município de Almirante Tamandaré,
Estado do Paraná

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
04-Processo n.º 01514.004232/2014-13
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo da Fazenda

Lagoinha
Arqueólogo Coordenador: Sérgio Bruno dos Reis Almeida
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da

Paisagem - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mu-
curi - UFVJM

Área de Abrangência: Município de Buritizeiro, Estado de
Minas Gerais

Prazo de Validade: 03 (três) meses
05-Processo n.º 01500.003476/2014-38
Projeto: Morro de Santo Antônio / BNDES: Avenida Re-

pública do Paraguai (Etapa Diagnóstico)
Arqueólogo Coordenador: Giovani Scaramella
Apoio Institucional: Universidade do Estado do Rio de Ja-

neiro - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Laboratório de
Antropologia Biológica

Área de Abrangência: Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
06-Processo n.º 01514.004189/2014-96
Projeto: Diagnóstico e Prospecção na área da Mina Fazenda

Chapadão - Mineração JCA
Arqueólogo Coordenador: Ângelo Pessoa Lima e Luís Felipe

Bassi Alves
Apoio Institucional: Museu Arqueológico do Carste do Alto

São Francisco - MAC
Área de Abrangência: Município de Arcos, Estado de Minas

Gerais
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses
07-Processo nº 01512.000176/2014-68
Projeto: Diagnóstico Arqueológico Interventivo associado à

implantação do Parque Eólico Cerro Alegre 162 MW
Arqueólogo Coordenador: Silvano Silveira da Costa
Apoio Institucional: Centro Universitário UNIVATES
Área de Abrangência: Municípios de Piratini e Pinheiro Ma-

chado, Estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
08-Processo n.º 01506.005549/2014-76
Projeto: Prospecções Arqueológicas Sistemáticas da Linha 6

Laranja do Metrô de São Paulo
Arqueólogo Coordenador: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira

Juliani
Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Jahu - Museu

Municipal de Jahu
Área de Abrangência: Município de São Paulo, Estado de

São Paulo
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses
09-Processo n.º 01506.005586/2014-84
Projeto: Salvamento Arqueológico do Loteamento Fazenda

Ester
Arqueólogo Coordenador: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira

Juliani e Luiz Fernando Erig Lima
Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Jahu - Museu

Municipal de Jahu
Área de Abrangência: Município de Sorocaba, Estado de São

Paulo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
10-Processo n.º 01506.003550/2014-66
Projeto: Diagnóstico Arqueológico, Prospecção, com Mo-

nitoramento e Educação Patrimonial para LTS Itaim Bibi / Ibira-
puera

Arqueólogo Coordenador: Raimundo Ney da Cruz Gomes
Apoio Institucional: Fundação Museu de História, Pesquisa e

Arqueologia do Mar
Área de Abrangência: Município de São Paulo, Estado de

São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

ANEXO

INDICADORES E METAS INSTITUCIONAIS GLOBAIS
GDAC - 6º ciclo

Metas Globais Indicadores Unidade de Medida Quantitativo de Refe-
rência

Meta

Preservação, Identificação e
Inventário de Acervos Cultu-

rais

Preservação, Identificação e Inventário de Acer-
vos Culturais

Bem Preservado 800.000 70%

Fórmula de Cálculo:

Percentual de Bens Preservados
Digitalização de Acervos Cul-

turais - Biblioteca Digital
Digitalização de Acervos Culturais da Fundação
Biblioteca Nacional

Documento Digitaliza-
do

860.000 70%

Fórmula de Cálculo:

Percentual de documentos digitalizados

Fomento à Criação e Difusão
Literária e Científica

Fomento à Criação e Difusão Literária e Cien-
tífica da Fundação Biblioteca Nacional

Projeto Apoiado 54 65%

Fórmula de Cálculo:

Percentual de projetos apoiados

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL

PORTARIA Nº 33, DE 23 DE JANEIRO DE 2015

Altera a Portaria IPHAN nº 50 de 30 de
janeiro de 2012, que estabelece os critérios
e procedimentos específicos de avaliação
de desempenho individual e institucional;
de atribuição da Gratificação de Desem-
penho de Atividade Cultural - GDAC, de
que trata o art. 2°-E da Lei nº 11.233, de 22
de dezembro de 2005; e de atribuição da
Gratificação de Desempenho do Plano Ge-
ral de Cargos do Poder Executivo - GDPG-
PE, de que trata o art. 7° da Lei n° 11.784,
de 22 de setembro de 2008 e a Gratificação
de Desempenho de Atividades Específicas -
GDACE, de que trata a Lei nº 12.277, de

30 de junho de 2010.

A PRESIDENTA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HIS-
TÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 21, Inciso V, anexo I, do Decreto nº 6.844, de 07 de
maio de 2009, considerando o disposto na Portaria nº. 92, de 05 de
julho de 2012, publicada no DOU de 09 de julho de 2012, resolve:

Art. 1º Alterar o §1º do art. 45 da Portaria 50 de 30 de
janeiro de 2012, que passa a vigorar com o seguinte texto:

"§1º Para fins de cálculo da parcela institucional da GDAC,
GDPGPE, GDACE e GDAIE do Ciclo de Avaliação será aplicado o
valor de 100% (cem por cento) da média aritmética obtida da pro-
porção dos valores totais empenhados em relação aos limites de
empenho, estabelecidos para as ações orçamentárias discriminadas a
seguir, conforme dados extraídos do Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira do Governo Federal - SIAFI no encerramento de
cada exercício financeiro:

I - Preservação de Bens e Acervos Culturais;
II - Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais;

e
III - Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades His-

tóricas."
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

JUREMA MACHADO

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E
FISCALIZAÇÃO

CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

PORTARIA No- 5, DE 23 DE JANEIRO DE 2015

A DIRETORA DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEO-
LOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E
FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuição que lhe
foi conferida pela Portaria n.º 308, de 11/05/2012, e de acordo com o
disposto no inciso VIII, art. 17, Anexo I, do Decreto n.º 6.844, de
07/05/2009, e com a Lei n.º 3.924, de 26/07/1961, e com a Portaria
SPHAN n.º 07, de 1º/12/1988, e ainda do que consta dos processos
administrativos relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve:

I -Expedir PERMISSÃO sem prejuízo das demais licenças
exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Administração Pública,
aos arqueólogos coordenadores dos projetos de pesquisa arqueológica
relacionados no anexo I desta Portaria.

II -Expedir RENOVAÇÃO sem prejuízo das demais licenças
exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Administração Pública,
aos arqueólogos coordenadores dos projetos de pesquisa arqueológica
relacionados no anexo II desta Portaria.

III -Determinar às Superintendências do IPHAN das áreas de
abrangência dos projetos, o acompanhamento e a fiscalização da
execução dos trabalhos, inclusive no que diz respeito à destinação e à
guarda do material coletado, assim como das ações de preservação e
valorização dos remanescentes.

IV -Condicionar a eficácia das presentes permissões e re-
novações à apresentação, por parte dos arqueólogos coordenadores,
de relatórios parciais e finais, em meio físico e digital, ao término dos
prazos fixados nos projetos de pesquisa anexos a esta Portaria, con-
tendo todas as informações previstas nos artigos 11 e 12 da Portaria
SPHAN n.º 07, de 1º/12/88.

V -Os Relatórios e quaisquer outros materiais provenientes
das pesquisas abaixo relacionadas ficam obrigados a inserir a lo-
gomarca do Iphan, conforme Marca e Manual de Aplicação dis-
ponível no endereço eletrônico www.iphan.gov.br.

VI -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.

ROSANA PINHEL MENDES NAJJAR

uareatec
Realce





AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

 

DESPACHO Nº 91, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2004. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DOS POTENCIAIS HIDRÁULICOS DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL no uso das atribuições estabelecidas no no Decreto nº 

4.970, de 30 de janeiro de 2004, pela delegação de competência definida no inciso V, do art. 1.º, da 

Resolução n.º 473, de 5 de novembro de 2001 e considerando o que constam dos Processos n
os

 

48500.006709/99-17 (Brascan Energética S.A.) e 48500.004437/02-15 (Just Construções e 

Empreendimentos Ltda.), resolve: I – Aprovar a Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 

Mourão, em trecho limitado aos novos aproveitamentos abaixo especificados (*), cuja bacia hidrográfica 

tem uma área de drenagem total de 1.790 km
2
, localizado na sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio 

Paraná, no Estado do Paraná, apresentados pela Brascan Energética S.A. II – Essa revisão redefiniu um 

potencial com um montante total de 18,3 MW, distribuídos em três (3) aproveitamentos. III – Validar os 

cinco (5) aproveitamentos, totalizando uma potência de 31,74 MW, resultantes tanto dos Estudos de 

Inventário Original realizados pela Brascan Energética S.A. (PCH Mourão I e PCH Salto Natal) quanto 

dos Estudos de Revisão realizados pela Just Construções e Empreendimentos Ltda. (PCH Ouro Branco, 

PCH Água Fria e PCH Peabiru), conforme caracterização geral constante no quadro abaixo: 

Aproveitamentos 

 

 

Coordenadas 

Geográficas 

Posição 

(Distância 

da Foz) 

[km] 

Área de 

Drenagem 

 

[km
2
] 

Nível de 

Montante 

 

[m] 

Nível de 

Jusante 

 

[m] 

Potência 

 

 

[MW] 

Reservatório 

 

 

[km
2
] 

Mourão I 
24°06”18” S 

52°19’39” W 
106,0 573 582,90 514,50 7,5 11,3 

Salto Natal 24°04’20” S 

52°17’ 30” W 
101,0 585 510,00 417,00 14,0 0,62 

Saltinho         (*) 
24° 01’55” S 

52°16’06” W 
96,8 860 410,00 390,00 4,5 0,54 

Ouro Branco 
23°59’11” S 

52°13’58” W 
73,0 956 376,50 353,50 4,79 0,053 

Água Fria 
23°57’42” S 

52°14’47” W 
64,0 980 353,50 348,00 1,15 0,099 

Peabiru 
23º55’00” S 

52°15’00” W 
51,0 1.030 348,00 329,15 4,30 0,22 

Eng° Beltrão (*) 
23°50’57” S 

52°14’36” W 
43,0 1.480 324,30 310,60 5,20 3,49 

Da Barra       (*) 
23°43’24” S 

52°07’45” W 
5,6 1.643 296,00 275,50 8,60 1,68 

III – A presente aprovação não exime as referidas empresas de suas responsabilidades pelos estudos e seu 

registro perante o Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, e não assegura 

qualquer direito quanto à obtenção da concessão ou autorização do aproveitamento do potencial 

hidráulico, devendo a mesma atender as disposições da legislação vigente. IV – Tornar sem efeito o 

Despacho n° 171, de 25 de abril de 2000, e o Despacho n° 213, de 16 de abril de 2003 que aprovaram os 

estudos nas concepções anteriores. 

 

AMILTON GERALDO 
 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O de 11.02.2004, seção 1, p. 137, v. 141, n. 29. 

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dec20044970.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/res2001473.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2000171.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2003213.pdf


dsp2004091 

(Transferida a titularidade da PCH Ouro Branco para a Central Hidrelétrica Ouro Branco Ltda, pelo DSP 

SGH/ANEEL 201 de 29.01.2014) 

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2014201.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2014201.pdf


AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

 

DESPACHO Nº 460, DE 30 DE JANEIRO DE 2009 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E ESTUDOS HIDROENERGÉTICOS DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições estabelecidas no 

art. 23, V, da Portaria MME nº 349, de 28 de novembro de 1997, com a redação conferida pela Resolução 

Normativa ANEEL nº 116, de 29 de novembro de 2004, bem como na Portaria nº 963, de 24 de junho de 

2008, em cumprimento ao disposto no art. 5º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nos arts. 3º, 3º-A, 26 

e 28 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e no Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com 

suas atualizações posteriores, tendo em vista o que consta do Processo nº 48500.006420/2005-28, resolve: 

I – Aceitar o Projeto Básico da PCH Saltinho, com potência estimada nos estudos de inventário de 4,5 

MW, situada no rio Mourão, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, às coordenadas 24º01’55’’ 

de Latitude Sul e 52º16’06’ de Longitude Oeste, no Município de Campo Mourão, Estado do Paraná, para 

fins de análise, apresentado e desenvolvido pela empresa Brascan Energética S/A, inscrita no CNPJ sob o 

nº 02.808.298/0001-96. II – Os titulares de registro ativo para elaboração de projeto básico sobre o mesmo 

aproveitamento serão notificados do prazo para a conclusão e apresentação dos projetos básicos, nos 

termos do artigo 17 da Resolução nº 395/98. III - Ficam insubsistentes os requerimentos para elaboração 

de estudos sobre o mesmo aproveitamento que forem protocolados após a data de publicação deste ato. 
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Unidades aquíferas: SUDERHSA, 1998.
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Áreas de influência: Cia Ambiental, 2014;
Hidrografia: Aguaparaná, 2012;

Hipsometria: Topodata INPE, 2011;
Imagem: Pleiades, 15/08/2013;
Limites municipais: ITCG, 2013;

Projeto: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2014.
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Áreas de influência: Cia Ambiental, 2014;
Declividade: Topodata INPE, 2011;
Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Imagem: Pleiades, 15/08/2013;
Limites municipais: ITCG, 2013;

Projeto: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2014.
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Licenciamento
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Campo Mourão

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2014;
Direitos minerários: DNPM, março, 2013;

Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Imagem: Pleiades, 15/08/2013;
Limites municipais: ITCG, 2013;

Projeto: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2014.
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SUSCETIBILIDADE 
GEOTÉCNICA - MAPA 15

Campo Mourão

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2014;
Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Imagem: Pleiades, 15/08/2013;
Limites municipais: ITCG, 2013;

Projeto: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2014;
Suscetibilidade geotécnica: Cia Ambiental, 2015.
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Service Layer Credits:

Campo Mourão

Área de influência: Cia Ambiental, 2014;
Aptidão agrícola: IBAMA, 2007;
Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Limites municipais: ITCG, 2013;

Projeto: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2014.
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MAPA 17

Service Layer Credits:

Campo Mourão

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2014;
Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Imagem: Pleiades, 15/08/2013;
Limites municipais: ITCG, 2013;

Projeto: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2014;
Levantamento propriedades: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2015.
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Service Layer Credits:

Campo Mourão

APP: Cia Ambiental, 2015;
Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Imagem: Pleiades, 15/08/2013;
Limites municipais: ITCG, 2013;

Projeto: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2014.
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Campo Mourão

Hidrografia: Aguasparaná, 2012 ;
Imagem: Basemap, ESRI;

Unidades de conservação: IBAMA, 2013 e Decreto Municipal nº. 596/93;
Zona de amortecimento: Plano de manejo PE Lago Azul, 2005.
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Campo Mourão

Áreas de influência: Cia Ambiental, 2014;
Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
Imagem: Pleiades, 15/08/2013;
Limites municipais: ITCG, 2013;

Projeto: Saltinho Energias Renováveis S.A., 2014;
Uso e ocupação do solo: Cia Ambiental, 2013.
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Áreas de influência: Cia Ambiental, 2014;
Hidrografia: Aguasparaná, 2012;
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