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111...   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIIZZZ AAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   EEEMMMPPPRRREEEEEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROPONENTE 

A PCH Foz do Santana é um empreendimento cujo registro na ANEEL estava em 

nome da empresa DM Construtora de Obras Ltda, sendo o Projeto Básico aceite 

através do Despacho ANEEL nº 2.720, de 28 de agosto de 2007. No dia 08 de maio 

de 2012 foi publicado no Diário Oficial da União o Despacho ANEEL Nº 1553/2012 

que transferiu a titularidade do empreendimento para a empresa Silea Participações 

Ltda. 

A Silea Participações Ltda. é uma empresa de caráter privado, interessada em 

explorar o potencial hidráulico no rio Chopim, na modalidade de Produtor 

Independente de Energia – PIE, sendo que a energia gerada deverá ser 

disponibilizada no Sistema Nacional Interligado – SNI, através de leilões de energia 

a serem promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

A seguir os principais dados referentes ao empreendedor: 

- Razão Social: SILEA Participações Ltda. 

- Endereço para correspondência: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555, 21º andar, 

Centro, CEP 80430-180 – Curitiba/PR 

-  CNPJ: 03.061.741/0001-70 

-  Represente Legal: Renato Meister Filho 

-  Nome para contato: Renato Meister Filho / (41)3321-7130,  

-  E-mail: meister@silea.com.br 

1.1.1 Identificação da Empresa Consultora 

• RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO EIA/RIMA 

Empresa Responsável : JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA. 
Endereço: Rua Estados Unidos, 2160, Boa Vista 
Município: Curitiba 
Estado: Paraná 
CEP: 82.540-030 
Fone/Fax: (41) 3264-5729 
Endereço eletrônico: jurisambientis@terra.com.br 
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• EMPRESAS COLABORADORAS NA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA: 

Razão Social:  ENVEX Engenharia e Consultoria Ambiental 
Endereço: Rua Presidente Afonso Camargo, 2307 sala 10 
CEP: 80050-370 
Telefone: 41 3053-3487 
 
Razão Social: MAX GAIA Consultoria em Gestão Ambiental e do Território 
Endereço:.Rua José Michna Filho, n. 30 
CEP: 82310-360 
Telefone: 41 3618-9730 

 

1.2 APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.2.1 Localização e Acessos 

O rio Chopim localiza-se no sudoeste do estado do Paraná, sendo afluente do rio 

Iguaçu. Os principais pólos urbanos da região são os municípios de Francisco 

Beltrão, Verê, Pato Branco, Itapejara D’Oeste e Dois Vizinhos na margem esquerda 

e Coronel Vivida, Chopinzinho e São João na margem direita do rio Chopim. Para 

travessias dos principais cursos d’água existem na região pelo menos três balsas, 

que operam em praticamente todo o ano, nas localidades de Presidente Kennedy, 

Águas do Verê e Porto Velho. 

A PCH Foz do Santana localiza-se no km 105,2 do rio Chopim e para atingir a 

margem direita do aproveitamento, partindo-se de Verê, deve-se seguir em direção à 

localidade de Presidente Kennedy, distante cerca de 7,3 km e então entrar-se à 

direita por mais 1,5km, em direção à balsa que atravessa o rio Chopim. Atingida a 

margem direita, percorre-se mais 9 km por estrada vicinal cascalhada, passando-se 

pela Linha Bela Vista e pela Linha Rovedã. Neste ponto, antes de se atingir a Linha 

Kalinski, pega-se um entroncamento à direita percorrendo-se mais 5 km até se 

atingir a margem direita do local projetado para a implantação da PCH Foz do 

Santana. 

Para se atingir a margem esquerda da região do barramento, partindo-se de 

Verê, no sentido a Itapejara D’Oeste, percorre-se cerca de 10,3km em trecho 
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asfaltado até a localidade de Palmira, onde entra-se à esquerda em direção à barra 

do rio Santana e percorre-se mais 4,9km até a entrada da fazenda que dá acesso à 

margem esquerda do rio Chopim. Percorrendo-se mais 4,6km, atinge-se a região da 

ombreira esquerda do barramento projetado. 

 
Figura 1.1 Esquema de localização da PCH Foz do San tana. 

 

1.2.2 Características da PCH Foz do Santana 

1.2.2.1 Descrição Resumida do Arranjo do Aproveitamento 

O aproveitamento hidrelétrico da PCH Foz do Santana consta essencialmente de 

uma barragem de concreto contendo um vertedouro de soleira livre, incorporado à 

mesma. Na extremidade direita do barramento localiza-se a estrutura de 

desvio/descarregador de fundo, equipado com 5 comportas de segmento, com 

dimensões de (5,0 x 7,0) metros.  

Os níveis d’água principais do aproveitamento são: NA máximo normal de 

montante 445,00 metros NA normal de jusante igual a 430,00 metros. 

O circuito de geração localiza-se na ombreira direita, sendo constituído de canal 

de aproximação, túnel de adução, câmara de carga, tomada d’água, casa de força e 

canal de fuga. 
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O comprimento total do barramento é 301,00 metros e a altura máxima 16,23 

metros. A crista da barragem está na elevação 450,50 metros. 

O vertedor de soleira livre tem 210,30m de comprimento e altura máxima de 

10,73m. Seus taludes são: montante - vertical e jusante - 0,75(H):1,00(V) sendo 

provido de degraus para dissipação de energia potencial do efluente vertido e de laje 

com 5,00m de largura. 

A estrutura de desvio / descarregador de fundo, controlado por 5 comportas de 

segmento de (5,0 x 7,0) metros tem 37,00 metros de comprimento e altura máxima 

de 17,50 metros. 

O canal de aproximação do túnel de adução tem 307,00m de comprimento, 

largura na soleira de 20,00m e taludes laterais escavados de 1,0(H):1,0(V).  

O túnel adutor, com seção arco-retângulo de (12,0x 12,0)m, e aproximadamente 

850m de comprimento, conecta-se à câmara de carga com 24,5m de comprimento e 

largura de 32,80 m. 

A tomada d’água tem 06 septos, altura de 28,00m, estando equipada com 

dispositivos de grades, comporta-ensecadeira, comporta-vagão e guindaste pórtico. 

A tomada d’água encontra-se acoplada à casa de força, a qual está equipada 

com 2 grupos turbina-geradores, do tipo Kaplan, eixo vertical, com 12,5 MW de 

potência instalada unitária, operando sob queda liquida de projeto igual a 14,29 

metros. 

As principais características da PCH Foz do Santana são mostradas no Quadro 

1.1 apresentado a seguir e nos desenhos deste relatório. 

Quadro 1.1 Características Gerais da PCH Foz do San tana. 
Parâmetro Valor 

Nível d’água máximo maximorum (m) 449,50 
Nível d’água máximo normal (m) 445,00 
Nível d’água máximo normal de jusante (m) 430,00 
Queda bruta (m) 15,00 
Área do reservatório no NA máx. normal (ha) 138 
Calha do rio (espelho d'água) (ha) 76 
Área alagada sem a calha do rio (ha): 62 
Área alagada em Itapejara D’Oeste (ha): 25 
Área alagada em São João (ha): 37 
Potência instalada total (MW) 25,00 
Energia média (MW médios) 13,61 
Vazão MLT (m3/s) 130,94 
Vazão Q7,10 (m

3/s) 10,78 
Numero de turbinas Kaplan vertical (unid) 02 
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1.2.2.2 Estudo de Alternativas 

A principal escolha de alternativas para a PCH Foz do Santana se deu em função 

dos resultados da Avaliação Ambiental Estratégica da bacia do rio Chopim. Segundo 

tais estudos o arranjo das usinas estudadas para este trecho do rio que foi proposto 

nos “Estudos de Inventário”, enquadrava-se em trecho de alta criticidade ambiental, 

pois estava contido parcialmente no trecho correspondente ao aproveitamento UHE 

Salto Chopim, abandonado na revisão do inventário. Esta alta criticidade é 

preponderante para o uso e qualidade da água do rio Santana. 

Como citado a PCH Foz do Santana resulta de uma nova partição de quedas 

constante na Revisão do Inventário do baixo rio Chopim, aprovada pela ANEEL, a 

qual teve os índices de qualidade das águas como fator preponderante na 

localização de novas usinas. 

Independente deste fato, mesmo a PCH Foz do Santana representando um 

importante ganho na qualidade das águas do reservatório, quando comparada com 

as usinas constantes do inventário anterior, o empreendedor realizou vários estudos 

e entendeu que poderia melhorar ainda mais as condições relativas à qualidade das 

águas do futuro reservatório desta usina, se o barramento fosse deslocado para 

montante da foz do rio Santana, acrescentando assim ganhos ambientais a esta 

nova configuração do empreendimento, em que pese a perda de potência resultante 

da redução de vazão correspondente ao rio Santana. 

Sendo assim, o Empreendedor efetuou consulta junto ao Instituto Ambiental do 

Paraná - IAP, por meio do Ofício C - 004/01/2007 (Protocolo 9.278514-9, de 

16/01/07), buscando orientação para o assunto, de forma a viabilizar o licenciamento 

ambiental da PCH Foz do Santana com os ganhos ambientais associados à nova 

configuração do empreendimento. 

Em resposta à consulta formal citada no parágrafo anterior, o IAP se posicionou 

de forma clara e objetiva, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMA/PR, no Ofício nº 021/2007 – SEMA/GS datado de 

24/01/2007; onde lê-se que a SEMA “não tem nenhuma restrição ao 

desenvolvimento de estudos com vistas à redução de impactos ambientais de 

empreendimentos e, particularmente neste caso, onde o rio Santana não seria 

atingido por empreendimento hidrelétrico”.  
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Nessas condições, considerando-se os resultados da Avaliação Ambiental 

Estratégica e a posição orientativa da SEMA-IAP/PR com relação à interferência 

sobre o rio Santana, o Empreendedor decidiu realizar um arranjo geral alternativo 

objetivando “a preservação de uso e da qualidade da água do rio Chopim dentro do 

reservatório”; recuando o eixo do barramento da PCH Foz do Santana para cerca de 

3,2 km para montante do local original, impedindo assim que o rio Santana 

influenciasse a qualidade da água do reservatório da usina. Este novo arranjo 

preserva integralmente as condições originais das águas do rio Santana e reduz 

substancialmente a área do reservatório da PCH, a qual passou de 353 hectares 

para 138 hectares, ou seja, uma redução de 61% relativamente aos estudos 

originalmente aprovados pela ANEEL, considerando-se inclusive que desta área 

remanescente de 138 hectares, 76 hectares referem-se à própria calha do rio, 

resultando, portanto, em 62 hectares de área efetivamente alagada. Este novo 

arranjo também foi aprovado pela ANNEL, através do despacho nº 2.720, 28/08/07. 

Apresenta-se a seguir algumas comparações de estudos hidroenergéticos da 

fase anterior do Inventário e dessa fase de Projeto Básico da PCH Foz do Santana: 

 

Parâmetros Energéticos - Inventário Foz do Chopim E nergética 

NA Montante Máximo Normal ...................................................................... 445,00 m 
NA Jusante Normal ...................................................................................... 430,00 m 
Queda Bruta Máxima .......................................................................................... 15 m 
Período Hidrológico .................................................................................... 1931/1996 
Vazão Média no Período Completo ............................................................ 174,0 m³/s 
Energia Firme ................................................................................... 16,39 MW média 
Fator de Capacidade de Referência ..................................................................... 0,56 
Potência Instalada ...................................................................................... 29,20 MW 

 

Ao se deslocar o eixo da PCH Foz do Santana para 3,2 km a montante, pelas 

razões já explicitadas, observam-se as seguintes alterações hidroenergéticas: 

 

Parâmetros Energéticos – Estudos de Projeto Básico 

NA Montante Máximo Normal ...................................................................... 445,00 m 
NA Jusante Normal ...................................................................................... 430,00 m 
Queda Bruta Nominal ..................................................................................... 15,00 m 
Período Hidrológico .................................................................................... 1931/2006 
Vazão Média no Período Completo .......................................................... 130,94 m³/s 
Energia Firme (Período Completo) ................................................. 13,52 MW médios 
Fator de Capacidade de Referência ..................................................................... 0,55 
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Potência Instalada ...................................................................................... 25,00 MW 
 

Uma rápida análise dos 02 elencos de parâmetros energéticos, ao nível de 

inventário e de Projeto Básico, indicou: 

 

1. Não houve alterações nos níveis d’água principais de montante (445,00m) e 

de jusante (430,00 m); 

2. Não houve alterações da queda bruta máxima (15,00 m); 

3. A QMLT no Período Completo passou de 174,00 m³/s – Inventário 

(1991/1996), para 130,94 m³/s – Projeto Básico (1931/2006), devido à atualização 

da série hidrológica para o local e a exclusão da vazão afluente do rio Santana; 

4. A potência instalada passou de 29,20 MW para 25,00 MW com praticamente 

o mesmo fator de capacidade; 

5. Energia Firme Anual: 

• Inventário: 143.576 MWh 

• Projeto Básico: 118.406 MWh 

• 6. Relação de Energia Firme Anual para a área de reservatório no NA 

Máximo Normal:Inventário: 08,673.40
53,3

576.143
2

=
km

MWh
MWh/Km2 

• Projeto Básico: 45,801.85
38,1

406.118
2

=
km

MWh
MWh/Km² 

 

Os quocientes acima indicam explicitamente que a produção de energia anual, 

dividida pela área máxima do reservatório, representa mais que o dobro daquele 

constante do inventário. Em outras palavras, a produção energética causa impacto 

ambiental significativamente inferior em relação a área alagada, quando comparada 

com o arranjo proposto pelos estudos anteriores, contornando-se a criticidade 

ambiental local identificada por meio de diagnóstico ambiental desenvolvido para fins 

de Avaliação Estratégica da Bacia do rio Chopim. 

Desta forma além da alternativa locacional para os diversos empreendimentos 

hidrelétricos estudada na Revisão do Inventário do Baixo rio Chopim, onde se inclui 

a PCH Foz do Santana, no estudo de projeto básico deste empreendimento, foi 

avaliada também esta nova alternativa de configuração das estruturas da usina. 
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1.2.2.3 Arranjo Geral do Aproveitamento e Principais Estruturas 

O arranjo geral do aproveitamento recomendado nos estudos de Projeto Básico e 

avaliado neste Estudo de Impacto Ambiental está apresentado nos desenhos de 

engenharia, ao final deste capítulo. 

1.2.2.3.1 Desvio do Rio 

A implantação da PCH Foz do Santana requererá 03 (três) etapas principais para 

o desvio do rio Chopim, a saber: 

1ª Etapa - Rio Chopim passando pelo leito natural 

Principais Atividades: 

• Desmatamento geral dos locais das obras; 
• Construção da ensecadeira “A”; 
• Escavação da estrutura de desvio / inclusive canais de aproximação e 

restituição; 
• Escavação parcial do vertedouro sobre a ombreira direita; 
• Preparo de fundação e concretagem da estrutura de desvio / descarga de 

fundo; 
• Montagem do dispositivo de içamento da estrutura de desvio / descarga de 

fundo; 
• Montagem de guias e comportas de segmento; 
• Preparo de fundação e concretagem do tramo direito da barragem de 

concreto; 
• Concretagem dos muros de montante e jusante de encosto das ensecadeiras 

“B” e “C”; 
• Escavação do canal de aproximação do túnel deixando-se septo natural a 

montante; 
• Escavação do túnel de adução; 
• Escavação da tomada d’água / câmara de carga; 
• Concretagem da tomada d’água; 
• Montagem do guindaste pórtico da tomada d’água; 
• Montagem de grades, guias e comportas da tomada d’água; 
• Escavação do canal de fuga e casa de força; 
• Início da concretagem da casa de força. 

 

2ª Etapa - Rio passando pela estrutura de desvio 

Esta fase será caracterizada pelo prosseguimento das concretagens das 

estruturas principais, bem como pela construção das ensecadeiras incorporadas de 

montante e jusante da barragem de terra-enrocamento. 

Principais Atividades: 

• Remoção da ensecadeira “A”; 
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• Construção das ensecadeiras “B” e “C”; 
• Complementação do canal de aproximação do túnel e remoção do septo 

natural de montante; 
• Concretagem do tramo esquerdo da barragem de concreto; 
• Conclusão da concretagem da casa de força; 
• Início da construção e montagem da linha de transmissão; 
• Início da montagem das unidades geradoras; 
• Início da construção e montagem da subestação; 
• Remoção das ensecadeiras “B” e “C”. 

 

3ª Etapa - Rio Passando pelo Vertedouro de fundo 

Principais Atividades: 

• Remoção do septo natural do canal de fuga; 
• Conclusão da montagem das unidades geradoras; 
• Conclusão da construção e montagem da subestação; 
• Conclusão da construção e montagem da linha de transmissão; 
• Teste de comissionamento das unidades; 
• Recuperação das áreas degradadas; 
• Operação comercial das unidades geradoras. 
 

1.2.2.3.2  Barragem de Concreto 

Na extremidade esquerda do barramento localiza-se uma pequena barragem de 

concreto, com as seguintes características: 

• Elevação da crista .....................................................  ..........................  450,50 m 
• Comprimento da crista  .............................................  ............................. 39,50 m 
• Largura da crista .......................................................  ............................... 7,00 m 
• Altura máxima ...........................................................  ............................. 16,23 m 
• Taludes - montante  ..................................................  .............................. vertical 

 - jusante .......................................................  ............... 0,75(H) : 1,00(V) 
• Volumes totais - escavação comum ..........................................................800 m3 

- escavação em rocha .......................................................... 0 m3 
- concreto CCV ............................................................... 1.180 m3 

 

1.2.2.3.3 Vertedouro de Soleira Livre 

O vertedouro de soleira livre ocupa praticamente todo o comprimento do 

barramento, cerca de 210,30 m, estando dimensionado para a vazão de projeto Q = 

4.457 m3/s (T=10.000). Suas características principais são: 

 
• Comprimento .............................................................  ........................... 210,30 m 
• Elevação da ogiva .....................................................  ........................... 450,50 m 
• Altura máxima ...........................................................  ............................. 10,73 m 
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• NA máximo maximorum ........................................................................ 449,50 m 
• NA máximo normal ................................................................................ 445,00 m 
• Taludes - montante  ..................................................  .............................. vertical 

- jusante .......................................................  ............... 0,75(H) : 1,00(V) 
• Volumes totais - escavação comum ....................................................... 2.400 m3 

- escavação em rocha .................................................... 1.500 m3 
- concreto CCV ............................................................... 8.900 m3 

 

1.2.2.3.4 Estrutura de Desvio / Descarregador de Fundo 

Localiza-se na extremidade direita do barramento sendo dimensionado para a 

vazão Q = 1.756 m³/s. Equipado com 5 comportas de segmento de fundo, suas 

características principais são: 

 
• Comprimento .............................................................  ............................. 37,00 m 
• Altura .........................................................................  ............................. 17,50 m 
• Elevação na crista .....................................................  ........................... 449,50 m 

 

Pela estrutura de desvio será mantida a vazão residual. A água será liberada 

diretamente a jusante da estrutura assegurando a manutenção da vazão residual 

mínima. 

1.2.2.3.5 Comporta Ensecadeira 

A comporta ensecadeira deverá servir para fechamento de um vão por vez de 

uma das comportas segmento, possibilitando o acesso à mesma para manutenção. 

Deverá ser construída em aço estrutural soldada, com paramento e vedação no lado 

de jusante. 

A comporta ensecadeira deverá ser de tipo deslizante para operação em águas 

equilibradas, constituída por dois painéis, com válvula de enchimento (by-pass) 

acionada pelo peso próprio da viga pescadora, instalada no painel superior. Cada 

painel deverá ser equipado com vedações de borracha, tipo nota musical na parte 

superior e na lateral, e, do tipo plana, na parte inferior. As vedações deverão ser 

fixadas por meio de barras chatas em aço carbono, com parafusos e porcas em aço 

inoxidável. As vedações deverão ser em SBR ou material similar. Os painéis da 

comporta ensecadeira deverão ser estocados nas ranhuras das comportas e em três 

aberturas a montante das ranhuras da comporta ensecadeira, os quais serão 

movimentados pelo pórtico rolante do vertedouro. 

Características Principais: 
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• Tipo   ..................................................................................................... deslizante 
• Numero de vãos ................................................................................................  5 
• Numero de comportas ........................................................................................ 1 
• Quantidades de painéis por vão ......................................................................... 2 
• Vão livre ............................................................................................... 5.000 mm 
• Altura livre ............................................................................................ 7.500 mm 
• Elevação soleira ..............................................................................EL. 433,00 m 
• N.A. normal .................................................................................... EL. 445,00 m 
• N.A. máx. maximorum .....................................................................EL. 449,50 m 
• Elevação plataforma operação ........................................................EL. 450,50 m 
• Norma de projeto ................................................................................. NBR 8883 
• Peso estimado total ............................................................................  158,77 kN 
• Peso estimado por painel .....................................................................  96,65 kN 
 

1.2.2.3.6 - Lançamento em bota-fora 

 
Formação de pilhas de estoque de material excedente das escavações em rocha 

a céu aberto. O material rochoso será parcialmente destinado aos enrocamentos 

das ensecadeiras e à produção de agregados para concreto (areia e brita), podendo 

haver sobras. Inclui a formação de estoques temporários ("pulmões") de material 

destinado a uso posterior, de acordo com o balanço de materiais a ser elaborado no 

planejamento executivo das obras, o qual designará os locais do canteiro para sua 

localização. Inclui também a estocagem de materiais inservíveis (solos de 

capeamento e rochas alteradas). Esta ação pressupõe (ou inclui) trabalhos prévios 

de remoção da vegetação presente nas áreas a serem utilizadas.  

No desenho 334-PB-DGE-GG009-RO está representada a localização das áreas 

referentes aos materiais naturais de construção. Neste desenho observa-se ainda 

que as áreas destinadas aos “bota-foras”, estão localizadas na futura área de 

formação do reservatório. 

1.2.2.3.7  Reservatório 

O dimensionamento do reservatório da PCH Foz do Santana foi obtido através 

das curvas de cota x área x volume (ver quadro e figura 1.2). Tais curvas foram 

levantadas a partir da restituição aerofotogramétrica na escala 1:5.000, com curvas 

de nível de 1,0 em 1,0 metro. Os levantamentos topográficos e o reconhecimento de 

campo, efetuados no sítio do aproveitamento e na área do futuro lago, não indicaram 

interferências importantes para a formação do reservatório. 
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Segundo tais estudos o reservatório deverá ocupar, no nível normal de operação, 

uma área de pouco mais de 138 ha, incluindo a calha do rio Chopim, com volume 

aproximado de 6.440.000 m3. 

Quadro 1.2 Curva Cota x Área x Volume da PCH Foz do  Santana. 

Cota (m) Área (m 2) Volume 
(m3) 

Área  
Incremental 

(m2) 

Volume  
Incremental 

(m3) 

438,00 0 0 0 0 

440,00 949.701 633.134 949.701 633.134 

445,00 1.386.628 6.439.607 436.927 5.806.473 

450,00 3.184.185 17.559.723 1.797.557 11.120.116 
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Figura 1.2 Curva Cota x Área x Volume da PCH Foz do  Santana. 

  
A partir dos dados disponíveis, foram realizadas as simulações de enchimento do 

reservatório ao longo de todo o período da série de vazões médias mensais, 

abrangendo 76 anos de dados. Os resultados obtidos são apresentados no 

Quadro1.3. 

De acordo com os resultados obtidos pode-se constatar que o reservatório utiliza 

um tempo máximo médio de enchimento, até a cota de 445,00 m, inferior a 2 dias 

completos, independentemente do mês em que se realiza a operação e adotando-se 

a vazão residual igual a 50% da Q7,10., ou seja cerca de 5,39m3/s O tempo médio 

máximo é observado, caso o início da operação se dê em abril, para o qual o 

reservatório leva cerca de 1,58 dias para atingir o NA normal de operação; em 
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contrapartida, o tempo mínimo médio é observado caso o enchimento se inicie em 

outubro: 0,60 dia. 

Quadro 1.3 Estatísticas do Tempo de Enchimento do R eservatório da PCH Foz do Santana 

Mês de 
Enchimento 

Tempo de Enchimento 

Tempo Médio 
(dias) 

Tempo Máximo  
(dias) 

Tempo Mínimo 
(dias) 

Janeiro 1,20 3,54 0,20 

Fevereiro 1,22 5,82 0,18 

Março 1,44 7,81 0,17 

Abril 1,58 21,24 0,11 

Maio 1,53 15,35 0,10 

Junho 0,92 5,13 0,12 

Julho 0,91 2,80 0,07 

Agosto 1,19 7,33 0,12 

Setembro 1,07 13,07 0,16 

Outubro 0,60 3,12 0,12 

Novembro 0,81 2,88 0,11 

Dezembro 1,20 5,51 0,22 

 

 

A situação mais crítica de acordo com a série história, tempo máximo, ocorre se 

o enchimento do reservatório se iniciar em abril (21,24 dias) e a mais favorável 

historicamente, se a operação se iniciar em julho (0,07 dias), considerando os 

registros históricos da série da PCH Foz do Santana. 

1.2.2.3.8  Circuito de Adução 

A água, após passar pelo canal de aproximação, será encaminhada até a 

câmara de carga por meio de um túnel de adução. Seu comprimento total é de 

aproximadamente 850,0 m. A cota de fundo no início do canal encontra-se na 

El.429,50m e a cota do final do canal encontra-se na El. 428,50m, o que proporciona 

uma declividade média de 1,17 m/km. A velocidade máxima da água no canal foi 

estimada em 1,50 m/s. 

1.2.2.3.9 Câmara de Carga 

A câmara de carga localiza-se ao final do túnel de adução e tem a função de 

minimizar as oscilações do nível d´água quando das mudanças bruscas no regime 

de vazões e quando da parada brusca ou retomada de carga das unidades 

geradoras. 
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Esta estrutura será escavada em rocha, com 24,50 m de comprimento por 32,80 

m de largura. A cota do fundo da câmara de carga encontra-se na El.428,50m. Em 

condições normais, a profundidade média é de cerca de 16,50 m. Em caso de 

parada brusca das unidades, estando as mesmas operando a plena carga, espera-

se que a sobre-elevação seja de cerca de 0,50m, alcançando a cota de El.445,50m. 

Durante a retomada de uma unidade geradora, espera-se que a depleção máxima 

seja de 0,15m, atingindo a El.444,85m estando o reservatório na cota normal de 

operação. 

1.2.2.3.10  Casa de Força  

A casa de força da PCH Foz do Santana será construída adjacente à tomada 

d’água e será do tipo convencional, fechada, abrigando dois grupos turbina-gerador, 

(tipo Kaplan) com capacidade nominal de 12,50MW cada (capacidade instalada total 

igual a 25MW), operando sob uma queda líquida de 14,84 m.  

A movimentação dos equipamentos dentro da casa de força será feita por meio 

de uma ponte rolante a ser instalada. Esta ponte, cuja capacidade nominal é de 

635kN, se movimentará sobre um caminho de rolamento constituído por trilhos e 

vigas de apoio em concreto. Estas vigas serão sustentadas por pilares a serem 

construídos no interior da casa de força. O caminho de rolamento terá uma extensão 

tal que, praticamente toda a casa de força possa ser atendida pela ponte rolante. 

Desta forma, a ponte rolante poderá ser utilizada durante a montagem dos 

equipamentos bem como nas manutenções durante a operação da PCH. A 

capacidade da ponte é tal que os equipamentos mais pesados deverão chegar 

desmontados em sub-conjuntos e montados no local. 

1.2.2.3.11 Equipamentos Elétricos Principais 

Serão instalados dois geradores síncronos, trifásicos, acoplado às suas 

respectivas turbinas. Cada gerador terá a potência unitária de 13.889 kVA, cos φ = 

0,90, tensão nominal 6,9kV, rotação de 138,46rpm e será ligado eletricamente ao 

barramento de 6,9 kV através de cabos isolados. A conexão do estator do gerador 

será em estrela, com neutro acessível, que será aterrado através de transformador 

de aterramento. 
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O gerador será de eixo vertical, com uma inércia GD2 adequada, para permitir 

operação estável e será provido de um sistema de ventilação aberto. Serão 

utilizados, nos enrolamentos do estator e do rotor, materiais isolantes de classe F. 

 
Características Principais: 
• Potência ............................................................................................  13.889 kVA 
• Quantidade .........................................................................................................  2 
• Nº de pólos .................................................................................  52 (138,46 rpm) 
• Tensão (fase-fase)  .................................................................................. 6.900 V 
• Tipo   .......................................................................................................  síncrono 
• Freqüência .................................................................................................. 60 Hz 
• Sentido de rotação .............................................................  horário, visto de cima 
• Regime de serviço ...........................................................................................  S1 
• Grau de proteção .........................................................................................  IP44 
• Montagem ................................................................................................  Vertical 
• Elevação de temperatura do rotor ................................................................  80ºC 
• Fator de potência .............................................................................  cos ϕ = 0,90 
• Ambiente .....................................................................................  40ºC a 1.000 m 

 

1.2.2.3.12 Subestação Elevadora e Linha de Transmissão 

A subestação ao tempo estará localizada próxima à casa de força e ocupará uma 

área total de cerca de 5.368 m2 (88,00 m x 61,00 m). Os equipamentos de proteção 

e controle da subestação serão instalados na sala de comando da PCH, assim como 

os painéis destinados ao faturamento. No arranjo desenvolvido serão respeitadas as 

distâncias mínimas de isolamento para o nível de tensão adotado, 138kV.  

A conexão do barramento de 6,9kV com os terminais de tensão inferior do 

transformador elevador será feita por meio de cabos de bitola adequada e instalada 

em canaleta ou dutos não magnéticos, instalados no solo. Os cabos partirão do 

interior da casa de força e terminarão na caixa de conexão de terminais do 

transformador.  

A tensão de transmissão será em 138kV e a subestação contará com dois 

transformadores elevador de 13,89 MVA cada e demais equipamentos de proteção e 

manobra. A saída da linha de 138kV será protegida por disjuntor e seccionadora, 

equipada com lâmina de aterramento. O tipo de arranjo será o de barra dupla, com 

disjuntor de transferência. 

As chaves seccionadoras serão operadas remota ou manualmente e possuirão 

intertravamento mecânico, o que irá permitir operações seguras. No local de 
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operação será previsto piso metálico conectado a malha de aterramento, para 

equalização de potencial visando também, uma maior segurança do operador. 

Na saída da linha de 138kV serão previstos transformadores de potencial e 

corrente para atender aos requisitos de proteção e medição. Para proteção contra 

surto será prevista a instalação de pára-raios na saída da linha de transmissão. 

A linha de transmissão que será implantada para transportar a energia gerada 

pela PCH Foz do Santana da SE–Elevadora até a Subestação de Interligação em 

Dois Vizinhos-PR, a cerca de 25 km de distância, possui as seguintes 

características: 

Características Principais: 
• Linha.. .........................................................................................  circuito simples 
• Cabo..: ...............................................................................................  397,5 MCM 
• Tensão nominal de operação ....................................................................  138 kV 
• Nível Básico de Isolamento .......................................................................  650 kV 
• Corrente máxima ......................................................................................... 150 A 
• Corrente presumida de curto circuito ...........................................................  10kA 

 

A energia da PCH Foz do Santana, gerada em 6.900 V, será elevada para 138 

kV na Subestação Elevadora construída próximo à Casa de Força da Usina. Esta 

será entregue ao sistema, na Subestação de Interligação em Dois Vizinhos - PR, na 

tensão de 138 kV, a qual deverá conter um "bay-pass" próprio para esta conexão, 

com todos os dispositivos necessários para tal, inclusive medições para fins de 

faturamento. 

Para energização inicial e em condições de emergência da PCH Foz do Santana, 

deverá ser prevista possibilidade de alimentação de retorno. 

1.2.2.4 Cronograma Físico da Construção 

O desenho 334-PB-CRO-GE001 apresenta o Cronograma Físico de Construção 

da PCH Foz do Santana, estimando o prazo total de 24 (vinte e quatro) meses para 

a entrada do 1º grupo turbina-gerador em operação comercial, entrando o segundo 

grupo 1 (um) mês após. 
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DDEESSEENNHHOOSS  DDEE  PPRROOJJEETTOO  
334-PB-DAR-GE001 - RO (ARRANJO - CIRCUITO ADUTOR) 

334-PB-DBA-GE002 - RO (ARRANJO – BARRAMENTO) 

334-PB-DGE-GE007 - RO (ETAPAS DA CONSTRUÇÃO)  

334-PB-DGE-GE008 - RO (CANTEIRO DE OBRAS) 

334-PB-DGE-GG009- RO (BOTA-FORA) 

334-PB-CRO-GE001 - RO (CRONOGRAMA FÍSICO DE CONSTRUÇÃO) 
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222...   HHHIIISSSTTTÓÓÓRRRIIICCCOOO   DDDOOO   EEEMMMPPPRRREEEEEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   

2.1 INTRODUÇÃO 

A utilização de recursos hídricos, que é uma fonte renovável, para a geração de 

energia, os quais, dentre todas as fontes de geração de energia, são aqueles que 

apresentam um dos menores custos de tarifas necessárias à sua viabilização, tem 

se constituído em um dos principais fatores de desenvolvimento do país. Entretanto, 

para que se estipule um local num determinado rio para aproveitamento de seu 

potencial hidráulico para fins de produção de energia elétrica, vários fatores são 

analisados, em processos que demandam vários anos, às vezes somados em 

décadas, de estudos de diversas naturezas. 

Os estudos envolvem complexas análises relacionadas ao manejo de recursos 

hídricos e consequente disponibilidade de quedas e vazões. Assim, estudam-se as 

bacias hidrográficas do ponto de vista hidrológico e hidráulico e segundo vários 

outros aspectos com vistas à produtividade energética que se possa obter de um 

determinado rio, em associação às possibilidades técnicas e ambientais para a 

implementação de estruturas que permita que os recursos energéticos disponíveis 

sejam extraídos de forma racional, econômica e ambientalmente viável. 

Não há como recorrer à apropriação dos recursos sem proceder à interrupção ou 

o seccionamento, parcial ou total, de um dado curso d’água por meio de uma 

barragem. É a barragem que vai permitir a criação da queda disponível ao longo de 

um trecho de rio, a ser aproveitada em conjunto com a vazão naquele local. 

Há que se levar em conta que podem se obter, num mesmo rio, várias 

combinações de obras, pois o processo pode incluir diversas possibilidades teóricas 

de aproveitamento e levar a uma grande quantidade de combinações possíveis de 

locais de implantação de barragem, cuja sucessão é definida como “cascata 

energética”. 

Por sua vez, cada barragem conduz à formação de um reservatório ou lago 

artificial, que se estende desde o local do seccionamento do rio até o local 

imediatamente superior. Disso resulta a necessidade de análise das diferentes 

cascatas possíveis, considerando tanto os aspectos técnicos, energéticos e 

econômicos, como também, e principalmente, os aspectos socioambientais, já que, 
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a formação de reservatórios pode causar o desalojamento de moradores ribeirinhos, 

bem como a perda de benfeitorias, patrimônios econômicos e ambientais 

importantes e perdas por afogamento de áreas que, muitas vezes têm importância 

significativa no contexto ecológico e ambiental de uma dada região. 

De forma coerente com a legislação ambiental, com linhas de ação voltadas ao 

Desenvolvimento Sustentável e com as políticas públicas do setor energético, os 

estudos para o aproveitamento dos recursos hidroenergéticos da bacia hidrográfica 

do rio Chopim foi elaborado com base no roteiro metodológico delineado na Figura 

2.1. Este roteiro procura estabelecer uma divisão de queda otimizada que considera 

os aspectos técnicos com base em critérios topográficos, energéticos, geotécnicos e 

econômicos, dentre outros, e aspectos sociais e ambientais, onde a componente 

socioambiental assumiu importância fundamental na metodologia utilizada, como se 

detalha na continuação. 

Portanto, a elaboração do EIA foi precedida de um amplo conjunto de trabalhos 

anteriores visando o aproveitamento energético na bacia do rio Chopim, nos quais 

os componentes econômicos, sociais, energéticos e ambientais foram considerados. 
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COMPILAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
E IN FORMAÇÕES DISPONÍVEIS

DISCUSSÕES  SOBRE ÁREAS DE
INFLUÊNCIA A SEREM CONSIDERADAS EM
FUNÇÃO DA DIVISÃO PRELIMINAR DE
QUEDAS

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL GENÉRICA
DAS  ÁREAS : DEFINIÇÃO PRELIMINAR DOS
AMBIENTES REFERENCIAIS DOS APROV
EITAMENTOS

COMPILAÇÃO DAS ALTERN ATIVAS E
IDENTIFICAÇ ÃO DOS EFEITOS
AMBIEN TAIS

ANÁLISE SÓCIO-POLÍTICA E
INSTITUCIONAL

POSSIBILIDADES DE MITIGAÇÃO E
CON SEQÜENTEMENTE  INTERAÇÃO
COM O PLAN EJAMENTO DE
ENGENH ARIA

DEFINIÇ ÃO DAS ÁREAS DE
IN FLU ÊN CIA ALTERNATIVAS

PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS
COMPLEMENTARES, VISITAS EXPLO-
RATÓRIAS DE RECONHECIMENTO
INTEGRADO, PESQUISAS DE CAMPO

DIAGN ÓSTIC O AMBIENTAL COM
IN DICAÇÕES PARA UMA
PLANIFIC AÇ ÃO INTEGRADA DA BAC IA

WORKSHOP

CRIVO AMBIENTAL DAS
ALTERN ATIVAS

POTEN CIAL DE RECURSOS E
CONDIC IONAN TES DE USO
ASSOCIADOS AOS U SOS
MULTIPROPÓSITOS DA ÁGU A

WORKSHOP

CONSOLIDAÇ ÃO DO
ESTU DO E HIPÓTESES

DE UTILIZAÇÃO
PARCIAL DA BACIA

ANÁLISE PROGNÓSTIC A FIN AL E
DIRETRIZES DE AÇ ÃO:
RECOMENDAÇ ÕES PARA ESCOLHA
DAS ALTERNATIVAS

PREPARO E APLICAÇÃO DO
QU ESTIONÁRIO AMBIENTAL

USO DOS RECURSOS POTENC IAIS:
IN DICAÇÕES
DIRETRIZES
RECOMENDAÇ ÕES

WORKSHOP

ANÁLISE DAS
ALTERNATIVAS

FASE INICIAL FASE FINAL

ROTEIRO METODOLÓGICO
BÁSICO PARA OS

ESTUDOS AMBIENTAIS DE
DIVISÃO DE QUEDAS DE

UMA BACIA HIDROGRÁFICA
PARA HIDROGERAÇÃO

 

Figura 2.1 Roteiro metodológico básico para os estu dos ambientais de divisão de quedas de 
uma bacia hidrográfica com fins de hidrogeração. 
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2.2 ESTUDOS ANTERIORES 

2.2.1 A Apropriação da Energia Hidráulica 

A construção de uma usina hidroelétrica sempre se constitui em um evento 

importante pelo seu significado como obra de engenharia, qualquer que seja o porte 

da barragem e de suas obras conexas. Estes projetos impõem alterações no 

ambiente em períodos de tempo relativamente curtos, com modificações 

permanentes na paisagem local, requerendo providências cuidadosas para 

acomodação do projeto ao ambiente, de forma a reduzir os impactos a níveis 

aceitáveis, em conformidade à capacidade de suporte do ambiente referencial e a 

disposição de aceitação do empreendimento pela sociedade. 

Na construção da barragem a primeira e mais significativa modificação se dá na 

paisagem local do sítio de implantação, com o início das escavações para preparo 

de ombreiras e lançamentos de material no leito do rio para realizar o desvio. Com 

este último, organizam-se os escoamentos fluviais de forma disciplinada e calculada 

em termos de riscos, possibilitando que, então, se executem escavações no leito do 

rio, a partir das quais se começam a erguer as estruturas que formam a derivação 

definitivamente do curso d’água. Estas, no futuro, cumprirão um papel adicional, que 

será o de proporcionar a transformação da energia cinética e potencial das águas 

em energia elétrica. 

Além disso, do ponto de vista técnico, a construção da barragem, com a 

utilização de modernos recursos de construção pesada e logística de apoio baseada 

em máquinas modernas de terraplenagem, de movimentação de cargas e com o uso 

de novas técnicas de confecção e lançamento de concreto em grandes blocos com o 

uso de rolos compactadores para seu adensamento, oferece a visão da prática da 

engenharia em bruto, mas de forma nobre, pois esta prática exige a aplicação 

permanente dos ensinamentos dos tempos da universidade e da vivência 

profissional, bem como da renovação constante de conhecimentos e sua 

disseminação para os profissionais mais jovens que, a seu tempo, também 

exercerão funções importantes de comando e de gerenciamento das transformações 

a que estarão capacitados. 
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Por isso, hoje em dia, o desenvolvimento de estudos ambientais de forma 

concomitante aos estudos de viabilidade de empreendimentos quaisquer e, em 

especial, de empreendimentos do Setor Elétrico, agrega um valor tremendamente 

importante aos projetos a serem detalhados, pois os mesmos passam a incorporar 

critérios de proteção ambiental aos critérios de projeto, e isso se reflete nas formas 

de planejamento e de tomada de decisões, seja para empreendimentos de pequeno 

porte, com repercussões apenas locais, seja para empreendimentos de grande 

porte, cujas repercussões extrapolam, e às vezes de forma significativa, os espaços 

físicos em que estão inscritos. 

Tal é o caso, por exemplo, do histórico dos empreendimentos hidroelétricos 

previstos para a bacia do rio Chopim, os quais se originaram a mais de 40 anos em 

uma intenção de aproveitamento de seu potencial hidroenergético. Os estudos 

inicialmente desenvolvidos com essa finalidade apontavam para situações que 

poderiam ser consideradas, eventualmente, as mais adequadas do ponto de vista do 

aproveitamento integral da energia disponível, independentemente dos aspectos 

ambientais. Porém, a partir de estudos ambientais desenvolvidos em detalhes na 

etapa derradeira do inventário para identificação da melhor forma de apropriação 

desse valioso recurso, verificou-se que algumas soluções poderiam acomodar os 

objetivos de aproveitamento da energia como uma forma mais adequada de atender 

condicionantes ambientais e aos interesses das comunidades. 

Assim, as diferentes combinações possíveis de divisões de quedas do rio 

Chopim foram analisadas segundo critérios de otimização econômica e energética 

que se enquadraram nos critérios ambientais de depuração de alternativas, tendo 

resultado a combinação que melhor se acomoda ao ambiente de uma detalhada 

averiguação de fatores ambientais diversos, pressupondo-se que as intervenções 

necessárias para a materialização da divisão de quedas selecionada causarão 

modificações no ambiente, as quais serão analisadas e avaliadas. 

2.2.2 Antecedentes 

Este item tem por finalidade facilitar a compreensão da inserção da PCH Foz do 

Santana no planejamento estratégico para o rio Chopim apresentando a seguir um 

resumo das principais informações contidas nos diferentes estudos já realizados 

nesta bacia, a saber: 
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• Relatório do rio Chopim: Estudo do Potencial Hidroelétrico do rio Chopim. 

Realizados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, 

juntamente com a COPEL. Ano 1966; 

• Inventário do rio Chopim: CANAMBRA Engineering Consultants Ltda. 

Comitê Coordenador de Estudos Energéticos da Região Sul (ENERSUL). 

Ano 1968; 

• Inventário COPEL/ELETROBRÁS. Ano: 1989 a 1993; 

• Estudo de Inventário Hidroelétrico do Rio Chopim: elaborado pela COPEL 

entre os anos de 1997 a 1999; 

• Avaliação Ambiental Estratégica desta bacia, realizada no ano de 2002; e, 

• Reavaliação do Inventário do Baixo rio Chopim, realizada no ano de 2002 

e encaminhado ao IAP no início do ano de 2003. 

2.2.3 Estudos COPEL – DAEE (1966) 

Os primeiros estudos para aproveitamento do potencial hidroelétrico da bacia do 

rio Iguaçu remontam a 1966. Foram realizados pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica – DAEE, juntamente com a COPEL e estão contidos no Relatório do 

rio Chopim. O objetivo era apresentar um planejamento a longo prazo para o setor 

de energia elétrica do Paraná, já com vistas à minimização dos custos para o 

consumidor e à otimização do aproveitamento dos recursos. O rio Chopim foi o 

primeiro a ser estudado com este objetivo pela facilidade de informações existentes 

naquela época. 

Utilizou-se como critério no estudo de divisão de queda a exclusão de 

aproveitamentos hidroelétricos com menos de 10MW de potência instalada. Os 

estudos hidrológicos foram fornecidos pela Divisão de Águas do DAEE. Embora o 

objetivo fosse subsidiar o planejamento setorial, os estudos não abordaram a 

evolução do mercado de energia elétrica e os estudos referentes ao planejamento 

da transmissão. Posteriormente, foram iniciados os estudos de avaliação do 

potencial energético da Região Sul do Brasil pelo Comitê-Sul (CANAMBRA) que 

cumpriram o mesmo objetivo. 

Nos estudos do DAEE, o rio Chopim seria aproveitado por meio de seis usinas 

hidroelétricas denominadas, de montante para jusante, Salto Alemã, Salto Grande, 

Salto Chopim, Águas do Verê, Erveira e Foz do Chopim II. Àquela época, já estava 
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em operação a Usina Hidroelétrica Chopim I (2,2 MW) e em construção a Usina 

Hidroelétrica Foz do Chopim (44 MW). A potência instalada total do rio foi avaliada 

em 426,5 MW, com energia firme de 206,4 MW médios, aproveitando-se 317m de 

queda total. A Tabela 2.1 apresenta a alternativa de divisão de queda estudada pela 

COPEL/DAEE em 1966. 

Tabela 2.1 Alternativa de Divisão de Queda Estudada  pela COPEL/DAEE em 1966. 

USINAS 
HIDROELÉTRICAS 

DISTÂNCIA 
DA FOZ (km) 

QUEDA 
BRUTA 

(m) 

POTÊNCIA 
INSTALAD

A (MW) 

ENERGIA 
FIRME 
(MW 

médios) 

NA 
MONTANTE 

(m) 

NA 
JUSANTE 

(m) 

Foz do Chopim I (JMF) 5 35 44 31,2   

Foz do Chopim II 5 67 56 40,0 350,00 283,00 

Erveira 18 35 54 35,3 385,00 350,00 

Águas do Verê 68 40 55,5 37,1 425,00 385,00 

Salto Chopim 98 45 122 28,1 470,00 425,00 

Salto Grande 139 25 20 12,4 495,00 470,00 

Salto Alemã 175 70 75 22,3 600,00 530,00 

Total  317 426,5 206,4 — — 

Fonte: Estudo de Inventario Hidroelétrico do Rio Chopim – COPEL-GER, 1999 
 

2.2.4 Estudos CANAMBRA (1968) 

O rio Chopim foi inventariado pela CANAMBRA Engineering Consultants Ltda. 

para o Comitê Coordenador de Estudos Energéticos da Região Sul (ENERSUL). 

Este trabalho fez parte dos Estudos Energéticos da Região Sul do Brasil, que 

constituem a segunda iniciativa desse gênero levada a termo, à época, com a 

finalidade de arrolar os recursos energéticos regionais e planejar a sua racional e 

eficiente utilização. 

A metodologia utilizada para os estudos considerava a obtenção do perfil dos rios 

pela combinação de aerofotogrametria e controle altimétrico com barômetro. Com 

estudos hidrológicos feitos especificamente para a avaliação do potencial, foi 

adotado o período crítico de 1944-45 equivalente para a Região Sul do Brasil. As 

potências instaladas foram calculadas para um fator de capacidade de 55%. 

Como critério principal, os aproveitamentos com potência inferior a 10 MW eram 

descartados. Estabeleceu-se que as usinas hidroelétricas em condições 

semelhantes às da implantação de uma usina termoelétrica a óleo, combustível 

localizada na costa, longe do mercado consumidor e que tivesse um custo índice 

acima de US$ 375/kW, também seriam eliminadas. Em outros casos, quando o 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - PCH FOZ DO SANT ANA  

25 

mercado estivesse próximo da hidroelétrica, o índice limite para exclusão era de 

US$ 500/kW. Adicionalmente, considerou-se que todos os locais com significativo 

armazenamento através do seu reservatório, com ou sem motorização seriam 

incluídos na divisão de quedas. 

No relatório Power Study of South Brazil – Chopim River – 1968, foi sugerida 

para o rio Chopim a implantação de um reservatório de regularização no km 335, 

Coronel Soares, e oito aproveitamentos, nomeados, de montante para jusante, como 

São Luiz, São João, Salto Alemã, Salto Grande, Salto Chopim, Águas do Verê, 

Erveira e Foz do Chopim II. Foi estimada uma potência instalada total de 346,9 MW 

e 162,8 MW médios de energia firme. O Quadro 2.1 apresenta os resultados obtidos 

pela CANAMBRA para o Rio Chopim. 

Quadro 2.1 Alternativa de Divisão de Queda Estudada  pela CANAMBRA em 1968. 

USINAS 
HIDROELÉTRICAS 

DISTÂNCIA DA 
FOZ (km) 

QUEDA 
BRUTA 

(m) 

POTÊNCIA 
INSTALADA (MW) 

ENERGIA FIRME 
(MW Médios) 

Primeira 
Adição 

Rio 
Desenvolvido 

Primeira 
Adição 

Rio 
Desenvolvido 

Foz do Chopim I (JMF) 5 — 26,4 44,0 —  

Foz do Chopim II 5 60 — 32,6  42,2 

Erveira 18 37 19,9 51,8 9,5 24,9 

Águas do Verê 62 40 20,6 54,3 9,7 25,4 

Salto Chopim 94 43 35,6 57,8 15,9 25,8 

Salto Grande 134 38 13,6 31,9 6,5 15,2 

Salto Alemã 171 64 33,0 47,7 14,3 20,7 

São João 223 85 21,9 44,3 10,2 20,7 

São Luiz 245 58 10,9 26,5 5,1 12,2 

Reservatório C. Soares 335 — — — — — 

Queda Total — 425 — — — — 

P. Inst. total — sem JMF — — 155,5 346,9 — — 

Potência Instalada total  — — 181,9 390,9 — — 

Energia Firme — — — — 85,7 187,1 

Fonte: Estudo de Inventario Hidroelétrico do Rio Chopim – COPEL-GER, 1999 
 

2.2.5 Estudos COPEL (1989/93) 

Com o objetivo de suprir o banco de dados para o planejamento de geração da 

COPEL e da ELETROBRÁS, foi realizado um estudo de inventário utilizando-se os 

dados disponíveis na época. Este estudo procurou estabelecer uma alternativa de 

divisão de queda mais atualizada do que as estudadas anteriormente, conforme os 

critérios então vigentes. 
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O estudo, embora feito com os dados disponíveis, abrangeu um grande número 

de alternativas de divisão de queda que serviram de base para os atuais estudos. 

Para alguns locais utilizaram-se restituições aerofotogramétricas nas escalas 

1:10.000 (1964 e 1967) e 1:50.000 (1967), elaboradas pelo DAEE e Comitê Sul e, 

para os demais, utilizaram-se as cartas 1:50.000 do SGE/IBGE. 

Para cada local foram feitas as curvas cota-área e cota-volume dos reservatórios. 

As áreas de drenagem dos locais foram obtidas de diagrama feito especificamente 

para o estudo a partir de planimetria do mapa do Estado do Paraná, escala 

1:600.000. 

As vazões médias mensais foram transferidas para cada local a partir de estudo 

e análise de consistência dos dados dos postos hidrométricos dos convênios da 

COPEL com DNAEE e SUREHMA. As vazões de cheia foram estimadas admitindo-

se a vazão especifica de 500 l/s.km² para o dimensionamento das estruturas de 

desvio e de 1.000 l/s.km² para os vertedouros. 

Foram feitos estudos energéticos com determinação da depleção e energia firme 

para cada local e alternativa. Os reservatórios foram deplecionados procurando 

maximizar o ganho energético. Isto resultou, para a maioria dos reservatórios, em 

depleção até o máximo de um terço da queda bruta máxima respeitada as restrições 

físicas. 

Os critérios para o dimensionamento e orçamento dos aproveitamentos foram os 

mesmos utilizados nos estudos de inventário dos rios Tibagi e Ivaí. Os orçamentos 

foram preparados com preços unitários de julho de 1980, com taxa do dólar de US$ 

1.00 equivalente a Cr$ 93,774. 

Para o cálculo do custo da energia, adotou-se uma taxa de juros de 10% ao ano, 

uma vida útil de 50 anos e custo de operação e manutenção obtido do Boletim de 

Planejamento da ELETROBRÁS, de dezembro de 1985. 

O custo da energia de complementação foi fixado em US$ 60/MWh, 

aproximadamente o custo marginal da expansão na época em que as usinas do rio 

Chopim entrariam em operação, no final do horizonte de planejamento. Decidiu-se, 

também, não eliminar os aproveitamentos com custo da energia maior que este 

limite. 

As alternativas formuladas nestes estudos fizeram uso das características 

peculiares do rio Chopim, com uma série de meandros e saltos, resultando na 
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divisão dos estudos por trechos. Esta formatação facilitou a análise e gerou 23 

alternativas de divisão de queda e uma série de outras alternativas que foram 

obtidas pela combinação dos distintos trechos de rio estudados. O Quadro 2.2 

apresenta as usinas integrantes das alternativas estudadas, enquanto que o 

resultado das alternativas estudadas é apresentado na Tabela 2.2. A alternativa II foi 

selecionada para suprir os bancos de dados da COPEL e ELETROBRÁS. 

Quadro 2.2 Alternativas de divisão de queda estudad as pela COPEL em 1989. 

KM NOME ALTERNATIVAS NA 
MONT. 

NA 
JUS. Q.B. 

ENERGIA 
FIRME 

(MW médios) 

POTÊNCIA 
INSTALADA 

(MW) 

349 — K1 1.000 965 35 6,0 12 

344 — A, B, C, D, D1, E, F, G, H, M, A1, H1, L1 1.000 960 40 7,3 16 

336 Cel. Soares CD 1.000 935 65 13,3 28 

335 Cel. Soares I, IA, II, III, IV, J, K, L 1.000 915 85 17,8 38 

330 Cel. Soares K1 965 915 50 10,6 20 

330 Cel. Soares A1, H1, L1 960 915 45 9,8 18 

316 Rancho Grande A, B, C, D, E, F, G, M, D1 960 883 77 17,6 38 

317 Rancho Grande CD 935 883 52 12,5 24 

313 Rancho Grande A1 915 883 32 7,5 14 

312 Rancho Grande JJ 915 875 40 10,0 18 

313 Rancho Grande H 960 868 92 21,5 46 

307 Rancho Grande H1 915 868 47 11,3 22 

305 — K, L, K1, L1 915 857 58 15,3 32 

300 — I, IA, II, III, IV 915 850 65 19,3 38 

300 — CD, A1 883 850 33 9,3 18 

282 Trindade L1 857 799 58 19,0 38 

281 Trindade A, B, C, D, E, F, G, D1 883 783 100 34,8 72 

281 Trindade J 875 783 92 31,4 64 

281 Trindade H, H1 868 783 85 27,1 56 

281 Trindade K, K1 857 783 74 24,3 48 

281 Trindade CD, I, IA, II, III, IV, A1 850 783 67 21,8 42 

281 Trindade M 883 777 106 37,0 76 

278 Trindade L 857 773 84 28,9 58 

273 Trindade L1 799 773 26 9,2 16 

263 — CD 783 750 33 12,6 24 

263 — G 783 741 42 17,3 32 

251 São Luiz G 741 705 36 15,8 28 

252 São Luiz I, IA, II, III, IV 783 700 83 34,0 66 

252 São Luiz A, B, C, D, E, F, H, J, K, A1, D1, H1, K1 783 692 91 34,8 72 

252 São Luiz M 777 692 85 36,9 70 

252 São Luiz L, L1 773 692 81 32,7 62 

251 São Luiz CD 750 692 58 24,1 44 

230 São João G 705 607 98 47,7 90 
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KM NOME ALTERNATIVAS NA 
MONT. 

NA 
JUS. Q.B. 

ENERGIA 
FIRME 

(MW médios) 

POTÊNCIA 
INSTALADA 

(MW) 

230 São João I, IA, II, III, IV 700 607 93 45,5 84 

230 São João CD, A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, A1, D1, H1, K1, L1 692 607 85 39,6 74 

207 Cachoeirinha CD, IV, A, B, C, G, H, J, K, L, M, A1, H1, K1, L1 607 570 37 18,3 34 

207 Cachoeirinha D, D1 607 550 57 30,6 56 

208 Cachoeirinha I, IA, II, E 607 542 65 33,8 62 

176 Salto Alemã III, F 607 506 101 67,0 136 

176 Salto Alemã CD, IV, A, B, C, G, H, J, K, L, M, A1, H1, K1, L1 570 506 64 39,9 78 

176 Salto Alemã D1 550 506 44 30,2 56 

140 Salto Grande D 550 468 82 63,6 128 

140 Salto Grande I, IA, II, E 542 468 74 55,5 110 

140 Salto Grande CD, IV, A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, A1, D1, H1, K1, L1 506 468 38 28,6 52 

111 — III 506 450 56 56,8 110 

111 — A, D, E, F, G, HJ, K, L, M, A1, D1, H1, K1, L1 468 449 19 17,8 32 

98 Salto Chopim CD, II, IV, B 468 425 43 54,3 104 

91 — A, D, E, F, G, H, J, K, L, M, A1, D1, H1, K1, L1 449 412 37 48,4 88 

68 Águas do Verê I, IA, C 468 385 83 113,8 224 

68 Águas do Verê III 450 385 65 86,3 172 

67 Águas do Verê CD, II, IV, B 425 385 40 54,9 98 

66 Águas do Verê A, D, E, F, G, H, J, K, L, M, A1, D1, H1, K1, L1 412 385 27 37,5 68 

17 Erveira CD, IA 385 348 37 54,0 96 

13 Erveira I, II, III, IV, A, B, M, A1, H1, K1, L1 385 325 60 87,9 156 

5 Foz do Chopim CD, IA 348 325 23 33,8 60 

Fonte: Estudo de Inventario Hidroelétrico do Rio Chopim – COPEL-GER, 1999 

 
Tabela 2.2: Alternativas de divisão de queda estuda das pela COPEL em 1989. 

ALTERNATIVA N.º DE 
USINAS 

RESERVATÓRIO QUEDA 
BRUTA 

(m) 

ENERGIA 
FIRME 

(MW médios) 

COMPLEMEN-
TAÇÃO DE 
ENERGIA  

(MW médios) 

ÍNDICE CUSTO 
BENEFÍCIO 

PRELIMINAR 
(US$/MWh) 

ÍNDICE CUSTO 
BENEFÍCIO DA 
ENERGIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO 
(US$/MWh) 

ÍNDICE 
CUSTO 

BENEFÍCIO 
FINAL 

(US$/MWh) (km²) (hm³) 

CD 14 164,0 1.564 610 419,2 26,6 33,33 3,58 36,91 

I 9 257,5 3.622 667 437,0 8,8 31,59 1,18 32,78 

IA 10 238,3 3.622 631 437,3 8,5 32,89 1,14 34,04 

II 10 211,0 2.384 670 432,4 13,4 30,11 1,80 31,91 

III 9 288,4 2.427 670 435,2 10,6 32,43 1,43 33,86 

IV 11 200,0 2.021 670 431,0 14,8 31,32 1,99 33,32 

A 12 186,4 2.242 656 432,7 13,1 34,82 1,79 36,58 

A1 14 157,3 1.514 657 409,6 36,2 33,52 4,87 38,39 

B 11 203,0 2.281 662 438,9 6,9 33,40 0,93 34,33 

C 10 249,5 3.519 666 443,0 2,8 34,46 0,38 34,84 

D 10 207,9 2.873 661 438,1 7,7 33,92 1,04 34,96 

D1 11 175,6 1.930 650 427,2 18,6 33,60 2,50 36,10 

E 10 197,4 2.605 657 434,0 11,8 33,55 1,59 35,14 

F 10 208,4 3.108 669 445,8 0,0 34,68 0,00 34,68 

G 12 180,0 2.059 651 428,9 16,9 34,78 2,27 37,05 
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ALTERNATIVA N.º DE 
USINAS 

RESERVATÓRIO QUEDA 
BRUTA 

(m) 

ENERGIA 
FIRME 

(MW médios) 

COMPLEMEN-
TAÇÃO DE 
ENERGIA  

(MW médios) 

ÍNDICE CUSTO 
BENEFÍCIO 

PRELIMINAR 
(US$/MWh) 

ÍNDICE CUSTO 
BENEFÍCIO DA 
ENERGIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO 
(US$/MWh) 

ÍNDICE 
CUSTO 

BENEFÍCIO 
FINAL 

(US$/MWh) (km²) (hm³) 

H 11 180,3 2.087 656 428,0 17,8 34,63 2,40 37,02 

H1 12 161,4 1.674 657 414,0 31,8 33,41 4,28 37,69 

J 11 178,2 2.030 658 427,0 18,8 33,36 2,53 38,89 

K 11 174,2 1.867 657 423,8 22,0 32,69 2,96 35,65 

K1 12 160,2 1.609 657 413,7 32,1 32,15 4,32 36,47 

L 11 174,5 1.805 670 423,9 21,9 ,33,29 2,95 36,24 

L1 13 161,4 1.437 663 412,4 33,4 32,78 4,50 37,28 

M 11 183,8 2.810 655 426,3 19,5 34,62 2,62 37,25 

MÁXIMO 17 288,4 3.622 670 445,8 36,2 34,82 4,87 38,39 

MÍNIMO 9 157,3 1.437 631 409,6 0,0 30,11 0,0 31,91 

Fonte: Estudo de Inventario Hidroelétrico do Rio Chopim – COPEL-GER, 1999. 
 

2.2.6 Estudo de Inventário do Rio Chopim – COPEL, 1999 

2.2.6.1 Generalidades 

O inventário realizado pela COPEL para o aproveitamento do Rio Chopim para 

fins energéticos foi condicionado ao atendimento da Lei n.º 9.074/95, que dispõe 

sobre o aproveitamento ótimo do potencial das bacias hidrográficas, que 

corresponde à obtenção da melhor divisão de queda, melhor arranjo físico das 

obras, aproveitamento energético máximo, mínimo custo e mínima interferência 

sobre o Meio Ambiente. 

2.2.6.2 Alternativa de Divisão de Queda Aprovada pela ANEEL 

A divisão de queda selecionada apresenta uma potência instalada total de 

525,00 MW que, somando-se à potência de 27,6 MW da Usina Hidroelétrica Foz do 

Chopim, totaliza 552,6 MW. Ao total, são 13 usinas que formariam a cascata total do 

rio Chopim, possibilitando um investimento da ordem de 720 milhões de dólares. O 

índice custo/benefício da referida divisão de queda foi de US$ 31,90/MWh.  

A Tabela 2.3 apresenta a alternativa selecionada neste inventário. Segundo o 

inventário, os principais impactos ambientais provenientes da instalação deste 

conjunto de empreendimentos componentes da alternativa selecionada, os quais já 

foram minimizados em função da metodologia utilizada, são os seguintes: 

• Redução do volume de água escoado em trechos próximos das usinas 

que utilizam os meandros do rio; 
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• Perda parcial de ambientes singulares, com o desaparecimento de ilhas e 

corredeiras; 

• Inundação de 7.916 ha de terras; 

• Relocação de 335 edificações rurais com a consequente necessidade de 

reassentamento de cerca de 390 pessoas do meio rural; 

• Possível alteração da qualidade da água em razão da mudança do regime 

do rio, de lótico para lêntico, de parte do trecho aproveitado. 

 

Tabela 2.3 Alternativa Selecionada (COPEL 1B) 

USINAS NA 
(RESERVATÓRIO) 

NA 
(JUSANTE) 

QUEDA 
BRUTA 

(m) 

ÁREA DO 
RESERVATÓRIO 

(km²) 

ENERGIA 
FIRME 

(MW méd) 

POTÊNCIA 
INSTALADA 

(MW) 

ICB 
(US$/MWH) 

Km 338 ALTO CHOPIM 965 910 55 4,91 9,72 18,50 43,20 

Km 317 RANCHO GRANDE 910 860 50 4,86 9,70 18,50 45,03 

Km 284 TRINDADE 854 788 66 11,00 18,45 36,50 36,23 

Km 265 
FOZ DO 
CURUCACA 788 737 51 6,43 15,92 28,50 28,03 

Km 253 SÃO LUIZ 737 693 44 1,04 14,48 26,00 29,68 

Km 232 SÃO JOÃO 692 603 89 5,99 33,60 60,00 27,12 

Km 209 CACHOEIRINHA 603 539 64 5,49 24,88 44,50 21,84 

Km 177 SALTO ALEMÂ 539 507 32 6,65 15,97 28,50 36,22 

Km 138 SALTO GRANDE 507 463 44 15,05 28,48 51,00 24,97 

Km 97 SALTO CHOPIM 463 429 34 24,75 37,81 67,50 30,18 

Km 69 VOLTA GRANDE 429 385 44 9,71 46,91 84,00 28,83 

Km 23 PARANHOS 385 354 31 14,62 34,82 62,50 31,46 

TOTAL 604 110,49 290,74 525,00 31,90 

Fonte: Estudo de Inventario Hidroelétrico do Rio Chopim – COPEL-GER, 1999 
 

2.2.7 Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia do Rio Chopim 

2.2.7.1 Generalidades 

A Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia do rio Chopim teve como objetivo 

realizar um estudo ambiental integrado de toda a bacia do Rio Chopim, tendo em 

vista principalmente a área de influência dos doze aproveitamentos para geração de 

energia previstos nos Estudos de Inventário Hidroelétrico do Rio Chopim, realizado 

pela COPEL em 1999. 

A identificação de áreas de fragilidade ambiental partiu de um diagnóstico 

ambiental desenvolvido especificamente para esta finalidade. A partir desse 

diagnóstico, foi possível verificar as áreas mais ou menos frágeis ambientalmente ao 

longo dos principais cursos d’água da bacia hidrográfica, tendo como foco principal o 
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Rio Chopim e os trechos de seus afluentes que seriam afetados pelos 

empreendimentos hidroelétricos, de modo a classificá-los de acordo com as 

respectivas fragilidades ambientais. 

A partir da identificação das fragilidades ambientais para fins de 

empreendimentos hidroelétricos e das restrições existentes, identificaram-se trechos 

do rio com maior ou menor capacidade de acolher os empreendimentos previstos no 

inventário hidroelétrico, de forma a permitir uma configuração final de 

aproveitamentos viáveis ambientalmente, em que o impacto global seja efetivamente 

o menor, compatibilizando a inserção de aproveitamentos hidroelétricos com a 

manutenção e melhoria da qualidade sócio-ambiental. Para tanto, mapeou-se a 

bacia em termos de fragilidades ambientais para quatro componentes–síntese e 

variáveis ambientais consideradas importantes. 

Este estudo foi elaborado pelas empresas Juris Ambientis Consultores e Soma – 

Soluções em Meio Ambiente, comprovando desde aquela época o conhecimento da 

empresa consultora com a bacia hidrográfica do rio Chopim. 

2.2.7.2 Procedimentos Básicos 

A partir dos diversos elementos de caracterização diagnosticados nos quatro 

componentes–síntese, efetuou-se uma análise da fragilidade ambiental de todos os 

cursos d’água, com maior ênfase no rio Chopim e trechos finais de seus afluentes, 

junto às áreas de influência dos empreendimentos previstos nos Estudos de 

Inventário Hidroelétrico do rio Chopim. 

Após a elaboração do mapa de fragilidade ambiental para cada componente–

síntese, obtiveram-se mapas de criticidade ambiental para fins de aproveitamentos 

hidroelétricos por meio da sobreposição dos mapas de fragilidade ambiental. 

De um modo geral, atribuíram-se níveis 2 a 5 para cada atributo identificado. Nos 

trechos em que para cada componente–síntese não se identificou nenhum atributo 

relevante ambientalmente, atribuiu-se o nível de fragilidade 1 (baixíssima 

fragilidade). 

Os componentes–síntese e as respectivas variáveis ambientais relevantes 

consideradas na análise são: 

� Qualidade e usos da água: 
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• Uso da água para diversas finalidades (identificação pelas outorgas da 

SUDERHSA); 

• IQA (índice de qualidade de água) atual da água em diferentes trechos do 

rio; 

• Potencial de aporte de cargas poluidoras devido às atividades econômicas 

na bacia; 

• Potencial de eutrofização no caso de formação de lagos em determinados 

trechos; 

• Identificação de barragens já existentes e quedas d’água de grandes 

dimensões para identificar a perda de capacidade de autodepuração do 

rio. 

� Ictiofauna: 

• Presença de espécies migratórias; 

• Fragmentação do rio com a presença de barragens e grandes quedas; 

• Classificação por diferentes hábitats, envolvendo as características 

fisiográficas do rio e a presença de matas ciliares; 

• Classificação dos hábitats segundo o tamanho dos rios. 

� Ecossistemas terrestres: 

• Espacialização de unidades de conservação e/ou áreas legalmente 

protegidas; 

• Estado de conservação dos remanescentes florestais; 

• Presença potencial e/ou confirmada de espécies ameaçadas de extinção 

ou vulneráveis; 

• Conectividade entre fragmentos florestais. 

� Modos de vida: 

• Identificação das áreas indígenas existentes na bacia e suas 

características étnico-culturais e legais; 

• Patrimônio Histórico e Arqueológico – mapeamento de sítios já 

cadastrados na região; 

• Ocupação Humana – mapeamento das áreas de concentração humana 

perto dos principais cursos d’água da bacia, assim como a estrutura 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - PCH FOZ DO SANT ANA  

33 

fundiária com a avaliação da tipologia das propriedades rurais, 

considerando inclusive se há assentamentos na região de influência; 

• Malha viária – mapeamento da malha viária nas áreas próximas aos 

cursos d’água, inclusive com a identificação de pontes; 

• Estrutura econômica; 

• Usos múltiplos da água; 

• Áreas de interesse paisagístico e turístico na região. 

2.2.7.3 Determinação de Fragilidades Ambientais 

Foram obtidos índices de criticidade ambiental para cada trecho homogêneo de 

rio pela média ponderada dos índices de fragilidade ambiental de cada ecossistema 

apresentado, que apresentavam o mínimo de 1 (baixíssima fragilidade) até 5 pontos 

(extrema fragilidade). 

Os níveis de fragilidade ambiental para cada empreendimento indicado no 

inventário de 1999 da COPEL foram alocados em tabelas específicas do tipo 

indicado no Quadro 2.3, em que se procurou calcular o nível de criticidade resultante 

pela média ponderada que atribuísse maior peso aos níveis mais altos de 

fragilidade. 

Quadro 2.3 Modelo de tabela para identificar nível de fragilidade ambiental. 
Componente–
síntese 

Nível de Fragilidade  Índice de  
Fragilidade 1 2 3 4 5 

Uso e qualidade da 
água 

A1 A2 A3 A4 A5 An 

Ictiofauna B1 B2 B3 B4 B5 Bn 
Ecossistemas 
Terrestres 

C1 C2 C3 C4 C5 Cn 

Modos de vida D1 D2 D3 D4 D5 Dn 
ÍNDICE TOTAL      In 

 

Para calcular o índice de fragilidade de cada componente-síntese, adotou-se a 

fórmula abaixo, em que Z é um indicador. 

Zn = (Z1 ×××× 1 ×××× 1+Z2 ×××× 2 ×××× 2+Z3 ×××× 3 ×××× 3+Z4 ×××× 4×××× 4+Z5 ×××× 5 ×××× 5) ÷÷÷÷ 15 

O índice total é a somatória: ∑= ZnIT . Este valor pode variar de 27 a 667. 

Como resultado a Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia do rio Chopim, 

definiu índices de criticidade para cada trecho da bacia e classificou cada um dos 

locais de implantação dos empreendimentos hidrelétricos em uma escala definida 

por: 
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• De 27 a 200 pontos: baixa criticidade ambiental;  

• De 200 a 300 pontos: média criticidade ambiental; e,  

• De 300 a 667 pontos: alta criticidade ambiental.  

O Quadro 2.4 a seguir apresenta os resultados deste estudo. 

Quadro 2.4 Resultados de Criticidade na Avaliação A mbiental Estratégica. 
USINAS CRITICIDADE OBSERVAÇÕES 

Km 338 Alto Chopim 219,00 O principal impacto refere-se à vegetação existente nas 
encostas da região.  

Km 317 Rancho Grande 277,33 
O maior aspecto refere-se à propriedade da Sadia de 
criação de matrizes de peru.  

Km 284 Trindade 286,67 

Na cota prevista do inventário, afeta área do reassentamento 
Segredo IV, da COPEL e forma uma ilha em condições 
ambientais adversas. Afeta uma pequena central 
hidroelétrica.  

Km 265 Foz do Curucaca 238,33 Aproveitamento sem aspectos ambientais relevantes. 
Influência parcial sobre assentamentos do INCRA  

Km 253 São Luiz 173,33 
Aproveitamento sem aspectos ambientais relevantes devido 
a sua pequena dimensão.  

Km 232 São João 249,00 Aproveitamento sem aspectos ambientais relevantes. 
Influência parcial sobre assentamentos do INCRA  

Km 209 Cachoeirinha 235,00 Aproveitamento sem aspectos ambientais relevantes. 
Influência parcial sobre assentamentos do INCRA  

Km 177 Salto Alemã 188,67 
O maior impacto refere-se à pequena central hidroelétrica já 
existente. Sem aspectos sócio-ambientais relevantes  

Km 138 Salto Grande 259,00 
10% de sua área de influência é de extrema fragilidade para 
ecossistemas terrestres  

Km 97 Salto Chopim 312,33 
10% de sua área de influência são de extrema fragilidade 
para ecossistemas terrestres e 45% para uso e qualidade 
das águas.  

Km 69 Volta Grande 261,00 10% da sua área de influência é de extrema fragilidade para 
modos de vida  

Km 23 Paranhos 225,67 Aproveitamento sem aspectos ambientais relevantes  

 
A cor verde representa baixa criticidade, a cor amarelo, média criticidade e a cor 

vermelho, alta criticidade. 

2.2.8 Reavaliação do Inventário 

2.2.8.1 Considerações Gerais 

Baseado no Estudo de Inventário de 1999 a Foz do Chopim Energética - FCE 

recebeu a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para a 

realização dos estudos de viabilidade das quatro usinas de jusante previstas para o 

Baixo Chopim. No decorrer da realização destes estudos, a FCE recebeu a 

solicitação do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, por meio do ofício n.º 016/2002-

DIRAM/DLE, para que fosse realizada a Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia 

do Rio Chopim. Esta avaliação resultou em restrições ambientais para a implantação 

dos empreendimentos da forma como alguns estavam previstos no Estudo de 

Inventário de 1999. 
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Desta forma, o empreendedor, baseada nos estudos da Avaliação Ambiental 

Estratégica da Bacia do Rio Chopim, desenvolveu estudos de reavaliação do trecho 

do Baixo Rio Chopim, onde se localizavam as usinas que estava estudando, visando 

a definição da nova partição de quedas que considerasse as restrições ambientais 

existentes. 

Os estudos de reavaliação de Inventário Hidroelétrico do Baixo Rio Chopim, 

executados conforme critérios do Manual de Inventário da ELETROBRÁS e 

aprovados pela ANEEL levaram em consideração as restrições apontadas na 

Avaliação Ambiental Estratégica, resultaram numa nova divisão de quedas 

composta por quatro usinas, quais sejam: UHE Paranhos, UHE Volta Grande Baixa, 

PCH Bela Vista e PCH Foz do Santana. Esta divisão considerou o rio desde o km 

102 (PCH Foz do Santana) a montante do trecho baixo do rio, na divisa dos 

municípios de Verê, São João e Itapejara D’Oeste e o km 23 (Usina Hidroelétrica 

Paranhos) próximo a foz do rio Chopim. Junto à cascata selecionada integra-se a 

Usina Hidroelétrica Foz do Chopim. 

Entre os objetivos dos estudos de revisão do inventário, destaca-se a 

identificação de novas alternativas que determinem melhor aproveitamento, 

preservação e manutenção do Meio Ambiente. Neste sentido procurou-se considerar 

o uso múltiplo da água e futura utilização de forma integrada na bacia do Baixo 

Chopim. Adicionalmente, a divulgação do presente estudo possibilita melhor 

planejamento setorial e integrado de cada município e do conjunto deles, orientando 

por uma melhor utilização dos recursos naturais para uma melhor qualidade de vida 

de suas comunidades. 

A reavaliação da divisão de quedas levou em conta o estudo de Avaliação 

Ambiental Estratégica da Bacia do rio Chopim, levada a efeito antes da revisão do 

inventário e, com isso, incorporaram-se de forma mais efetiva os parâmetros 

ambientais necessários à minimização das interferências ambientais, mas de modo 

ainda compatível com os objetivos de aproveitamento da energia hidráulica 

disponível. 

As características principais dos aproveitamentos hidroelétricos da alternativa 

selecionada são os seguintes: 

• UHE PARANHOS, km 23, entre os municípios de Cruzeiro do Iguaçu, Dois 

Vizinhos e São Jorge do Oeste, com 62,50 MW de potência instalada. 
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• UHE VOLTA GRANDE BAIXO, km 69, entre os municípios de Dois 

Vizinhos, Verê, São Jorge do Oeste e São João, com 54,70 MW de 

potência instalada; 

• PCH BELA VISTA, km 91, entre os municípios de Verê e São João, com 

28,20 MW de potência instalada; 

• PCH FOZ DO SANTANA, km 102, entre os municípios de São João, 

Itapejara D’ Oeste e Verê, com 29,20 MW de potência instalada; 

Em conjunto, as usinas aproveitariam uma queda de 91 m, como mostrado, na 

Figura 2.2(planta) e na Figura 2.3(perfil). 

A potência instalada total para as quatro usinas selecionadas, com fator de 

capacidade médio de 56 % totalizaria 174,6 MW, obtidos ao custo índice de 

1.813 R$/kW na data-base outubro de 2002. Na configuração proposta para o 

aproveitamento do rio, as 4 usinas adicionariam ao sistema 855 GWh/ano, 

calculados na média do período crítico do sistema interligado Jun/49 a Nov/56, ao 

custo unitário de R$ 43,3/MWh, para uma vida útil de 50 anos e taxa de 

remuneração de 10% ao ano. 

Ao total, seriam instalados cerca de 174,60 MW, que exigiriam, à época, um 

investimento da ordem de R$ 335.100.000,00. 

2.2.8.2 Comparação 

Na Tabela 2.4 mostra-se uma comparação entre principais índices do inventário 

do rio Chopim de 1999 e da reavaliação do inventário, com a alternativa selecionada 

para a divisão de quedas do Baixo Chopim. 

Apesar da redução de potência instalada ou da energia firme ser de 18,5%, as 

áreas dos reservatórios na reavaliação do inventário significam uma redução de 

52,8% do total de áreas projetadas no inventário de 1999. Esta redução torna-se 

ainda mais significativa quando se observa mais atentamente os reservatórios das 

PCHs Bela Vista e Foz do Santana, onde a calha do rio corresponde 

respectivamente a 84,3% e 48,7% das áreas totais dos reservatórios. Quando 

comparamos os dados da PCH Foz do Santana, referentemente ao novo projeto 

básico, a calha do rio passa a corresponder a 55,07% da área total do seu 

reservatório.  
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Tabela 2.4 Comparação entre divisões de queda no Ba ixo Chopim. 

ESTUDOS EMPREENDIMENTOS 
PROJETADOS 

ÁREAS DE 
RESERVATÓRIOS 

(ha) 

ENERGIA 
FIRME 
(MW 

médios) 

POTÊNCIA 
ESTIMADA 

(MW) 

TRECHOS LIVRES 
DE RIO ENTRE 

RESERVATÓRIOS 
(km)* 

INVENTÁRIO 
COPEL 1999 

Paranhos 1.462 34,82 62,50 18 
Volta Grande 971 46,91 84,00 0 
Salto Chopim 2.475 37,81 67,50 1 

TOTAL 4.908 119,54 214,00 19 

REAVALIAÇÃO 
DO 

INVENTÁRIO 

Paranhos 1.462 34,77 62,50 18 
Volta Grande Baixa 267 30,62 54,70 6 
Bela Vista 236 15,82 28,20 0 
Foz do Santana 353 16,39 29,20 29 

TOTAL 2.318 97,60 174,60 53 
* Refere-se a distância entre o remanso de um reservatório até a barragem do imediatamente 

superior. No caso do último reservatório, a referência é o empreendimento UHE Salto Grande, cuja 
barragem se localiza no km 139 do rio Chopim. 

 
Os reservatórios das usinas integrantes da Bacia do baixo rio Chopim 

acarretarão impactos ambientais menos importantes aos previstos anteriormente, 

uma vez que foram minimizados durante a formulação das alternativas estudadas e, 

de acordo com a ampla análise ambiental efetuada, são de magnitude pequena. 

Outra forma de se estabelecer uma comparação eficaz entre as alternativas é 

examinando a Tabela 2.5 apresentada a seguir e os resumos de comparação entre 

índices, também apresentado na sequência. 
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Tabela 2.5 Comparativo entre as alternativas de div isão de quedas. 

INVENTÁRIO ANTERIOR  REAVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO NESTE TRECHO 
ATENDENDO LIMITAÇÕES AMBIENTAIS  

USINA POTÊNCIA 
(MW) 

ÁREA 
RESERVATÓRIO 

(km²) 

ÁREA 
ALAGADA  

(km²) 

 
USINA POTÊNCIA 

(MW) 

ÁREA 
RESERVATÓRIO 

(km 2) 

ÁREA 
ALAGADA  

(km 2) 
Paranhos 
km 23 

62,50 14,62 9,22  Paranhos 
km 23 

62,50 14,62 9,22 

Volta Grande 
km 69 

64,00 9,71 6,41  Volta Grande 
Baixa km 69 

54,70 2,67 0,85 

Salto Chopim 
km 97 

67,50 24,75 18,45  Bela Vista 
km 91 

28,20 2,36 0,37 

     Foz do 
Santana 
km 102 

29,20 3,53 1,81 

TOTAL 214,00 49,08 34,08  TOTAL 174,60 23,18 12,25 

 

2km

(MW)
área

POTÊNCIA
ÍNDICE =  

FUNÇÃO DA ÁREA TOTAL DO RESERVATÓRIO 

2
2

MW/km 364
km 49,08

MW 214
INVENTÁRIO ,==  

2
2

MW/km 7,53
km 23,18

MW 174,60
OREAVALIAÇÃ ==  

FUNÇÃO DA ÁREA EFETIVAMENTE ALAGADA 

2
2

MW/km 276
km 34,08

MW 214
INVENTÁRIO ,==  

2
2

MW/km ,2514
km 12,25

MW 174,60
OREAVALIAÇÃ ==  

Ganho 70% 

Ganho 127% 
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2.2.9 Os Aproveitamentos Definidos para o Baixo Chopim 

As características principais dos quatro aproveitamentos propostos estão 

resumidas no Quadro 2.5, e suas localizações seguem indicadas nas Figura 

2.2Figura 2.2 e Figura 2.3. 

Quadro 2.5 Características dos aproveitamentos do B aixo Chopim segundo a Reavaliação do 
Inventário do Baixo Chopim. 

CARACTERÍSTICAS UNIDADE PARANHOS 
(KM 23) 

VOLTA 
GRANDE 

BAIXO 
(KM 69) 

BELA 
VISTA 

(KM 91) 

FOZ DO 
SANTANA  
(KM 102) 

Queda de referência m 30,1 27,6 15,2 14,7 
Perda de carga média m 0,6 0,9 0,15 0,14 

Rendimento médio % 90,0 90,0 90,0 90,0 

Vazão mínima ambiental  m³/s 8,7 8,4 8,3 8,3 

N.º de unidades — 2 2 2 2 

Turbina tipo — Kaplan Kaplan Kaplan Kaplan 

NA máximo normal m 385 414,5 430,0 445,0 

NA mínimo normal m 385 414,5 430,0 445,0 

NA jusante m 354 385 414,5 430,0 

Área para o NA máximo km² 14,72 10,02 2,56 3,53 

Área para o NA mínimo km² 14,72 10,02 2,56 3,53 

Distância da foz (km) km 23 69 91 102 

Área de drenagem (km²) km² 7380 6730 6481 6371 

Vazão média de longo período m³/s 194,15 183,40 177,00 174,00 

Volume total do reservatório 103 m³ 169.230 19.480 8.120 22.410 
Vazão de projeto do desvio 
(1.ª fase)  

m³/s 3.068,00 2.798,00 2.694,4
0 

2.648,70 
Vazão de projeto do desvio 
(2.ª fase)  

m³/s 3.068,00 2.798,00 2.694,4
0 

2.648,70 
Descarga de projeto do 
vertedouro  

m³/s 7.771,00 7086,00 6.824,2
0 

6.708,30 

Energia firme  MW 34,77 30,59 16,37 16,39 

Potência instalada MW 62,50 54,70 28,20 29,20 

Custo total  10³ R$ 123.076 91.374 58.557 62.110 

Custo índice R$/kW 1.969,22 1.670,46 2.076,4
9 

2.127,05 

Índice Custo / Benefício R$/MWh 44,13 37,90 47,09 47,96 
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2.2.10 Estudos de Projeto Básico da PCH Foz do Santana 

Conforme já apresentado no item 1.4.2.2, referente ao estudo de alternativas 

locacionais da PCH Foz do Santana, os resultados da Avaliação Ambiental 

Integrada e posteriormente a Revisão do Inventário Hidrelétrico do baixo rio Chopim 

apontavam o posicionamento do eixo do barramento da PCH Foz do Santana a 

jusante da foz do rio Santana. 

Posteriormente, na fase de projeto básico, visando melhorar as condições 

ambientais do empreendimento, o eixo do barramento foi recuado para cerca de 

3,2km para montante do local original, ou seja, no rio Chopim a montante da foz do 

rio Santana, reduzindo a área do reservatório de forma muito importante (61%) e 

impedindo assim, que o rio Santana sofresse qualquer tipo de influência do remanso 

do reservatório do referido empreendimento hidrelétrico. 
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333...   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   EEE   JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIVVVAAASSS   DDDOOO   
EEEMMMPPPRRREEEEEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO      

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral do empreendimento é a produção de energia elétrica a partir do 

aproveitamento da energia hidráulica do rio Chopim mediante construção de uma 

barragem para aproveitamento da queda disponível em um pequeno trecho junto ao 

km 105,2, a montante da foz do rio Chopim com o rio Iguaçu associado às vazões 

disponíveis neste rio. Com isso, se integrará a PCH Foz do Santana no sistema 

elétrico interligado, ampliando-se a oferta de energia elétrica para atendimento das 

demandas necessárias, aumentado a confiabilidade do sistema elétrico regional. 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE DEMANDAS DE ENERGIA 

O Termo “Apagão” que designa interrupções ou falta de energia elétrica 

frequente, tornou-se popular no país no ano de 2001. De lá para cá sua 

popularidade só tem feito aumentar.  As explicações para a crise energética, que 

afetou o fornecimento e distribuição de energia causando impactos econômicos e 

incômodos à população, foi, desde o longo período de estiagem, até a falta de 

planejamento e investimentos em geração de energia. 

Estimativas realizadas pelo Programa Mensal de Operação (PMO) de novembro 

de 2008, divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), apontaram 

para um déficit projetado no mercado de energia da ordem de 500 megawatts (MW) 

médios, o que colocou o Brasil em alerta de risco para enfrentar racionamento de 

energia elétrica da ordem de 1,5%, no ano de 2009. 

Utilizando dados do Produto Interno Bruto (PIB) como cenário de referência pra 

demanda e crescimento, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ligada ao 

Ministério de Minas e Energia (MME), atualizou as premissas básicas e as previsões 

para o consumo de energia elétrica no horizonte de 10 anos. De acordo com as 

estimativas, que contemplam o período até 2021, o crescimento médio anual da 

demanda total de eletricidade (que inclui consumidores cativos, consumidores livres 

e autoprodutores) será de 4,5% ao ano no período, passando de 472 mil gigawatts-

hora (GWh) em 2011 para 736 mil GWh em 2021. A expansão média do consumo 
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anual de energia elétrica será um pouco inferior à da economia, cuja taxa de 

crescimento do PIB brasileiro é estimada em 4,7% ao ano, em média, nos 10 anos. 

(http://www.epe.gov.br/imprensa/PressReleases/20120104_3.pdf) 

Para o futuro, algumas alterações devem ocorrer na estrutura dos investimentos 

em energia, incluindo a instalação de centrais alternativas de geração energética, 

que exigem prazos de implantação menores que as hidrelétricas e até novas usinas 

nucleares para atender a demanda de energia do país, em que pese seus 

conhecidos riscos. Segundo os estudos, também deverão ser ampliadas as 

importações de energia da Argentina, Venezuela e Bolívia; bem como a interligação 

entre o Sul e o Norte do Brasil, o que significa maiores investimentos em rede de 

transmissão. 

As principais oportunidades de negócios do mercado de energia elétrica nacional 

estão ligadas à oferta de novos empreendimentos de geração e construção de linhas 

de transmissão, pois o sistema elétrico brasileiro apresenta como particularidade 

grandes extensões destas linhas e um parque produtor de geração hidráulica, onde 

o mercado consumidor concentra-se nas regiões Sul e Sudeste, mais 

industrializadas. 

Segundo site da ANEEL (www.aneel.gov.br), consultado em dez de 2012, estas 

estimativas estão baseadas na previsão de adição para os próximos anos 

51.213.618 kW na capacidade de geração do País, proveniente dos 160 

empreendimentos atualmente em construção e mais 512 outorgados. Neste cenário 

se encontra a PCH Foz do Santana. 

As Tabelas 3.1; 3.2 e 3.3, apresentadas a seguir, também retiradas do site da 

ANEEL, apresentam a situação dos empreendimentos de geração de energia 

elétrica, segundo sua situação e fonte energética. 

Tabela 3.1 Empreendimentos em Operação 

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

CGH 371 217.126 214.305 0,18 

EOL 73 1.575.738 1.471.192 1,26 
PCH 420 3.898.209 3.823.507 3,29 
UFV 8 5494 1.494 0 

UHE 180 78.715.663 78.277.779 66,86 
UTE 1.519 32.851.363 31.250.689 26,69 
UTN 2 2.007.000 2.007.000 1,71 

Total 2.573 119.270.593 117.075.966 100 
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*Os valores de porcentagem são referentes a Potência Fiscalizada. A Potência Outorgada é 
igual a considerada no Ato de Outorga. A Potência Fiscalizada é igual a considerada a partir da 

operação comercial da primeira unidade geradora. 

 
Tabela 3.2 Empreendimentos em Construção 

Tipo  Quantidade  Potência Outorgada (kW)  % 

CGH 1 848 0,01 

EOL 42 1.061.490 3,80 

PCH 60 731.045 2,62 

UHE 12 19.660.000 70,47 

UTE 44 5.096.005 18,27 

UTN 1 1.350.000 4,84 

Total 160 27.899.388 100 

 

Tabela 3.3 Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2012 (não iniciaram sua construção) 
Tipo  Quantidade  Potência Outorgada (kW)  % 

CGH 62 41.668 ,0,18 

CGU 1 50 0 

EOL 150 4.516.808 19,37 

PCH 138 1.934.700 8,30 

UHE 13 5.818.642 24,96 

UTE 148 11.002.362 47,19 

Total 512 23.314.230 100 

Legenda: CGH-Central Geradora Hidrelétrica, CGU-Central Geradora Undi-Elétrica, EOL-
Central Geradora Eolielétrica, PCH-Pequena Central Hidrelétrica, SOL-Central Geradora 

Solar Fotovoltaica, UFV Usina Fotovoltaica, UHE-Usina Hidrelétrica de Energia, UTE-Usina 
Termelétrica de Energia, UTN-Usina Termonuclear 

 

Ao longo das duas últimas décadas o consumo de energia elétrica apresentou 

índices de expansão superiores ao Produto Interno Bruto (PIB), fruto do crescimento 

populacional concentrado em zonas urbanas, do esforço de aumento da oferta de 

energia e da modernização da economia. 

As classes de consumo residencial, comercial e rural obtiveram expressivos 

ganhos de participação, enquanto o segmento industrial teve participação menor 

neste crescimento, principalmente pela utilização de tecnologias mais eficientes no 

uso da eletricidade, aliada às medidas de racionalização de consumo postas em 

prática, especialmente na década de 90. 

No Estado do Paraná a política de expansão da oferta de energia não é diferente 

das propostas federais. Investir em produção de energia é uma das ações 
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estratégicas do Governo do Paraná para gerar mais renda e mais qualidade de vida 

para a população. 

O Estado do Paraná ocupa uma posição privilegiada como um dos mais 

importantes centros geográficos da região mais industrializada e de maior mercado 

da América Latina, e vem se constituindo em uma das mais atraentes opções de 

investimento, notadamente para o setor industrial, contribuindo para isto a 

disponibilidade de mão de obra qualificada e uma infra-estrutura adequada. 

Contudo, essas qualidades que conferem ao Paraná um dos menores índices de 

desemprego do país, trazem em seu bojo diversos encargos advindos de taxas 

anuais elevadas de crescimento (transporte, consumo de energia, entre outras), 

além da responsabilidade pela manutenção da qualidade, continuidade ou, pelo 

menos, da estabilidade deste desenvolvimento. 

A idéia do Governo do Paraná é não somente levar o conforto dos aparelhos 

elétricos para as comunidades ainda isoladas do Estado, mas, principalmente abrir a 

perspectiva de um futuro com a garantia da melhoria da qualidade de vida, inclusive 

com a possibilidade do uso de equipamentos que incentivem a produção. 

Desta forma, com a crescente demanda de energia e a regulamentação do setor 

elétrico, tornou-se maior o interesse da iniciativa privada em investimentos na área 

de geração, que, aliado ao risco de desabastecimento, levou a empresa Silea 

Participações Ltda. a solicitar o licenciamento ambiental da PCH Foz do Santana. 

O empreendimento PCH Foz do Santana contribui com a formação de um 

cenário positivo para as questões energéticas do país, pois a Geração Média Firme 

Anual de Energia enriquece o parque gerador do Estado do Paraná e contribui com 

a política energética do Governo Federal. Além disso, este empreendimento 

oferecerá energia a valores que permitirão a seus consumidores finais, enquanto 

indústrias, oferecer seus produtos com preços menores para a sociedade. 

3.3 JUSTIFICATIVAS AMBIENTAIS BÁSICAS 

Das observações apresentadas no Capitulo 2 - Histórico do Empreendimento, 

depreende-se que as justificativas da implantação da PCH Foz do Santana 

decorrem naturalmente das discussões da Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia 

do Rio Chopim, cuja elaboração definiu como critério de trabalho a classificação dos 

diversos trechos de rio, de acordo com o seu grau de fragilidade para cada fator 
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ambiental, assim como na Reavaliação do Inventário do baixo Rio Chopim e sua 

série de condicionantes. 

Dentre os principais condicionantes considerados importantes, tanto na 

Reavaliação do Inventário como na Avaliação Ambiental Estratégica, está o fator 

ambiental "água". No caso da qualidade da água, de acordo com as diversas 

campanhas e do monitoramento regular que o “Instituto das Águas do Paraná” 

(anteriormente SUDERHSA) realiza na bacia, as águas podem ser classificadas 

sempre como boas ou ótimas, de acordo com o IQA1. 

Apesar dos valores de IQA indicarem boa qualidade geral, as concentrações de 

fósforo na bacia são relativamente altas, e o rio Chopim encontra-se quase sempre 

fora de classe para este parâmetro. Este fato levou a equipe que elaborou a 

Avaliação Ambiental Estratégica a procurar criar um critério que evitasse a formação 

de grandes reservatórios ao longo dos trechos mais críticos do rio. Estes grandes 

reservatórios certamente implicariam na existência de um tempo de residência das 

águas mais elevado neles. Isso, associado às cargas de fósforo relativamente 

elevadas, potencializaria a tendência à eutrofização dos supostos reservatórios. 

Assim, com a clara e objetiva preocupação de evitar a formação de grandes 

reservatórios e também de se minimizar no que fosse possível as interferências ou 

alterações das condições naturais do rio, estipulou-se que, nos trechos de rio críticos 

do ponto de vista da carga de fósforo, as antigas usinas (do inventário anterior) 

deveriam ser redimensionadas. Assim, atendendo às exigências impostas pela 

Avaliação Estratégica, duas novas usinas foram propostas para o trecho mais crítico 

a jusante da foz do rio Santana, as PCHs Bela Vista e Foz do Santana, cujos 

reservatórios são muito pequenos e apresentam baixíssimo tempo de residência. 

Associa-se a este fato os estudos realizados pelo empreendedor que culminaram 

com o deslocamento do eixo do barramento para local a montante da foz do rio 

Santana, o que objetivou ganho maior na qualidade das águas do futuro reservatório 

deste empreendimento. 

                                                      
1 Esta questão está discutida em detalhes no item relativo a qualidade das águas, no âmbito do 

diagnóstico ambiental. 
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3.4 CONCLUSÃO 

O aproveitamento PCH Foz do Santana, pelo seu porte modesto, pela disposição 

de suas estruturas e pelas regras operacionais que garantirão, em operações a fio 

d’água, a liberação permanente de descargas, atendendo as disposições legais, 

para a alça do rio compreendida entre a barragem e a casa de força (ver detalhes do 

projeto no Capítulo 1) ,não será responsável pela deterioração da qualidade da 

água, até mesmo porque previamente ao enchimento do reservatório, será efetuado 

o desmatamento na bacia de inundação, minimizando, com isso, a possibilidade de 

concentração de nutrientes no corpo d’água. Entretanto, mesmo que esta 

providência não fosse tomada, o potencial de eutrofização do lago tornar-se-ia 

significativamente pequeno pois, para qualquer formulação utilizada, ele varia de 

acordo com o tempo de residência. 

Por esta razão, decidiu-se indicar este aproveitamento para sua implementação, 

pois o mesmo é necessário para a complementação dos aportes energéticos ao 

sistema elétrico,e, além disso, acredita-se que uma ação eficaz decorrente da 

implantação deste empreendimento resultará em melhorias importantes no combate 

à degradação ambiental que se verifica na bacia do rio Chopim. 

De fato, hoje verificam-se inúmeros problemas ambientais na bacia, 

independentes de qualquer ação do Setor Elétrico, pois que este praticamente ainda 

não atua na bacia, a menos dos aproveitamentos PCH Foz do Chopim e a Usina 

Chopim I, cujos reservatórios foram formados há mais de 30 anos. 

Assim, torna-se necessário compreender o papel dos novos aproveitamentos 

hidroenergéticos tal como planejados para a bacia na configuração final estabelecida 

pela última revisão do inventário, pois que os mesmos introduzirão melhorias 

sensíveis nas condições de conservação ambiental ao longo do rio Chopim e de 

suas margens, pelo importante fato de que as áreas de preservação permanente 

(APPs) que serão criadas por força de lei nas margens dos reservatórios assumem 

proporções equivalentes às atuais APPs do rio, mas que todavia têm sido usadas 

irregularmente ou em condições ilegais e praticamente inexistem. Como, hoje em 

dia, há bastante rigor nos processos de licenciamento de empreendimentos em geral 

e do Setor Elétrico em particular, ficará assegurada uma proteção eficaz das 

margens dos novos reservatórios pelo desenvolvimento ou restauração de 
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condições adequadas de vegetação ciliar ao longo das APPs, o que assegurará 

proteção eficaz aos corpos d’água. Esta questão é particularmente importante para a 

PCH Foz do Santana. 

Esta readequação do aproveitamento, em função da Avaliação Ambiental 

Estratégica e dos estudos posteriores realizados pelo empreendedor, mostra a 

importância fundamental deste tipo de ferramenta em avaliações ambientais em 

escala regional. Deve-se, entretanto, mencionar que mesmo para o caso de usinas 

praticamente sem reservatório, todos os cuidados devem ser tomados no sentido de 

acompanhar, por meio de monitoramento, a evolução da qualidade das águas 

nestes pequenos reservatórios e nos trechos de rios remanescentes. Também se 

deve estar atento para o adequado gerenciamento do próprio uso do solo na bacia, 

que na verdade é onde se geram as cargas de fósforo refletidas nas águas dos rios. 
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444...   DDDEEEFFFIIINNNIIIÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAASSS   ÁÁÁRRREEEAAASSS   DDDEEE   IIINNNFFFLLLUUUÊÊÊNNNCCCIIIAAA   

4.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Os conceitos básicos de área de influência consideram a abrangência espacial 

das repercussões ou efeitos das ações necessárias para a implantação e operação 

do empreendimento, as quais serão causas de modificações nos vários fatores 

físicos, bióticos e antrópicos que caracterizam seu ambiente de referência. 

Enquanto algumas dessas modificações, ou impactos ambientais, ocorrerão em 

espaços limitados ou reduzidos, outras poderão se manifestar em espaços mais 

amplos, o que estabelece os requisitos para se distinguir diferentes áreas de 

influência do empreendimento. 

Assim, o diagnóstico ambiental necessário para a realização da análise 

ambiental do empreendimento contempla diferentes níveis de abrangência 

progressivamente mais amplos, nos quais ocorrerão impactos que tenderão a ser 

menos importantes à medida em que se examinam pontos mais distantes do 

empreendimento. 

As repercussões do empreendimento no Sistema Ambiental manifestam-se de 

diferentes maneiras, e isso torna conveniente a separação, em uma escala 

intermediária de abordagens, das avaliações das influências do empreendimento, o 

que conduz às definições seguintes. 

4.1.1 Meio Físico 

4.1.1.1 Área Diretamente Afetada 

Corresponde aos locais onde ocorrerão as intervenções diretas nos terrenos para 

implantação de estradas e caminhos de acesso, edificações e instalações industriais 

do canteiro de obras, pátios, depósitos, áreas de empréstimo, locais de bota-fora, 

construção de ensecadeiras e barragem, canais de adução e restituição e casa de 

força, além da bacia de inundação do reservatório a ser formado. 

Neste relatório, faz-se referência indistintamente ao termo área diretamente 

afetada ou ADA . 
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Compreende também um trecho do rio Chopim e suas margens ao longo de uma 

alça compreendida entre os locais da barragem e do canal de fuga da casa de força, 

com 3,2 km de comprimento. 

A bacia de inundação terá um perímetro de 16,7km, cobrindo uma área, quando 

o reservatório estiver formado, de aproximadamente 138 ha. Deste total, 76 ha 

(55%) correspondem ao espelho d’água do rio Chopim em condições naturais. 

4.1.1.2 Área de Influência Direta 

Envolve a ADA, e compreende uma poligonal com raio de 5 km em relação aos 

limites da área diretamente afetada, perfazendo uma área total de 13.388,59 ha. 

Neste relatório, faz-se referência indistintamente ao termo área de influência 

direta ou AID. 

As alterações ambientais no Meio Físico serão basicamente restritas à ADA e 

suas imediações, como apresentado na análise de impactos ambientais (ver 

Capítulo 7), em que se detectaram apenas alguns poucos impactos incidentes na 

AID, principalmente devido ao porte modesto do empreendimento e suas limitações 

em termos espaciais. 

As considerações de uma AID para o Meio Físico, neste caso, portanto, somente 

fazem sentido ao se discutirem as influências do ambiente sobre o empreendimento. 

De fato, tendo em vista as atuais condições de uso e ocupação do solo na bacia do 

rio Chopim, há um aporte de sedimentos não desprezível para a rede hídrica, o que 

poderá ser constatado, no futuro, por meio de monitoramentos no reservatório, tal 

como proposto no Capítulo 9. 

4.1.1.3 Área de Influência Indireta 

Na verdade, para fins práticos do Meio Físico, considera-se uma região de 

referência representada pela bacia hidrográfica do rio Chopim, com uma área de 

drenagem de 7.459 km² referida à desembocadura no rio Iguaçu. 

Assim, a área de influência indireta, ou AII, indica o contexto regional em que se 

insere o empreendimento, principalmente para os aspectos referentes a clima e 

qualidade das águas. 
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4.1.2 Meio Biótico 

4.1.2.1 ADA 

Compreende a mesma área definida para o Meio Físico e já descrita 

anteriormente. 

4.1.2.2 AID 

Compreende também a área definida para o Meio Físico, isto é, a poligonal de 

5km envolvendo a ADA. 

4.1.2.3 AII 

Também, como referencial de inserção ambiental do empreendimento para o 

Meio Biótico, considera-se a bacia hidrográfica do rio Chopim. 

4.1.3 Meio Antrópico 

4.1.3.1 ADA 

Inclui essencialmente os acessos ao local do empreendimento, todo o sistema 

vicinal e as propriedades existentes no interior da bacia de inundação, 

considerando-se as comunidades e habitações, edificações diversas, benfeitorias e 

atividades econômicas presentes na bacia de inundação. 

Estima-se um total de 450m de estradas rurais a serem afetadas, bem como a 

presença na bacia de inundação de 24 propriedades em ambiente rural, habitadas 

por 23 famílias, que serão afetadas parcialmente pela formação do reservatório ou 

pela implantação da futura APP – área de preservação permanente deste 

reservatório. 

Consideram-se também todos os locais de intervenção direta do 

empreendimento tendo em vista a possível presença de vestígios arqueológicos. 

4.1.3.2 AID 

Define-se a AID para o Meio Antrópico pelos territórios dos municípios a serem 

banhados pelo reservatório, pois estes estarão sujeitos a interferências do 

empreendimento a partir do início da construção. 

Os municípios atingidos e suas áreas alagadas são mostrados abaixo: 

• Itapejara D’ Oeste: 24,90 ha; 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

52 

• São João: 36,60 ha. 

4.1.3.3 AII 

Também como referencial de inserção ambiental do empreendimento para o 

Meio Antrópico considera-se os municípios cujas áreas se inserem na bacia 

hidrográfica do rio Chopim. 

 

O desenho 4.1, apresentado a seguir ilustra a delimitação das diferentes áreas 

de influência analisadas no âmbito deste Estudo de Impacto Ambiental. 
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ÁÁRREEAASS  DDEE  IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  
4.1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
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555...   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   LLLEEEGGGAAAIIISSS   

5.1 INTRODUÇÃO 
Atualmente os critérios para enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na 

condição de Pequena Central Hidrelétrica estão contidos na Resolução ANEEL nº 

652, de 09 de dezembro de 2003. 

O art. 3º desta resolução é claro ao afirmar: 

“Art. 3º: Será considerado com características de P CH o aproveitamento 
hidrelétrico com potência superior a 1.000kW e igua l ou inferior a 30.000 kW, 
destinado a produção independente, autoprodução ou produção independente 
autônoma, com área de reservatório inferior a 3,0 k m2.”  

Este tipo de hidrelétrica é utilizada principalmente em rios de pequeno e médio 

porte, que possuam desníveis significativos durante seu percurso, gerando potência 

hidráulica suficiente para movimentar as turbinas. 

A implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica requer o envolvimento de 

diversos órgãos e instituições, além da exigência legal da expedição de licenças 

ambientais que serão expedidas durante o processo de Licenciamento Ambiental de 

acordo com as diversas etapas do projeto. 

5.2 O ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

5.2.1 Considerações Gerais 
O estudo de impacto ambiental é um dos mais notáveis instrumentos de 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social para a preservação da 

qualidade do meio ambiente, já que deve ser elaborado antes da instalação da obra 

ou de atividade potencialmente causadora de “significativa degradação”, nos termos 

do art. 225, §1º, IV da nossa Carta Magna. 

A Lei nº 6.938, promulgada em 31.08.81, estabeleceu as diretrizes básicas da 

Política Nacional do Meio Ambiente, sendo sucessivamente alterada pela Lei 7.804, 

de 18 de julho de 1989, Lei 8.028, de 12 de abril de 1990, pela Lei 8.082, de 12 de 

abril de 1990, pela Lei 8.490, de 19 de novembro de 1992, pela Lei 9.960 de 28 de 

janeiro de 2000, pela Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, pela Lei 11.284, de 

02 de março de 2006 e finalmente pela Lei 11.941, 27 de maio de 2009. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - PCH FOZ DO SANT ANA  

55

Em síntese, a diretriz básica da Política Nacional do Meio Ambiente consagra 

que cumpre ao Poder Público, nos seus diferentes níveis, manter a fiscalização e o 

controle permanente da utilização do desenvolvimento econômico com a 

conservação ambiental e devendo considerar o meio ambiente como patrimônio 

público a serviço do melhor uso coletivo, cumprindo aos empreendedores, públicos 

ou privados, exercer suas atividades em consonância com as normas de controle 

ambiental. 

Uma das características mais notáveis da Lei nº 6.938/81 é seu espírito 

descentralizador, deixando ao encargo dos estados sua execução, fiscalização e 

reservando à União, nesses campos, o papel meramente supletivo e de edição de 

normas gerais. 

Outro aspecto importante é que, através do art. 6º da Lei 6.938/81, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, foi criado o SISNAMA – Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, constituído por órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as Fundações instituídas 

pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

O tratamento legal do Estudo de Impacto Ambiental foi constituído pela 

Resolução CONAMA 01, de 23 de janeiro de 1986, a qual fixou os critérios básicos e 

as diretrizes gerais a serem observados nos Estudos e Relatórios Ambientais. 

Regulamentou ainda, todo o processo de Avaliação de Impactos Ambientais - AIA, 

da qual fazem parte o Estudo e o Relatório, mencionando, ainda, a existência de 

audiência pública, a qual é disciplinada pela Resolução CONAMA Nº 09/87. 

Já a Resolução 237/97 estabelece novos procedimentos e critérios utilizados no 

licenciamento ambiental.  

5.2.2 O Licenciamento Ambiental 
O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo indispensável para a 

localização, instalação, ampliação ou funcionamento de atividades utilizadoras de 

recursos ambientais ou potencialmente capazes de degradação ambiental. 

O licenciamento ambiental deve ser exigido para toda usina hidrelétrica a ser 

implantada, conforme previsto no inciso VII do artigo 2º da Resolução CONAMA nº 
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01/86 e no tópico – Obras Civis constante do Anexo da Resolução CONAMA Nº 

237/97. 

Esse licenciamento está como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, pela Lei Nº 6.938/81, enuncia: 

“Art. 10: A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetivas e potencialmente poluidores, 
bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por 
órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 
caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.” 

Esse licenciamento visa evitar a consumação de danos ambientais ou que 

extrapole o limite de tolerância dos agentes efetivamente poluidores, constatando da 

adequação do pedido às normas jurídicas existentes atinentes à matéria. 

Os critérios básicos, segundo os quais será exigido o EIA e o respectivo RIMA, 

estão hoje reunidos nas Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97, que lhes estabelece 

o procedimento. 

As regras gerais para o licenciamento ambiental foram regulamentadas no 

Decreto N.º 99.274/90, cujo Art. 19 enuncia: 

 “Art. 19: O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças: 

I - Licença prévia - LP, na fase preliminar do planejamento 
da atividade, contendo requisitos básicos a serem 
atendidos nas fases de localização, instalação e 
operação, observados os planos municipais, estaduais ou 
federais de uso do solo. 

II - Licença de Instalação - LI, autorizando o início da 
implantação, de acordo com as especificações constantes 
do Projeto Executivo aprovado; e  

III - Licença de operação - LO, autorizando, após as 
verificações necessárias, o início da atividade licenciada e 
o funcionamento de seus equipamentos de controle de 
poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e 
de Instalação.” 

A resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997, seguindo os mesmos 

critérios do diploma legal acima citado, definiu nos incisos do seu artigo 8º os três 

tipos de Licença, conforme a seguir transcrito: 
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“Art. 8º.: O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá: 

I - Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do 
planejamento do empreendimento ou atividade, 
aprovando sua localização e concepção, atestando a 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos 
básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do 
empreendimento ou atividade de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 
motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da 
atividade ou empreendimento, após a verificação do 
efetivo cumprimento do que consta das licenças 
anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação.” 

A LP é de suma importância, pois como estabelece a norma, mediante esse ato 

administrativo é que são fixados os parâmetros fundamentais do licenciamento 

ambiental da atividade, ou seja, os requisitos básicos a serem atendidos nas 

respectivas fases de locação, instalação e operação. Para sua expedição é 

fundamental a discussão em Audiência Pública dos termos que envolvem os 

aspectos ambientais apresentados no EIA-RIMA, de forma a permitir que a 

sociedade possa apresentar suas críticas e indicar suas contribuições ao projeto. 

A LI vai permitir a instalação do empreendimento, que deverá ocorrer conforme 

as especificações constantes do projeto executivo apresentado pelo empreendedor. 

Esse projeto, por sua vez, deve ser elaborado com base nas especificações 

constantes na licença prévia outorgada e nas normas, critérios e padrões ambientais 

vigentes e deve conter a implantação dos projetos de controle ambiental. Esses 

projetos, logicamente, estão sujeitos à avaliação técnica do órgão ambiental 

competente. 

Finalmente, a LO permitirá o início da atividade licenciada instalada e o 

funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, após as verificações 

necessárias, de acordo com o previsto nas Licenças Prévias e de Instalação. É a 

fase de funcionamento e acompanhamento de sistemas de controle ambiental. 
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5.2.2.1 Termo de Referência para Licenciamento Ambiental para PCHs e UHEs de 

10 MW 

No Estado do Paraná o IAP – Instituto Ambiental do Paraná editou, em 

Novembro de 2010, um Termo de Referência para Licenciamento Ambiental para 

Pequenas Centrais Hidrelétricas e Usinas Hidrelétricas de Energia acima de 10 MW. 

Conforme enunciado no documento acima citado, este Termo “visa estabelecer 

os procedimentos básicos para obtenção do Licenciamento Ambiental referente à 

implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e Usinas Hidrelétricas (UHE), 

em âmbito do Território Paranaense, com potência instalada acima de 10 MW e tem 

por objetivo determinar a abrangência, os procedimentos, os critérios e os subsídios 

técnicos para o desenvolvimento dos estudos ambientais, a serem apresentados 

através de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) e Projeto Básico Ambiental (PBA).”  

Este documento traz diretrizes gerais para o Licenciamento Ambiental para PCH 

– Pequena Central Hidrelétrica e UHE – Usina Hidrelétrica de Energia com potência 

acima de 10MW, tais como: 

• Identificação do Empreendimento; 

• Caracterização do Empreendimento; 

• Definição das Áreas de Influência; 

• Definição da Área do Reservatório; 

• Diagnóstico Ambiental e Prognóstico Ambiental Temático; 

• Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais; 

• Análise Integrada; 

• Medidas Preventivas, Mitigadoras ou Compensatórias e Programas 
Ambientais. 

 

5.2.2.2 Resolução Conjunta 09/2010 

De modo a organizar o licenciamento ambiental ao nível estadual, a Secretaria 

do Meio Ambiente do Paraná, juntamente com o IAP – Instituto Ambiental do Paraná 

editaram a Resolução Conjunta SEMA/IAP 09/2010, a qual aprova procedimentos 

para o licenciamento ambiental dos empreendimentos do setor de energia elétrica 

causadores de impacto ambiental. 
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Esta Resolução estabelece os procedimentos para licenciamentos de unidades 

de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná. 

O art. 2º traz algumas definições dentre as quais, na letra ”b” encontra-se a 

definição de Pequena Central Hidrelétrica, qual seja: 

b. “PCH – Pequena Central Hidrelétrica – é toda usina 
hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade instalada 
seja superior a 1MW (um megawatt) e até 30MW (trinta 
megawatts) e cuja área do reservatório não seja maior 
que 3km2 (300ha), ou assim definidas pela ANEEL, 
conforme Resolução nº 652 de 09 de dezembro de 2003.” 

O art. 7º, deste mesmo diploma legal, estabelece que Pequenas Centrais 

Hidrelétricas acima de 10 MW (dez megawatts) são passíveis de apresentação de 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, bem como de 

realização de Audiências Públicas.  

Juntamente com o requerimento de licenciamento ambiental, o empreendedor 

deverá apresentar uma série de documentos, os quais se encontram listados nos 

art. 8º e 10º, da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010, acrescidos da 

documentação listada no item 4 do Termo de Referência para Licenciamento 

Ambiental, de acordo com a modalidade de licenciamento: 

O art. 8º da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010 traz os documentos que 

todos os empreendimentos enquadrados nesta Portaria devem ser apresentados, “in 

verbis”: 

Art. 8º Todos os empreendimentos tratados por esta Resolução 
dependerão, obrigatoriamente, da apresentação da seguinte 
documentação quando do requerimento do licenciamento 
ambiental, de acordo com a modalidade de licenciamento:  

  

I. LICENÇA PRÉVIA – LP   

 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;  

b) Memorial Descritivo do Empreendimento;  

c) Anuência Prévia do Município em relação ao empreendimento, declarando 
expressamente a inexistência de óbices quanto à lei de uso e ocupação do solo e a 
legislação de proteção do meio ambiente municipal, conforme modelo disposto na 
Resolução CEMA nº 065/2008;  

d) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA nº 006/86;  
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e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com as Tabela I 
(procedimentos administrativos) e Tabela III (análise técnica dos estudos) da Lei 
Estadual nº 10.233/92;  

f) Apresentação de cópia da(s) respectivas ART(s) - Anotação(s) de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados.   

  

II. LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI  

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;  

c) Anuência(s) do(s) proprietário(s) envolvido(s) pela implantação do 
empreendimento, registradas em cartório ou Decreto de Utilidade Pública - DUP;  

d) Cópia(s) da(s) matrícula(s) do(s) imóvel(is) afetado(s) pelo empreendimento, 
contendo a averbação da reserva legal ou Celebração de Termo de Compromisso 
para regularização da reserva legal;  

e) Cópia da Licença Prévia e de sua respectiva publicação em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA nº 006/86;  

f) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA nº 006/86;  

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a Tabela I 
(procedimentos administrativos);  

h) Apresentação de cópia da(s) respectivas ART(s) - Anotação(s) de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados.    

   

III. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – RLI  

   

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Relatório de situação do empreendimento quanto às fases já executadas;  

c) Publicação de súmula de concessão da Licença de  Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA no 006/86;  

d) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Instalação em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA no 006/86;  

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a Tabela I 
(procedimentos administrativos) da Lei Estadual nº 10.233/92;  

f) Apresentação de cópia da(s) respectivas ART(s) - Anotação(s) de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados.   

   

IV. LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO  

  

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cópia da Licença de Instalação e de sua respectiva publicação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA nº 006/86;  
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c) Cópia(s) da(s) matrícula(s) do(s) imóvel(is) afetado(s) pelo empreendimento, 
contendo a averbação da reserva legal;  

d) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Operação ou de sua 
respectiva renovação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86;  

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a Tabela I 
(procedimentos administrativos) da Lei Estadual nº 10.233/92;  

f) Apresentação de cópia da(s) respectivas ART(s) - Anotação(s) de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados.   

   

V. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO  

  

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;  

b) Cópia da Licença de Operação;  

c) Cópia(s) da(s) matrícula(s) do(s) imóvel(is) afetado(s) pelo empreendimento, 
contendo a averbação da reserva legal;  

d) Súmula de concessão de Licença de Operação, publicada por ocasião da sua 
expedição em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA no 006/86;  

e) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA no 006/86;  

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a Tabela I 
(procedimentos administrativos) da Lei Estadual nº 10.233/92;  

g) Apresentação de cópia da(s) respectivas ART(s) - Anotação(s) de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados.   

    

Parágrafo Único: Além dos documentos dispostos neste artigo, 
deverá ser apresentada, ainda, a documentação disposta nos 
artigos seguintes, de acordo com as exigências especificas de 
cada empreendimento e da etapa do licenciamento. 

 

O art. 10º da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010 traz os documentos 

específicos para licenciamentos de Pequenas Centrais Hidrelétricas, senão vejamos  

 

Art. 10º Empreendimentos caracterizados como PEQUENA CENTRAL 
HIDRELÉTRICA – PCH, com potência instalada acima de 10 
MW, e como USINA HIDRELÉTRICA DE ENERGIA – UHE, 
deverão efetuar o requerimento de licenciamento ambiental da 
sua unidade geradora de energia através dos documentos 
dispostos no Art. 8º, acrescidos dos seguintes documentos:  

  

I LICENÇA PRÉVIA – LP  
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a) Cadastro de Obras Diversas – COD;  

b) Despacho da ANEEL aprovando os Estudos de Inventário Hidrelétrico;  

c) Despacho da ANEEL contendo o aceite do Projeto Básico / Estudo de 
Viabilidade do Empreendimento para análise;  

d) Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
– RIMA;  

e) Apresentação do pedido (protocolo) de outorga prévia dos recursos hídricos ao 
órgão competente;  

  

II LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI  

  

a) Cadastro de Obras Diversas – COD;  

b) Aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, conforme Art. 209 
da Constituição Estadual;  

c) Despacho da ANEEL aprovando o Projeto Básico / Estudo de Viabilidade do 
Empreendimento;  

d) Projeto Básico Ambiental - PBA;  

e) Apresentação da outorga prévia dos recursos hídricos;  

f) Apresentação do pedido (protocolo) de autorização para supressão vegetal 
emitido pelo órgão competente, caso se aplique;  

g) Apresentação do pedido (protocolo) de autorização para manejo (estudos e 
resgate) da fauna emitida pelo órgão competente;   

 

III  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - RLI  

  

a) Cadastro de Obras Diversas – COD;  

b) Despacho vigente ANEEL aprovando o Projeto Básico / Estudo de Viabilidade 
do Empreendimento;  

c) Apresentação de autorização, em vigor, para supressão vegetal emitida pelo 
órgão competente, caso se aplique;  

d) Apresentação de autorização, em vigor, para manejo (estudos e resgate) da 
fauna emitida pelo órgão competente;  

  

IV LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO  

  

a) Cadastro de Obras Diversas – COD;  

b) Outorga de Autorização / Concessão da ANEEL para o empreendimento;  

c) Apresentação da outorga de direito dos recursos hídricos;  

  

V RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO  

  

a) Cadastro de Obras Diversas – COD;  
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b) Relatório de auditoria ambiental compulsória conforme LEI Estadual nº 13.448 
de 2002;  

c) Outorga de Autorização / Concessão da ANEEL para o empreendimento;  

d) Apresentação da outorga de direito, em vigor, dos recursos hídricos;  

  

Parágrafo Único - O empreendedor deverá apresentar ao órgão 
ambiental, em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a 
emissão da LI ou da RLI, o cronograma físico-financeiro da 
obra, elaborado a partir concessão da Licença de Instalação, 
com destaque para a data de início das obras; 

 

Importante salientar que o Termo de Referência para Licenciamento Ambiental 

para Pequena Central Hidrelétrica e Usina Hidrelétrica – acima de 10MW, emitido 

pelo IAP acima mencionado, reúne no item “Documentação Necessária” os mesmos 

documentos inseridos na Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010. 

Outrossim, esta norma legal dispõe em seu art. 20 que “para o caso de 

licenciamentos de Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGH’s (até 1MW), Pequenas 

Centrais Hidrelétricas – PCH’s (acima de 10MW), Usinas Termelétricas de Energia  

– UTE’s (acima de 10MW), Centrais Geradoras Eolielétricas – EOL’s (até 10MW), 

Linhas de Distribuição, Linhas de Subtransmissão e Linhas de Transmissão (acima 

de 230kV), sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, 

pelo Ministério Público, ou por cinquenta pessoas maiores de dezoito anos, o órgão 

de meio ambiente promoverá Reunião Técnica Informativa, conforme preconiza a 

Resolução CONAMA nº 279/2001.” 

“Com relação às áreas de preservação permanente deverá ser atendido o 

Código Florestal e as Resoluções CONAMA nºs 302/2002 e 303/2002.” (art. 22 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010) 

O art. 25 deste diploma legal preceitua que “caso o rio não possua acidentes 

naturais que já impeçam a migração de peixes, deverão ser apresentadas 

alternativas para transposição dos mesmos, de acordo com estudos técnicos 

próprios e adequados.” 

“In casu”, o rio Chopim já apresenta, pouco mais de 25 km a montante do 

remanso previsto para o reservatório da PCH Foz do Santana, uma queda dágua 

natural que impede a migração de peixes rio acima. 
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As etapas do licenciamento ambiental estão inseridas no Art. 10 da Resolução 

CONAMA 237/97, quais sejam: 

“Art. 10: O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às 
seguintes etapas:  

I Definição, pelo órgão ambiental competente, com a 
participação do empreendedor, dos documentos, projetos 
e estudos ambientais necessários ao início do processo 
de licenciamento correspondente à licença a ser 
requerida; 

II Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, 
acompanhado dos documentos, projetos e estudos 
ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

III A análise, pelo órgão ambiental competente, integrante do 
SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos 
ambientais apresentados e a realização de vistorias 
técnicas, quando necessárias; 

IV Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo 
órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, 
uma única vez, em decorrência da análise dos 
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, 
quando couber, podendo haver a reiteração da mesma 
solicitação, caso os esclarecimentos e complementações 
não tenham sido satisfatórios; 

V Audiência pública, quando couber, de acordo com a 
regulamentação pertinente; 

VI Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo 
órgão ambiental competente, decorrentes de audiências 
públicas, quando couber, podendo haver reiteração da 
solicitação quando os esclarecimentos e 
complementações não tiverem sido satisfatórios; 

VII Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, 
parecer jurídico; 

VIII Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, 
dando-se a devida publicidade.” 

5.2.2.3 Prazos 

5.2.2.3.1 Prazo de Emissão da Licença 

Como regra geral, havendo a necessidade de elaboração de EIA/RIMA (Estudo 

de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente), o órgão ambiental 

terá o prazo de até 12 meses, a contar da data do protocolo de solicitação, para a 

análise do deferimento ou não, para cada modalidade de licença (LP, LI e LO). 

Porém, a contagem desse prazo poderá ser suspensa durante a elaboração dos 

estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo 
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empreendedor, ou alterado, justificadamente, com a concordância do empreendedor 

e do órgão ambiental competente. (Art. 14, §1º e § 2º - Resolução CONAMA 

237/97).  

A Resolução CEMA-PR 065/2008, ratifica este prazo de 12 meses estabelecido 

na Resolução CONAMA acima mencionada. 

Caso sejam necessárias complementações/esclarecimentos no EIA-RIMA, o 

empreendedor terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento 

da solicitação  para o respectivo atendimento. (art. 14 resolução CEMA 065/2008.) 

5.2.2.3.2 Prazo de Validade para cada Licença 

A mesma Resolução CONAMA nº 237/97 fixa os prazo de validade para cada 

uma das licenças versadas, vejamos: 

“Art. 18: O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade 
de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo 
documento, levando em consideração os seguintes aspectos:  

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no 
mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração 
dos planos, programas e projetos relativos ao 
empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 
05 (cinco) anos. 

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá 
ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo 
ser superior a 06 (seis) anos. 

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá 
considerar os planos de controle ambiental e será de, no 
mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.”  

Os parágrafos 1º a 4º do Art. 18 acima citado trazem especificações para 

algumas situações diferentes para os prazos de validade, bem como para 

renovações de tais licenças. 

Porém, no Estado do Paraná, a Resolução CEMA 065/2008, que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, traz em seu ANEXO IV um quadro que contém a validade 

das licenças ambientais, que está vigente para os licenciamentos ambientais dentro 

do nosso Estado. 

Mister salientar que a licença, qualquer que seja, fica subordinada à cláusula 

rebus sic standibus, pois, caso ocorram violação ou inadequação de quaisquer 

condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações 
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relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou superveniência de graves 

riscos ambientais e de saúde, o órgão ambiental, mediante decisão motivada, 

poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, 

suspender ou cancelar a licença concedida, segundo previsão contida no art. 19 e 

incisos da Resolução CONAMA 237/97. 

5.2.2.4 A Audiência Pública 

A audiência pública é obrigatória em todos os Estados, respeitadas as 

Constituições locais. 

A Resolução CONAMA 009, de 03 de dezembro de 1987, disciplina a Audiência 

Pública citada nas Resoluções CONAMA 001/86 (art. 11, § 2º), 237/97 (art. 3º, caput 

e art. 10, inc. V). 

A finalidade da Audiência Pública é “... expor aos interessados o conteúdo do 

produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos 

presentes as críticas e sugestões a respeito.” (Art. 1º). 

O prazo para ser requerida a audiência é de 45 dias da data do recebimento do 

RIMA. (Art. 2º, § 1º - Res. CONAMA 009/87) 

A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados, sempre 

com ampla divulgação, por meio de publicação em jornal de grande circulação do 

Estado ou na região em que se localizar o empreendimento. (Art. 2º, § 4º - Res. 

CONAMA 009/87) 

A audiência pública não tem caráter deliberativo, mas sim informativo, dirimindo 

dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.  

5.2.2.5 Compensação Ambiental 

A compensação Ambiental é um mecanismo financeiro de compensação pelos 

efeitos de impactos não mitigáveis ocorridos quando da implantação de 

empreendimentos, e identificados no processo de licenciamento ambiental.  

Estes recursos são destinados às Unidades de Conservação para consolidação 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. 

A Lei Federal 9985/2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, mais conhecida como Lei do SNUC.  
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O instrumento da Compensação Ambiental está contido no artigo 36 deste 

diploma legal, que enuncia: 

Art. 36: “Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado, obriga o 
empreendedor a apoiar a implantação e manutenção de unidade 
de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o 
disposto nesta Lei.”  

O montante dos recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não poderá ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a 

implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental 

licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento. (§1º, do art. 36 – Lei do SNUC) 

“Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a 

serem beneficiárias, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido 

o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades 

de conservação.” (§2º, do art. 36 – Lei do SNUC)  

“Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua 

zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só 

poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 

administração e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 

Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 

artigo”. (§3º, do art. 36 – Lei do SNUC) 

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto 4340/2002, a qual estabelece que a 

compensação por significativo impacto ambiental, seguirá os critérios de valoração 

estabelecidos no artigo 31 deste decreto.  

Conforme o que dispõe o parágrafo único do artigo acima mencionado, o 

montante do percentual será fixado pelo órgão ambiental licenciador e se dará em 

função dos seguintes critérios: impactos negativos, impactos não mitigáveis e 

passíveis de riscos que possam comprometer a qualidade de vida de uma região ou 

causar danos aos recursos naturais, a amplitude dos impactos gerados pelo 

empreendimento. 

Considerando a importância de se ordenar as ações internas e estabelecer os 

procedimentos da Compensação Ambiental, no âmbito do IBAMA, este órgão 
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ambiental, em 27/08/2004, publicou a Instrução Normativa 47, a qual visa 

“estabelecer procedimentos para a gestão da compensação ambiental no âmbito do 

IBAMA, na forma do Anexo I desta Instrução Normativa.” 

Dentre os itens abordados, o art. 2º traz as finalidades desta Instrução. São elas, 

in verbis:  

I – orientar quanto às atribuições específicas de todas as 
unidades do IBAMA, na condução do processo de 
compensação ambiental; 

II – estabelecer articulação entre as diversas unidades do 
IBAMA, Câmara de Compensação Ambiental – CCA, os 
empreendedores e demais interessados, visando à gestão 
de compensação ambiental; 

III – operacionalizar a aplicação e execução dos recursos 
oriundos da compensação ambiental. 

O art. 3º traz algumas definições tais como: “diretrizes gerais de aplicação, termo 

de compromisso, convênios, plano de trabalho” etc. 

Já o art. 4º estabelece que a Gerência Executiva – GEREX, responsável pela 

Unidade de Conservação beneficiada com os recursos da Compensação Ambiental, 

deverá avaliar periodicamente o andamento das ações das respectivas Unidades 

emitindo relatório de monitoria a Secretaria Executiva da Câmara de Compensação 

Ambiental – SECEX/CCA. 

O Anexo I traz detalhadamente o Procedimento para Aplicação da Compensação 

Ambiental, enumerando os segmentos envolvidos, os passos a serem seguidos e a 

descrição para cada ação. 

A Portaria IBAMA nº 7, de 19 de janeiro de 2004 cria a “Câmara de 

Compensação Ambiental” que tem como atribuições: (art. 3º)  

I – “decidir sobre critérios de gradação de impactos ambientais, 
bem como os procedimentos administrativos e financeiros 
para execução da compensação ambiental, e propor ao 
Conselho Gestor a normatização necessária a este fim”; 

II – “examinar e decidir sobre a distribuição das medidas 
compensatórias para aplicação nas unidades de 
conservação, existentes ou a serem criadas”; 

III – “examinar e decidir sobre os recursos administrativos de 
revisão de gradação de impactos ambientais”; 

IV – “analisar e propor ao Conselho Gestor da Autarquia plano 
de aplicação dos recursos de compensação ambiental.” 
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A Portaria IBAMA nº 44, de 22 de abril de 2004, Aprova o Regimento Interno da 

Câmara de Compensação Ambiental, na forma do Anexo I desta Portaria. 

A Resolução CONAMA 371/2006 estabelece diretrizes aos órgãos ambientais 

para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos 

advindos de compensação ambiental , conforme a Lei 9.985/2000 que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

Porém, no Estado do Paraná, mister a análise da Resolução Conjunta 01/2010 - 

SEMA/IAP, a qual “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.” 

Importante salientar que o IAP – Instituto ambiental do Paraná “mantém, desde 

2005, a Câmara Técnica de Compensação Ambiental, com o objetivo de atuar nos 

casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, inclusive de estabelecer, acompanhar e auditar os Planos de Aplicação 

de recursos financeiros oriundos de medidas compensatórias.” (Texto de introdução 

e de Explicação Técnica da Resolução Conjunta 01/2010 - SEMA/IAP) 

5.3 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

5.3.1 Constituição Federal 
Com a finalidade de garantir o gozo à plenitude do que se convencionou chamar 

de qualidade de vida e bem assim no intuito precípuo de garantir a esta e, 

principalmente, às futuras gerações, a atual Constituição da República Federativa do 

Brasil fez inserir no seu Título VIII – DA ORDEM SOCIAL, o capítulo VI, que trata do 

meio ambiente. 

O artigo 225 da Carta Magna cristaliza os princípios atinentes ao caso vertente, 

conforme transcrição parcial abaixo: 

 “Art. 225:  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. 
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§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder 
público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico  das espécies e ecossistemas; 

... 

IV - exigir, na forma da 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; 

 ... 

 VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.” 

A nossa Carta Magna de 1988 foi a primeira a tratar diretamente da questão 

ambiental, levando respeitado jurista a afirmar: “Pode-se dizer que ela é uma 

Constituição eminentemente ambientalista.”(José Afonso da Silva, in Direito 

Ambiental Constitucional, pág. 26) 

A própria Constituição, em seu inc. IV do art. 225, acima transcrito, prevê a 

exigência do estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra e 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, 

relegando para a legislação ordinária o seu regramento e sua efetivação. 

A Lei Maior determinou o sistema de proteção ambiental, prevendo a 

competência legislativa das matérias ambientais nas três esferas: federal, estadual e 

municipal, não estipulando competência privativa à União. 

Estatuiu-se no art. 23, inc. VI da CF, a competência comum das pessoas de 

direito público interno, no tocante à proteção do meio ambiente e o combate à 

poluição. 

Ademais, o art. 24, incs. VI, VII e VIII da CF/88 regram a competência 

concorrente dos entes políticos, cabendo à União estabelecer normas gerais, não 

excluindo a suplementar dos Estados, permitindo a estes a competência plena na 

ausência daquelas, para atender as suas peculiaridades, conforme estipulado nos 

parágrafos deste artigo. 
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5.3.2 Uso e Qualidade das Águas 
Os padrões de qualidade de água refletem, tipicamente, os objetivos de proteção 

dos usos da água, da saúde humana e da biota. Já os padrões de lançamento de 

efluentes expressam a filosofia de que todas as descargas deveriam promover o 

mínimo impacto ambiental no corpo receptor, utilizando-se, em nível de tratamento, 

as melhores tecnologias disponíveis.  

Assim, a rigidez dos padrões de efluentes, a classificação e os padrões de 

qualidade de água, teoricamente, demonstram a disposição da sociedade em 

preservar o ambiente. 

A Lei 9.433, de 08.01.97, publicada no DOU de 09.01.97, “Institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o Inc. XIX do Art. 21 da Constituição Federal e 

altera o Art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, 

de 28 de dezembro de 1989”. 

Segundo o Art. 9º do diploma legal acima enunciado, o enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa a:  

“I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos 
mais exigentes a que foram destinadas;  

II - diminuir os custos de combate à poluição da águas, 
mediante ações preventivas permanentes”. 

Já o art. 10, da citada Lei, afirma que as classes de corpos de água serão 

estabelecidas pela legislação ambiental. 

Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, em seu 

art. 3º, classifica as águas doces, salobras e salinas, segundo seus usos 

preponderantes, em treze classes. 

“In casu”, o principal corpo de água afetado pelo empreendimento é de água 

doce – Rio Chopim, estando enquadrado na classe 2, conforme Portaria SUREHMA 

nº 020, de 12 de maio de 1992: 

De acordo com o Inc. III do Art. 3º da Resolução CONAMA 357/2005 as águas 

pertencentes à classe 2 são destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
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b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos 

de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e; 

e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

5.3.2.1 Outorga dos Direitos de Uso da Água 

“O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso à água.”(Art. 11 da Lei 9.433/97). 

A água é um recurso natural escasso e é um bem de domínio público, de valor 

econômico, essencial a vida. Para que todos tenham acesso e usem de forma 

sustentável, cabe ao Poder Público a sua regulação. 

No caso das águas de domínio da União, a ANA - Agência Nacional de Águas é 

quem concede e para as águas de domínio dos Estados e do Distrito Federal 

compete aos órgãos gestores dos Sistemas Estaduais a emissão da outorga, com 

base nas diretrizes estabelecidas em legislações específicas de cada Estado, muitas 

vezes com participação dos conselhos estaduais e dos comitês de bacias.    

As águas de domínio dos Estados e do Distrito Federal são todas as de rios e de 

bacias que se encontram dentro dos limites dos Estados, incluindo as águas de 

origem subterrânea.  

Os usos para captação de água para o abastecimento doméstico, para fins 

industriais ou irrigação; para o lançamento de efluentes industriais ou urbanos, a 

construção de obras hidráulicas, como barragens e canalizações de rio, ou, ainda, à 

serviços de desassoreamento e de limpeza de margens, precedem de outorga.  

Qualquer interferência que se pretenda realizar na quantidade ou na qualidade 

das águas necessita de autorização do Poder Público. 

No Paraná, a outorga é concedida pelo Instituto das Águas do Paraná, antiga 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental - SUDERHSA. 
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A Outorga Prévia é o ato administrativo com finalidade de declarar a 

disponibilidade de água para os usos requeridos, não conferindo o direito de uso de 

recursos hídricos e se destinando a reservar a vazão passível de outorga. 

A Outorga Prévia deverá ser requerida pelos novos empreendimentos, que 

necessitem de LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

De acordo com Art. 12 da Lei 9.433/97, estão sujeitos à 
outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos 
de recursos hídricos: 

“I derivação ou captação de parcela da água existente em 
um corpo de água para consumo final, inclusive 
abastecimento público ou insumo de processo produtivo. 

II extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo 
final ou insumo de processo produtivo; 

III lançamento em corpo de água de esgotos e demais 
resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim 
de sua diluição, transporte ou disposição final; 

IV aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

V outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a 
qualidade da água existente em um corpo de água”. 

 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR, no uso das 

competências que lhe são conferidas pela Lei Estadual do Paraná nº 12.726, de 26 

de novembro de 1999 e pelo disposto no decreto nº 9.129, de 27 de dezembro de 

2010, e após deliberação em Plenário, aprovou a proposta de instituição do Comitê 

dos Afluentes do Baixa Iguaçu e a proposição de composição de sua Mesa Diretora 

Provisória, através da RESOLUÇÃO nº 74 CERH/PR, de 16 de maio de 2012.  

5.3.3 A Proteção da Fauna e Flora 
5.3.3.1 Generalidades 

A legislação de proteção da fauna e flora no Brasil é uma das mais profícuas sob 

a ótica ambiental. 

A preservação das espécies animais e vegetais assim como dos ecossistemas 

que integram é providência indispensável para que a qualidade de vida da 

população não se deteriore. 
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A Constituição de 1934 foi a primeira a dispor sobre florestas, ao reconhecer a 

competência privativa da União para legislar sobre elas e sua exploração. Nesse 

mesmo sentido dispuseram as demais até a de 1988, que inovou a matéria. 

A atual Carta Magna declara, em primeiro lugar, que é da competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, preservar as florestas, 

a fauna e a flora (art. 223, VIII). A seguir, no art. 24, VI é estabelecida a competência 

para legislar sobre Fauna e Flora, que enuncia: 

Art. 24: “Compete à União, Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

Inc. VI: “Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
ao Meio Ambiente e controle da poluição.” 

Já o art. 225, § 1º, VII impõe ao Poder Público a tarefa de proteger a Fauna e a 

Flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem extinção de espécies. 

5.3.3.2 Flora 

O Novo Código Florestal, instituído pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012,  com 

as várias modificações introduzidas pela Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 

afirma em seu parágrafo único que a presente Lei atenderá vários princípios , os 

quais estão dispostos em seis incisos. Dentre eles, destaca-se o inc. I, in verbis:  

“I- afirmação do compromisso soberando do Brasil com a preservação das suas 

florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da bodiversidade, do 

solo, dos recursos hídricos 

O art. 8º do novo Código Florestal estabelece que “ a intervenção ou a supressão 

de vegetação nativa em área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas 

hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impact ambiental 

previstas nesta Lei.” 

Desta forma, os Estados e Municípios possuem delegações da lei federal para 

declarar a vegetação de seu interesse como protegida, conforme se verifica nas 

legislações estaduais específicas. 
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Convém salientar que os estudos ambientais devem apontar a execução ou não 

da supressão de vegetação arbórea para instalação da Pequena Central Hidrelétrica 

Foz do Santana.  

Em sendo necessária, o empreendedor deverá solicitar autorização específica ao 

Instituto Ambiental do Paraná, através do preencimento do RAF - Requerimento de 

Autorização Florestal que é o documento destinado a formalização do requerimento 

para todas as modalidades de autorização florestal, cujo formulário encontra-se 

disponível no site do IAP: www.iap.pr.gov.br. 

Estas solicitações devem, ainda, respeitar, no que couber, a Lei Estadual nº 

11.054, de 14 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei 15.001, de 26 de janeiro 

de 2006 (Lei Florestal do Estado), Decreto Estadual nº 1940/1996, que dispõe sobre 

a reposição florestal, inclusive quanto a adoção de medidas de recuperação de 

áreas degradadas, conforme Decreto Estadual nº 387/1999, publicado no DOE/PR 

de 03/03/1999.  

5.3.3.3 A vegetação marginal ao longo dos rios, lagos e reservatórios 

5.3.3.3.1 O Código Florestal 

O inc. II, do art. 3º do novo Código Florestal, enuncia o conceito de Área de 

Preservação Permanente como sendo : 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geo´lógica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas.” 

 

No artigo 4º este diploma legal trata das Áreas de Preservação Permanente, 

estabelecendo as situações para sua localização em diversas alíneas. 

 “Art. 4º: Consideram-se  Área de Preservação Permanente, pelo 
em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I – as faixas marginais de qualquer curso dágua natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de 
menos de 10 (dez) metros de largura; 
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b) 50 (cinqüenta) metros, para os cursos d’águaque 
tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de 
largura; 

c) 100 (cem metros), para os cursos d'água que 
tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) 
metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d' água que 
tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 
metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d' água 
que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 
metros. 

II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, 
em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o 
corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de 
superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinqüenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas 

 

III as áreas no entorno dos reservatórios d’água 
artificiais, devorrentes de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais, na 
faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento;  ; 

IV) asáreas no entorno das nascentes, dos olhos d' 
água perenes, qualquer que seja  sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinqüenta) 
metros de largura; 

V) as encostas ou parte destas com declividade 
superior a 45*equivalente a 100% (cem por 
cento) na linha de maior declive; 

VI) as restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues; 

VII) os manguezais , em toda a sua extensão; 

VIII as bordas dos tabuleiros ou chapadas, atéa linha 
de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior 
100(cem) metros, em projeções horizontais; 

IX) no topo de morros, montes, montanhas e serras, 
com altura mínima de 100 (cem) metros e 
inclinação média maior que 25o, as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura 
mínima da elevação sempre emrelação à base, 
sendo esta definidapelo plano horizontal 
determinado por planície ou espelhho d’água 
adjacente ou, nos relevos ondulado. 
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X – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e 
oitocentos) metros, qualquer que seja a 
vegetação. 

XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção 
horizontal, com largura mínima de 50 
(cinqüenta) metros, a partir do espaço 
permanentemente brejosos e encharcado. 

Importante salientar o art. 5º do novo Código Florestal, o qual afirma “in verbis” 

“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.” 

5.3.3.3.2 Res. CONAMA 302/2002 

No papel de regulamentadora do artigo 2º da Lei 4771/65, a Resolução CONAMA 

nº 302/2003, no que concerne as áreas de preservação permanente no entorno dos 

reservatórios artificiais, considerando a função ambiental das áreas de preservação 

permanente, estabeleceu parâmetros, definições e limites para as áreas de 

preservação permanente do reservatórios artificiais criando a elaboração obrigatória 

do plano ambiental de conservação e uso do seu entorno. 

Segundo essa norma deverá ser constituída área de preservação permanente, a 

área do entorno do reservatório artificial, projetada horizontalmente, devendo ser 

medida a partir do nível máximo normal. Tal projeção será de trinta metros para 

reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem metros para 

áreas rurais.  

Os limites das áreas de preservação permanente, previstos no caso das áreas 

urbanas e rurais, poderão ser ampliados ou reduzidos, observando-se sempre o 

patamar mínimo de trinta metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental 

e no plano de recursos hídricos, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 3º desta 

resolução. 

A ampliação ou redução do limite das APPs, referidas acima, deverão atender a 

vários critérios. São eles: característica ambiental da bacia hidrográfica, geologia, 
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geomorfologia, hidrogeologia e fisiologia da bacia hidrográfica em que está inserida; 

tipologia vegetal; representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da 

bacia hidrográfica em que está inserido, notadamente a existência de espécie 

ameaçada de extinção e a importância da área como corredor da biodiversidade; 

finalidade do uso da água, uso e ocupação do solo no entorno; impacto ambiental 

causado pela implantação do reservatório e no entorno da área  de preservação 

permanente até a faixa de cem metros.  

A norma incumbe, também, ao empreendedor a elaboração do plano ambiental 

de conservação e uso do entorno, sendo um dos programas ambientais 

apresentados no escopo do EIA-RIMA. 

Outra previsão normativa relativa a área de preservação permanente relevante 

ao estudo em questão, é o caso específico de reservatório artificial. 

O inc. I da Resolução CONAMA 302/2002 é claro ao afirmar, “in verbis”: 

“Art. 3º: Constitui Área de Preservação Permanente a área com 
largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos 
reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo 
normal de”: 

I – “30 metros para os reservatórios artificiais 
situados em áreas urbanas consolidadas e cem 
metros para as áreas rurais.” 

Já o art. 2º desta Resolução CONAMA, traz a definição de Área Urbana 
Consolidada, a qual deve atender os critérios estabelecidos no inc. V, do art., os 
quais enunciam: 

“Art. 2º: Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes 
definições”: 

V- “Área Urbana Consolidada: aquela que atende 
aos seguintes critérios”: 

a) “definição legal pelo poder público”; 

b) “existência de, no mínimo, quatro dos seguintes 
equipamentos de infra-estrutura urbana”: 

1. malha viária com canalização de águas pluviais; 

2. rede de esgoto; 

3. distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública; 

4. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 

5. tratamento de resíduos sólidos urbanos; 

5.3.3.3.3 Res. CONAMA 303/2002 
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Esta Resolução dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente. 

O art. 3º, inc. III, letras “a” e “b” assim se manifestam, “in verbis” 

Art. 3º: “Constitui Área de Preservação Permanente, a área 
situada:” 

III – “ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa 
com metragem mínima de” : 

a) “trinta metros, para os que estejam situados em 
áreas urbanas consolidadas;” 

b) “cem metros, para as que estejam em áreas 
rurais, exceto os corpos d’água com até vinte 
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 
cinqüenta metros.” 

 

5.3.3.4 O Reflorestamento de Preservação Permanente 

O art. 4º do Código Florestal visa conservar a cobertura vegetal de porte arbóreo 

ou não, já existente, de modo a proteger as águas (alíneas a,b,c, d,e,incs. II e III,), 

ou como protetora do solo (incisos IV a XI).  

O art. 7º desta nova norma legal, estabelece que “a vegetação situada em Área 

de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor 

ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado.” 

Na hipótese de se ter “ocorrido supressão de vegetação situada em Área de 

Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer 

título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos 

autorizado previstos nesta lei.”( §1º, do art. 7º do Novo Código Florestal) 

A Instrução Normativa do MMA ,nº 05, de 08 de setembro de 2009, dispõe sobre 

os procedimentos metodológicos para restauração e recuperação das Áreas de 

Preservação Permanentes e da Reserva Legal. 

5.3.3.5 A Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006 

A Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a utilização e proteção 

da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras providências.  
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Dentre os artigos elencados, importante salientar o art. 17 desta Lei, a qual 

enuncia, “in verbis”: 

“Art. 17.: O corte ou a supressão de vegetação primária ou 
secundária nos estágios médio ou avançado de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por 
esta Lei, ficam condicionados à compensação 
ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 
extensão da área desmatada, com as mesmas 
características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, 
sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, 
e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta 
Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 
metropolitana.  

§ 1:º 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.   

§ 2:º A compensação ambiental a que se refere este artigo não se 
aplica aos casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou 
de corte ou supressão ilegais. “ 

Analisando as exceções contidas no artigo acima mencionado, se verifica que as 

mesmas se referem as áreas de proteção da Mata Atlântica nas áreas urbanas e 

regiões metropolitanas e ao pequeno produtor rural e populações tradicionais .  

O “caput do artigo acima enunciado é claro ao condicionar a compensação 

ambiental pelo corte ou supressão de vegetação primária ou secundária nos 

estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica por ” área 

equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características 

ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica”.  

Já o Decreto 6.660, de 21 de novembro de 2008 traz um capítulo, contendo dois 

artigos especialmente para tratar “Da Destinação de Área Equivalente à 

Desmatada”. 

Seguindo as nuances da Lei 11.428, este dispositivo legal, inc. I do art. 26, 

também deixa claro que a área a ser destinada como compensação ambiental pelo 

corte ou supressão da Mata Atlântica deve ter as mesmas características ecológicas 

daquela que foi desmatada, senão vejamos: 
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“Art. 26: Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, 
inciso II, da Lei no 11.428, de 2006, o empreendedor 
deverá: 

I - destinar área equivalente à extensão da área 
desmatada, para conservação, com as mesmas 
características ecológicas, na mesma bacia 
hidrográfica, sempre que possível na mesma 
microbacia hidrográfica e, nos casos previstos 
nos arts. 30 e 31 da Lei no 11.428, de 2006, em 
áreas localizadas no mesmo Município ou 
região metropolitana; ou (grifo nosso) 

II - destinar, mediante doação ao Poder Público, 
área equivalente no interior de unidade de 
conservação de domínio público, pendente de 
regularização fundiária, localizada na mesma 
bacia hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre 
que possível, na mesma microbacia 
hidrográfica.   

§ 1º:  Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que 
atenda aos requisitos previstos nos incisos I e II, o 
empreendedor deverá efetuar a reposição florestal, com 
espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma 
bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 
hidrográfica.  

§ 2º: A execução da reposição florestal de que trata o § 1º deverá 
seguir as diretrizes definidas em projeto técnico, elaborado por 
profissional habilitado e previamente aprovado pelo órgão 
ambiental competente, contemplando metodologia que garanta 
o restabelecimento de índices de diversidade florística 
compatíveis com os estágios de regeneração da área 
desmatada.  

Art. 27: A área destinada na forma  de que tratam o inciso I e o § 
1º do art. 26, poderá constituir Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, nos termos do art. 21 da Lei no 
9.985, de 18 de julho de 2000, ou servidão florestal em 
caráter permanente conforme previsto no art. 44-A da 
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código 
Florestal.  

Parágrafo único: O órgão ambiental competente promoverá vistoria 
prévia naárea destinada à compensação para avaliar e atestar 
que as características ecológicas e a extensão da área são 
equivalentes àquelas da área desmatada.” 

“In casu”, entende-se que o empreendedor deverá “destinar área equivalente à 

extensão da área desmatada, para conservação, com as mesmas características 

ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica” ou “destinar, mediante doação ao Poder Público, área 

equivalente no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de 
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regularização fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica, no mesmo Estado 

e, sempre que possível, na mesma microbacia hidrográfica.” 

Caso não exista uma área que atenda os requisitos contidos nos inc. I e II do art. 

26 do dispositivo legal em epígrafe, o empreendedor deverá “efetuar a reposição 

florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.”  

O art. 27 acima disposto, enuncia que a área destinada ao inc. I e o § 1º do art. 

26 deste diploma legal poderá ser uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(prevista na Lei do SNUC), ou servidão florestal (prevista na Lei 4.771/65, porém 

revogada pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.) 

5.3.3.6 Fauna 

5.3.3.6.1 Conceitos 

No sentido lato, Fauna refere-se ao conjunto de todos os animais de uma região 

ou de um período geológico, abrangendo aí a fauna terrestre e aquática. 

A Carta Magna faz distinção entre a fauna aquática e a fauna terrestre, ao falar 

respectivamente em pesca e modo de captura de espécies, e em caça, atividade 

destinada a capturar animais silvestres, vivos ou mortos. O art. 24, VI, declara 

competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

caça, pesca e fauna. 

Assim, pondo fauna ao lado de caça e pesca, pode-se deduzir que o legislador 

quis empregar o termo no seu sentido abrangente. Do mesmo modo, deve-se 

entender seu emprego no art. 23, VII e no art. 225, § 1º, VII. 

Atualmente, no Paraná, o Instituto Ambental do Paraná é o órgão competente 

para emitir as licenças para captura e transporte de animais silvestres, ictiofauna e 

demais organismos aquáticos. 

A Portaria IAP 097 de 29 de maio de 2012 dispõe sobre conceito, documentação 

necessária e instrução para procedimentos administrativos de Autorizações 

Ambientais para Manejo de Fauna em processos e Licenciamento Ambiental. 
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“Além dos critérios estabelecidos pelo IAP, os estudos de fauna deverão 

contemplar as restrições e condicionantes previstas na Instrução Normativa nº 

146/2007, do IBAMA.” (Parágrafo único da Portaria IAP 097/2012) 

5.3.3.6.2 Fauna Terrestre 

A Lei 5.197, de 03/01/67, que se apresenta hoje como uma das mais importantes 

na legislação federal, especifica e estabelece normas de proteção à fauna terrestre, 

dando premissas básicas de defesa à vida animal. 

A maior inovação que se apresentou nesta norma jurídica é a determinação de 

que todos os animais, qualquer que seja a espécie e a fase de desenvolvimento em 

que vivem naturalmente fora do cativeiro, bem como seus ninhos, abrigos e 

criadouros naturais, são de propriedade do Estado, vedando sua perseguição, 

utilização, caça ou apanha (art. 1º). 

Assim, a fauna terrestre constitui-se em propriedade do Estado Brasileiro. Não foi 

incluída nos bens da União e, destarte não constitui seu domínio patrimonial, de que 

ela possa gozar e dispor. Mas, na medida em que representa o Estado Brasileiro, 

tomado no seu sentido global, a ela compete cuidar e proteger esses bens que 

assumem características de bens nacionais, não como mero domínio eminente da 

nação. 

O art. 36 desta norma legal instituiu o Conselho Nacional de Proteção à Fauna – 

CNPF como órgão consultivo e normativo de política de proteção à Fauna no País, o 

qual foi organizado pelo Decreto 97.633 de 10/04/89, integrado no IBAMA com a 

finalidade de “… estudar e propor diretrizes gerais para a criação e implantação de 

Reservas e Áreas Protegidas, Parques e Reservas de Caça e Área de Lazer; o 

manejo adequado da fauna e temas de seu interesse peculiar que lhe sejam 

submetidos pelo presidente do IBAMA”. 

O sistema de conservação assenta-se nos critérios de manejo adequados da 

Fauna, de modo a manter as espécies, evitar a extinção de espécies raras e, 

sobretudo, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético faunístico 

do país, nos termos do art. 225, § 1º, II, da Constituição Federal. O sistema de 

conservação inclui a instituição de Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e 
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Municipais, nas quais só podem ocorrer as atividades científicas devidamente 

autorizadas pela autoridade competente. 

Impende salientar a Instrução Normativa do IBAMA, nº 146, de 11 de janeiro de 

2007, a qual estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo da 

fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação) 

em áreas de influência dos empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento 

ambiental, no âmbito do IBAMA.. 

Para empreendimentos licenciados pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná, 

este órgão ambiental é o responsável pela análise e expedição de autorização para  

resgate e destinação de animais. 

Os planos de trabalho dos estudos de fauna, deverão ser elaborados por técnico 

habilitado e apresentados para análise do IAP, em 01 (uma) via, acompanhados da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, conforme as diretrizes 

contantes na Portaria IAP 97/12, a qual dispõe sobre conceito, documentação 

necessária e instrução para procedimentos administrativos de Autorizações 

Ambientais para Manejo de Fauna em processos de Licenciamento Ambiental. 

5.3.3.6.3 Fauna Aquática 

A Portaria N.º 1, de 04/01/77, da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

– SUDEPE, refere-se à proteção da fauna aquática. Embora o órgão tenha sido 

extinto, suas atribuições passaram a ser de responsabilidade do IBAMA e os termos 

da Portaria continuam válidos. 

5.3.3.7 Aumento da Arrecadação do ICMS – Usinas Hidreçétricas 

O renomado economista Peno Ari Juchem, ao se manifestar sobre o assunto, 

assim se pronuncia: 

“A respeito de legislação específica para aumento da arrecadação do ICMS nos 

municípios em que se localizam usinas hidrelétricas e/ou que tenham áreas 

alagadas pela formação do reservatório pode-se esclarecer que a legislação 

pertinente estabelece como fato gerador o consumo da energia e não a produção. 

Por isso, a energia elétrica, via ICMS, é tributada nos locais de consumo, ou seja, 

com isso o estado do Paraná e os municípios em que se situam UHE´s, ao longo 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - PCH FOZ DO SANT ANA  

85

dos anos estão perdendo arrecadação, e muita. Só para esclarecer é um grande 

conflito de interesses entre estados/municípios produtores e consumidores de 

energia elétrica. Esse embate/guerra pode ser exemplificado com o próprio 

município de Curitiba, grande consumidor e, por essa sistemática, grande 

arrecadador de ICMS sobre energia aqui consumida, certamente não quer que a 

mesma seja tributada onde ela é gerada. Há estudos e discussões para mudar essa 

sistemática, até projeto de lei já existe. 

Talvez seja oportuno esclarecer que a arrecadação de ICMS no município em 

que se situar a UHE ou PCH conta com aumento desse tributo por ocasião da FASE 

DE CONSTRUÇÃO, período em que as empreiteiras e prestadoras de serviços 

venham a adquirir produtos na localidade, isso, evidentemente se os mesmos 

estiverem disponíveis no município, que pode ser tão pequeno e com uma economia 

tão incipiente que os estabelecimentos ali existentes não tenham porte ou 

disponibilidade para oferecer/vender/atender a demanda. O incremento local da 

arrecadação na fase de construção também ocorre com os gastos (compras) dos 

trabalhadores e seus familiares em função dos ganhos salariais decorrentes do 

empreendimento.  

Não se trata de um aumento direto do ICMS, haja vista, que o empreendedor 

pretende vender a energia para consumidores de outros estados, assim o ICMS 

destacado nas notas fiscais e recolhido para outro estado passa a afetar (aumentar) 

o Valor Adicionado Bruto (VAB) do município(s) onde estiver localizada a PCH que 

por sua vez serve para estabelecer o assim chamado Índice de Participação dos 

Municípios no ICMS que conta com critérios de rateio pré-estabelecidos pela 

Secretaria de Fazenda do Estado. Na verdade é o montante da venda/faturamento 

que passa a ser computado ao VAB do município(s), ou seja, não é o ICMS em si.  

Vale ainda esclarecer que o ICMS arrecadado nos municípios do Paraná compõe 

um montante global geral, cuja parcela correspondente a cada um é posteriormente 

distribuída entre os mesmos, seguindo os tais critérios de rateio que compõem o 

assim chamado Índice de Participação dos Municípios no ICMS. 

No período de construção do empreendimento as receitas municipais também 

podem ser incrementadas com a arrecadação do ISSQN – Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza, desde que as empreiteiras ou prestadoras de serviços 
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estejam inscritas localmente, assim como com o ITBI – Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis na medida em que houverem transações imobiliárias 

vinculadas ao projeto.” 

5.3.3.8 Compensação Financeira 

A compensação financeira de recursos hídricos é um percentual que as 

concessionárias e empresas autorizadas a produzir por geração hidroelétrica pagam 

pela utilização de recursos hídricos (royalties). A ANEEL gerencia a cobrança da 

taxa e a distribuição dos recursos arrecadados entre os Municípios, Estados e a 

União. 

Conforme estabelecido pela Lei 8.001, de 24 de julho de 2000 e alterações 

contidas na Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e Lei 9.993, de 24 de julho de 2000, 

são destinados 45% dos recursos aos municípios atingidos pelas barragens, 

enquanto que os Estados onde se localizam as represas têm direito a outros 45%. O 

Ministério do Meio Ambiente fica com 3%, o Ministério de Minas e Energia fica com 

3% e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico fica com 4% 

do total. 

Segundo a legislação federal a seguir comentada, as geradoras caracterizadas 

como PCHs, como é o caso da PCH Foz do Santana, são dispensadas do 

pagamento de royalties pelas seguintes razões: 

• A lei 7.990 (29/12/1989) definiu a isenção de pagamento de royalties para 

usinas com potências inferiores a 10 MW (inciso I do artigo 4), então 

definidas como pequenas centrais hidroelétricas (PCHs); 

• A Lei 9.427 (1998) informa no “caput” do artigo 26 que "depende de 

autorização da ANEEL: 

“I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência 
superior a 1.000 KW e igual ou inferior a 30.000 KW, 
destinado a produção independente ou autoprodução, 
mantidas as características de pequena central 
hidroelétrica;” (grifado) 

 

O parágrafo 4.º deste artigo estabelece que “É estendido às usinas hidroelétricas 

referidas no inciso I que iniciarem a operação após a publicação desta Lei, a isenção 
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de que trata o inciso I do art. 4 da Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989.” 

(grifado) 

5.3.3.9 A Proteção aos Bens de Valor Arqueológico 

A lei 3.924, de 26/07/61, dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

históricos existentes no território nacional.  

A Carta Magna de 1988 fez menção aos bens de valor arqueológico, merecendo 

destaque os seguintes dispositivos: 

Art.5º: .... 

Inc. LXXIII: “Qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular em que vise anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao Meio Ambiente e ao 
Patrimônio Histórico e Cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada ma-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência.” 

Art. 20: “São bens da União.” 

”Inc X: “As cavidades naturais subterrâneas e os sítios 
arqueológicos pré-históricos.” 

Art. 23: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios:”  

Inc.III: “Proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.” 

Art. 216: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza 
material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identificação, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem.”  

Inc.V: “Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico.” 

§ 1º: “O Poder Público, com a colaboração da comunidade 
promoverá e protegerá, o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento, 
desapropriação e de outras formas de acautelamento e 
preservação.” 

§ 4°: “Os danos e ameaças ao patrimônio cultural se rão punidos na 
forma da lei.” 

O dispositivo constitucional de 1988 foi sábio ao empregar o termo “sítio” no 

artigo supra mencionado e não “jazida” como na Constituição Federal de 1967, pois 

desta forma também pode ser abrangida a propriedade de superfície. 
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A proteção dos bens de valor arqueológico se faz por meio de tombamento 

instituído pelo Decreto-Lei n.° 25 de 30/11/38, enc argo da Secretaria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional manter um cadastro dos monumentos arqueológicos 

no qual estão registrados todos os sítios manifestados, bem como dos que se 

tornarem conhecidos por qualquer via. 

Importante salientar a Portaria IPHAN 07, de 01 de dezembro de 1988 a qual 

estabelece os procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões e 

às autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos 

e a Portaria IPHAN 230, de 17 de dezembro de 2002, a qual estabelece os 

procedimentos que devem ser realizados em cada fase da obtenção da licença 

prévia, instalação e  operação, referentes aos estudos arqueológicos. 

5.3.3.10  A Proteção do Solo e o Combate à Erosão 

O solo, do ponto de vista ecológico, segundo Mario Guimarães Ferri “é 

constituído da camada da superfície da crosta terrestre, capaz de abrigar raízes e 

plantas, representa o substrato para a vegetação terrestre. É assim, a terra vegetal, 

meio em que se associam a litosfera, a hidrosfera e atmosfera; é pois, meio de 

sustentação de vida.” 

Através da assertiva acima mencionada, fica evidenciada a importância da 

proteção da qualidade do solo. 

A proteção do solo refere-se a todos os meios de manejo da terra, tendo em vista 

manter e melhorar suas propriedades físico-químicas em função de seus fins 

produtivos. A estrutura, a porosidade e a permeabilidade do solo são propriedades 

físicas que hão de se ter em conta nas práticas conservacionistas, pois são 

condições necessárias à aeração e à penetração da água indispensável à qualidade 

do solo. 

O ilustre doutrinador José Afonso da Silva “in” Direito Ambiental Constitucional, 

às fls. 71, afirma que “a erosão também é uma das formas graves de 

depauperamento do solo. Trata-se de um processo de desprendimento de arraste 

dos elementos constituintes do solo para as planícies, para os vales, para o leito dos 

rios e até para o mar, em conseqüência da ação dos agentes.” 
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Desta forma, um conjunto de medidas é exigido, com finalidade de proteger o 

solo e combater a erosão, promovendo o estudo racional do uso e emprego de 

tecnologias adequadas, com o intuito de recuperar a capacidade produtiva e a 

própria preservação. 

Quando o Poder Público entender necessário atenuar erosão de terras, 

assegurando condições de bem estar público, poderá, usando dos meios legais, 

declarar de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação 

natural que existam no local, de conformidade com o preceituado no art. 3º, inciso II, 

do novo Código Floresta (Lei 12.651/2012)l. 

Cumpre aos Estados, nos seus interesses, editar normas regulamentadoras do 

uso da terra, no sentido da defesa e da preservação das qualidades naturais, 

assegurando sua fertilidade e, na falta destas, sugerir aos proprietários a torná-lo 

produtivo, através de implementação técnico-financeira, à promoção da Justiça 

Social. 

5.3.3.11 A Lei 9.605, de 12 fevereiro de 1998. 

A lei trata, especialmente, de crimes contra o meio ambiente e de infrações 

administrativas ambientais. 

Tem como inovações marcantes a não utilização do encarceramento como 

norma geral para as pessoas físicas criminosas, a responsabilização penal das 

pessoas jurídicas e a valorização da intervenção da Administração Pública, através 

de autorizações, licenças e permissões. 

Quanto aos crimes ambientais praticados por pessoa jurídica, o art. 3º desta lei 

enuncia: 

Art. 3º: “As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administra, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a 
infração seja cometida por decisão de seu representante legal 
ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade.” 

§ 1º : “A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo 
fato.” 
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Já o art. 21 deste mesmo diploma legal estabelece as penas aplicáveis isolada, 

cumulativa ou alternadamente às pessoas jurídicas como sendo: multa, restrição de 

direitos e prestação de serviços à comunidade.  

Porém o Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008 inseriu também as seguintes 

sanções: advertência; multa simples, multa diária; apreensão dos animais, produtos 

e subprodutos da biodiversidade, inclusive fauna e flora, instrumentos, petrechos, 

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou 

inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de 

obra ou atividade e suas respectivas áreas; demolição de obra; suspensão parcial 

ou total das atividades ; e restritiva de direitos. 

O valor da multa também está estabelecido no art. 9º do Decreto 6.514, de 22 de 

julho de 2008, “in verbis”: 

Art. 9º: “O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, 
periodicamente, com base nos índices estabelecidos na 
legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
reais). 

As penas restritivas de direito da pessoa jurídica estão inseridas no art. no art. 20 

deste Decreto (com as alterações advindas do Decreto 6686/2008) e consistem em: 

suspensão de registro, licença, ou autorização; cancelamento de registro, licença, ou 

autorização; perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; perda ou 

suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 

de crédito; e proibição de contratar com a administração pública. 

O art. 54 da Lei 9605/98 estabelece: 

Art. 54: “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora.”  

Pena: Reclusão, de um a quatro anos, e multa 

§1º: Se o crime é culposo: 

Pena: Detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§2º: Se o crime: 

I – Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana; 

II – Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, 
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas 
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afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da 
população; 

III – Causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimentos público de água de uma 
comunidade; 

IV – Dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V – Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 
desacordo com as exigências estabelecidas por leis ou 
regulamentos: 

Pena: Reclusão, de um a cinco anos. 

§3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem 
deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade 
competente, medidas de precaução em caso de risco de dano 
ambiental grave ou irreversível. 

Observe-se, porém, que o art. 7º desta norma jurídica afirma que as penas 

restritas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 

trata-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 

quatro anos ou quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime 

indicarem que substituição seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

Importante salientar que as penas restritivas de direitos, a que se refere o artigo 

acima nominado, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. 

5.3.3.12 Propriedade 

5.3.3.12.1 O direito de Propriedade e as Limitações Administrativas 

O art. 18 da Lei 6.938, quando transformou as florestas e demais formas de 

vegetação natural de preservação permanente em “reservas ou estações 

ecológicas”, mostrou o propósito de preservar, evitando a exploração dos recursos 

naturais. 

O disciplinamento do uso da propriedade no que diz respeito à restrição de 

exploração ou utilização das florestas de preservação permanente, apresenta as 

características de generalidade, atingindo propriedades indeterminadas, 

constituindo-se, portanto, em limitações administrativas impostas à propriedade. 
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Segundo Hely Lopes Meirelles, ob. cit., “Limitação administrativa é toda a 

imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, condicionadora do exercício 

de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem estar social”. 

Utilizando-se novamente dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, na questão 

referente às limitações administrativas, tem-se que estas 

"… se exteriorizam em imposições unilaterais e imperativas, sob 
tríplice modalidade: positiva (fazer), negativa (não fazer) ou permissiva 
(deixar de fazer). No primeiro caso o particular fica obrigado a realizar 
o que a administração lhe impõe; no segundo, deve abster-se de fazer 
do que lhe é vedado; no terceiro, deve permitir algo em sua 
propriedade. 

Em qualquer hipótese, porém, as limitações administrativas hão de 
corresponder as justas exigências do interesse público que as motiva, 
sem produzir um total aniquilamento da propriedade e das atividades 
reguladas.(…) Só são legítimas quando representarem razoáveis 
medidas de condicionamento do uso do solo da propriedade em 
benefício do bem-estar social". 

 

Mas, se o impedimento ocorrente pela limitação administrativa atingir a maior 

parte da propriedade ou sua totalidade, deixará de ser limitação para ser interdição 

de uso da propriedade e, neste caso, o Poder Público, ou o empreendedor, ficará 

obrigado a indenizar a restrição que aniquilou o direito dominial e suprimiu o valor 

econômico do bem. Esta regra que deflui do princípio da solidariedade social, 

segundo o qual só é legítimo o ônus suportado por todos, em favor de todos, e não 

tem exceção no Direito do Brasil nem nas legislações estrangeiras. 

Corroborando a assertiva acima mencionada, o Antônio Herman V. Benjamim, in  

“Temas de Direito Ambiental e Urbanístico”, às fls. 73/74 é categórico ao manifestar-

se a respeito afirmando: 

“Logo de início, tenha ou não a restrição ambiental origem no 
Código Florestal, podemos afirmar que, em tese, há desapropriação 
indireta sempre que a Administração Pública, levando-se em 
consideração a totalidade do bem, ao interferir com o direito de 
propriedade: 

a) aniquilar o direito de exclusão (dando um espaço 
privado para fins de uso comum do povo, como ocorre com 
visitação pública nos Parques estatais); 

b) eliminar, por inteiro, o direito de alienação; 

c) inviabilizar, integralmente o uso econômico do 
proprietário, na completa extensão daquilo que é seu. 
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Nessas três hipóteses, o domínio, mediante justa indenização, há que passar 

para o Estado, sofrendo este o encargo daquela, como conseqüência de, por ato 

seu, no entender do Ministro Celso Mello no Recurso Extraordinário n. 134.297-8 

SP, v. u13.06.95, “virtualmente esterilizar, em seu conteúdo essencial, o direito de 

propriedade.” 

Diferentemente, não cabe indenização, “tout court”, quando o Poder Público, 

procedendo em conformidade com o suporte constitucional da função sócio-

ambiental, regrar a forma do uso, privilegiar — ou mesmo interditar — usança em 

detrimento de outras. 

No caso da PCH Foz do Santana, a limitação administrativa imposta pelo art. 4.º 

do novo Código Florestal já existia sobre as propriedades lindeiras ao rio Chopim, 

posto que este curso d’água apresenta, no trecho compreendido pelo futuro 

reservatório, larguras entre 100 e 200 metros e as florestas e demais formas de 

vegetação, a uma distância de 100 metros em projeção horizontal, já eram de 

preservação permanente. 

Como o reservatório da PCH Foz do Santana avança sobre pequenas faixas de 

terra marginais ao curso d'água, inferiores à anterior área de preservação 

permanente, exigida na fase atual do rio, a aquisição e/ou indenização a ser 

efetivada pelo empreendedor será de pequena escala, sobre algumas das 

propriedades ao longo do reservatório, principalmente em setores de montante, 

onde a cota de inundação é praticamente igual à cheias normais do rio. Convém 

salientar que a proposta de reflorestamento desta faixa marginal, apresentada nos 

programas ambientais, tem por objetivo principal a ampliação da cobertura vegetal 

na região, protegendo o corpo de água e melhorando a diversidade florística, além 

de ser medida importante para a segurança e a manutenção da vida útil do 

empreendimento hidroelétrico. 

5.3.3.12.2 Função Social da Propriedade 

A implantação de usinas hidroelétricas pode causar o alagamento de áreas de 

terras férteis, ocasionando a retirada de seus proprietários e trazendo à tona 

aspectos relevantes referentes aos processos de desapropriação ou indenização e 

às questões ambientais. 
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Essas terras, muitas vezes ocupadas por diversas famílias, voltadas unicamente 

à exploração agrícola de suas propriedades, sofrem impactos, algumas vezes 

relevantes, com a aquisição e/ou indenização de suas áreas, para a instalação dos 

empreendimentos, subjugados pelo interesse social e o bem comum. 

Este fato, amparado na Constituição Federativa do Brasil, segue o princípio do 

art. 170 que diz: 

“Art. 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: 

(…) 

III - Função social da propriedade.” 

 

Portanto, o uso do solo está condicionado ao bem-estar coletivo e por isso sujeito 

a limitações, obrigações e ônus relativos a sua função social. 

Ressalte-se, entretanto, que as mudanças advindas na estrutura fundiária e no 

Meio Ambiente das áreas de instalação destes empreendimentos devem levar o 

empreendedor a conjugar esforços para, dentro dos preceitos legais, promover 

ações tendo como linha de conduta a redução dos impactos sobre as populações 

atingidas, sem descuidar da defesa do Meio Ambiente. 

O direito de propriedade abrange os poderes de uso, gozo e disposição, que 

todavia nunca se exercem de modo ilimitado. Contemporaneamente, este caráter 

intrinsecamente limitado do direito de propriedade tornou-se mais evidente com a 

expressa vinculação, no campo constitucional, ao atendimento da sua função social. 

A função social da propriedade está inserida no direito de propriedade delineado 

pela Constituição de 1988 nos arts. 5.º, XXIII e 186. A imperativa observância da 

função sócio-ambiental está prevista nos arts. 186, II e 225, § 1.º, III deste mesmo 

diploma legal. 

5.3.3.12.3 Desapropriação 

Apesar da implantação da PCH Foz do Santana afetar somente pequenas áreas 

de terras, em algumas propriedades rurais, limitando a níveis muito baixos a 

possibilidade de serem necessárias ações de desapropriação, visto que as 
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negociações com os proprietários rurais devem prevalecer, seguem algumas 

características e explicações deste instrumento jurídico. 

Desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular (ou 

pública de entidade de grau inferior para superior) para o Poder Público ou seus 

delegados, por utilidade pública ou necessidade pública ou, ainda por interesse 

social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (art. 5.º, XXIV da 

Constituição Federal), sendo um dos atos de intervenção estatal na propriedade. 

Tendo em vista a tricotomia constitucional, Seabra Fagundes, in  "Da 

Desapropriação no Direito Constitucional Brasileiro", procura conceituar os 

pressupostos da desapropriação, fazendo-o nos seguintes termos: 

“A utilidade pública existe quando a utilização da propriedade 
privada é conveniente e vantajosa ao interesse coletivo. 

“A necessidade pública aparece quando a Administração se 
encontra diante de um problema inadiável e premente, isto é, que não 
pode ser removido nem procrastinado e para cuja solução é 
indispensável incorporar no domínio do Estado o bem particular. 

"Haverá motivo de interesse social quando a expropriação se 
destine a solucionar os chamados problemas sociais”. 

 

O interesse social ocorre quando as circunstâncias impõem a distribuição ou o 

condicionamento da propriedade para seu melhor aproveitamento, utilização ou 

produtividade em benefício da coletividade. 

O principal embasamento legal do instituto jurídico da Desapropriação está no 

Decreto-lei 3.365/41 e suas modificações, que constituem a lei geral das 

desapropriações. Porém merece destaque a lei 4.132/62, que dispõe sobre 

desapropriação por interesse social. A desapropriação poderá ser efetivada por via 

administrativa ou por processo judicial. 

A via administrativa se consubstancia no acordo entre as partes quanto ao preço, 

reduzido a termo para a transferência do bem expropriado, o qual exige escritura 

pública para subsequente transcrição no Registro Imobiliário competente. É a 

chamada desapropriação direta amigável. 

O processo judicial é aplicado quando não há acordo entre as partes e segue o 

rito especial estabelecido na Lei Geral das Desapropriações. Neste processo o 

Poder Judiciário limitar-se-á ao exame formal do ato expropriatório, dando 
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prosseguimento à ação para admitir o depósito provisório dentro dos limites legais, 

conceder a imissão de posse, quando for o caso e ao final, fixar a justa indenização 

e adjudicar o bem ao expropriante. É a chamada desapropriação direta judicial. 

5.3.3.12.4 Cálculo das Indenizações das Desapropriações Ambientais 

Observar o princípio constitucional da desapropriação mediante justo preço 

implica em buscar um “quantum” equivalente ao valor de mercado do imóvel, 

entendido como aquele que iria auferir o proprietário caso celebrasse contrato de 

compra e venda com outro particular. 

O despojamento da propriedade decorrente de um ato de império do Estado não 

pode ser menos, nem mais, vantajoso ao cidadão do que alienação segundo as 

regras do mercado. 

No caso de desapropriação em função da instalação de uma hidroelétrica, deve-

se observar a inclusão de valores a título de indenização da cobertura vegetal do 

imóvel . 

• A Indenização referente à cobertura vegetal 

Como é comum nas transações entre particulares, a vegetação existente no 

imóvel influi no valor do hectare, mas não é avaliada separadamente. Idêntico 

procedimento deve ser observado nas desapropriações, sob pena de bis in iden. 

Em somente uma hipótese a cobertura vegetal pode repercutir especialmente no 

quantum da indenização: quando comprovado ser ela de exploração variável de 

ponto de vista econômico. Desta maneira não basta que se demonstre somente a 

existência de cobertura vegetal no imóvel, é imprescindível que se comprove a 

efetiva utilização e exploração econômica da área. 

No caso em tela deverá ser demonstrado se o proprietário possuía ou possui 

algum dia autorização de desmate; se existiam planos aprovados de exploração ou 

manejo; quais os custos da exploração do potencial madeireiro do imóvel 

(tributação, mão-de-obra, armazenagem, beneficiamento); quais as concessões 

obtidas para o uso de águas com pequenas usinas: quais a licenças concedidas 

pelos órgãos ambientais (federal ou estadual). 

Neste sentido, decidiu o Tribunal Federal da 1.ª Região: 
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“… A jurisprudência desta Corte evolui no sentido de que a 
cobertura florística será indenizável desde que comprovada a sua 
potencialidade econômica.” (AC – 1997.01.00.057854-6PA; rel. 
Juiz Cândido Ribeiro; DJ 18.12.1998) 

Segundo Helly Lopes Meirelles, in ”Direito Administrativo Brasileiro”, 23 ed. 

Malheiros, São Paulo, 1998, fl. 514: 

“Se o poder público retira do bem particular o seu valor 
econômico, há de indenizar o prejuízo causado ao proprietário. 
Esta regra que deflui do princípio da solidariedade social, segundo 
o qual só é legítimo o ônus suportado ‘por todos, em favor de 
todos’, não tem exceção no direito pátrio, nem em legislações 
estrangeiras.” 

 

• A incidência de juros compensatórios 

Com a promulgação da Carta Magna em vigor, esta matéria migrou para a esfera 

de competência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou pontos de vista 

favoráveis aos proprietários, retratados em Súmulas: 

Súmula 12: “Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e 

moratórios.” 

Súmula 102: “A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas 

ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.” 

5.4 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

5.4.1 Introdução 
A Carta Constitucional de 1988 alterou as competências ambientais, 

descentralizando a competência para legislar sobre “meio ambiente”, anteriormente 

concentrada exclusivamente na União. 

Com a amplitude de ação que lhes foi outorgada pela Constituição Federal nesse 

campo, os Estados têm condição de, não só utilizarem-se das figuras protetoras do 

meio ambiente constantes da legislação federal, como também de estabelecer 

outras, ordenadas aos seus interesses peculiares. 

5.4.2 Constituição Estadual do Paraná 
No capítulo destinado ao Meio Ambiente, a Constituição do Estado do Paraná 

menciona alguns artigos que são relevantes, abaixo colacionados: 
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Art. 163; “As negociações sobre aproveitamento energético, de recursos 
hídricos, entre a União e o Estado e entre este e outras 
unidades da federação, devem ser acompanhadas por comissão 
nomeada pela Assembléia Legislativa do Estado.” 

Art. 208: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes 
e futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso 
racional dos recursos ambientais.” 

§ 1º: “Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a 
efetividade deste direito:” 

Inc. V: “Exigir a realização de estudo prévio de impacto 
ambiental para a construção, instalação, reforma, 
recuperação, ampliação e operação de atividades ou 
obras potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio ambiente, do qual se dará 
publicidade.” 

“Art. 210. “Observada a legislação federal pertinente, a construção de 
centrais termoelétricas e hidrelétricas dependerá do projeto 
técnico de impacto ambiental e aprovação da Assembléia 
Legislativa; a de centrais termonucleares, desse projeto, dessa 
aprovação e de consultoria plebiscitária". 

Conforme se verifica, a construção de Usina hidrelétrica no Estado do Paraná 

depende de estudo técnico de impacto ambiental, a ser apresentado ao órgão 

ambiental para emissão de licença prévia, bem como a aprovação do 

empreendimento pela Assembléia legislativa.  

A aprovação pela Assembléia Legislativa obedecerá ao procedimento interno da 

Câmara de Deputados do Estado do Paraná, qual seja: 

• - Deverá ser solicitado a qualquer deputado um projeto de lei para autorização 
da PCH Foz do Santana. Para tanto, deverão ser apresentados alguns 
documentos, tais como: planta de localização, projeto e justificativa . 

• - Após esta solicitação, o projeto de lei é encaminhado à várias Comissões da 
Assembléia Legislativa, quais sejam: Comissão de Constituição e Justiça, 
Obras Públicas e Comissão de Ecologia e Meio Ambiente para emissão de 
pareceres.  

• - Com os pareceres, o projeto vai ao Plenário para votação em Primeira 
(mérito) e Segunda discussão (apresentação de emendas).  

• - Em sendo o projeto aprovado, o mesmo segue para a redação final e é 
encaminhado ao Governador para sanção ou veto.  

• - Havendo a sanção, o projeto se transforma em lei, podendo nesta haverem 
condicionantes com relação a lei ambiental e determinações emanadas do 
órgão ambiental competente. 
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5.4.3 Proteção ao Solo e Combate à Erosão 
No Estado do Paraná, a preservação do solo agrícola está prevista na Lei 

8.014/84, considerando aquela cuja aptidão e destinação for exclusivamente de 

exploração agropastoril, sendo a sua utilização permitida mediante planejamento, 

segundo a sua capacidade de uso através do emprego de tecnologia adequada. 

O uso adequado do solo prevê um conjunto de práticas e procedimentos que 

visem a conservação, melhoramento e recuperação do solo. 

Serão consideradas nocivas aos interesses do Estado, as ações ou omissões 

contrárias à Lei 8.014/84. 

5.4.4 Uso e Qualidade das Águas 
5.4.4.1 Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos 

No Estado do Paraná, o Decreto 4646/01 dispõe sobre o regime de outorga de 

direitos de uso de recursos hídricos e adota outras providências. 

O “caput” do art. 5º deste instrumento jurídico determina que “a outorga de 

direitos de recursos hídricos tem como finalidades assegurar o controle quantitativo 

e qualitativo dos usos da água e disciplinar o exercício dos direitos de acesso à 

água, vinculando-as aos seguintes objetivos da Política Estadual de Recursos 

Hídricos”:  

I. assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos; 

II. promover a utilização racional e integrada dos recursos 
hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

III. prevenir e defender contra eventos hidrológicos críticos de 
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 
recursos naturais. 

No caso do uso de recursos hídricos para aproveitamento de potenciais 

hidroelétricos, a outorga prévia terá, como finalidade precípua declarar a reserva de 

disponibilidade hídrica. (art. 10º, § 4º do Decreto 4646/01) 

Para a obtenção da outorga de direitos de uso de recursos hídricos deverão ser 

anexados os documentos elencados no art. 12 deste Decreto. 
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No Estado do Paraná a outorga de direitos de uso de recursos hídricos é 

concedida pelo Instituto das Águas do Paraná, que substituiu a SUDERHSA – 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental. 

No estado do Paraná existem dois tipos de outorga, quais sejam Outorga Prévia  

e Outorga de Direito  

Para novos empreendimentos que necessitem de licenciamento ambiental e 

empreendimentos existentes que ainda não possuam licenciamento ambiental 

deverá ser requerida primeiramente a Outorga Prévia e, posteriormente, a Outorga 

de Direito. 

Para a solicitação da Outorga Prévia, o empreendedor deverá solicitar outorga 

prévia para usos de água em futuros empreendimentos ou atividades, observado o 

disposto no art. 10º do Decreto 4646/01.  

Existindo disponibilidade hídrica, a reserva da vazão requerida poderá ser 

autorizada mediante ato a ser publicado pelo Instituto das Águas do Paraná no 

Diário Oficial do Estado do Paraná. 

O ato administrativo de outorga prévia tem apenas a finalidade de declarar a 

disponibilidade de água para os usos requeridos, não conferindo o direito de uso de 

recursos hídricos e se destinando a reservar a vazão passível de outorga.  

A Outorga Prévia não enseja alteração e transferência de titularidade, sendo 

necessária a abertura de novo processo administrativo se houver interesse do 

requerente na modificação de seus termos e condições. 

Após a obtenção da Outorga Prévia e dos licenciamentos ambientais pertinentes, 

deve ser requerida a Outorga de Direito, mantendo todas as condições 

estabelecidas na Outorga Prévia.  

Ambos os requerimentos (outorga prévia e outorga de direitos de uso) poderão 

ser incorporados em um único processo administrativo. 

5.4.5 Lei do ICMS Ecológico 
A Lei Complementar nº. 59, conhecida como Lei do ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico, ou Lei Beraldin, foi inédita em 
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nível nacional em termos de reais inversões financeiras na proteção do Meio 

Ambiente, garantindo a qualidade de vida e o equilíbrio entre o desenvolvimento e o 

bem-estar social. 

No Paraná, 5% (cinco por cento) do ICMS arrecadado é repassado aos 

municípios que abrigam em seu território mananciais de abastecimento público de 

interesse de municípios vizinhos ou unidades de conservação ambiental, a ser 

rateado proporcionalmente ao grau de importância de cada um dos municípios 

cadastrados e contemplados pelas disposições da Lei do ICMS ecológico. 

5.4.6 Lei 11.054, de 11 de janeiro de 1995 
A amplitude deste diploma legal, com as alterações advindas da Lei 15.0001, de 

26/01/2006, abrange o regime florestal do Estado, a proteção, pesquisa e 

divulgação, o reflorestamento, manejo e exploração, bem como as taxas e 

programas de estímulo e o controle e a fiscalização. 

Com relação ao presente empreendimento, cabe ressaltar alguns artigos. 

O art. 5º classifica as florestas do território paranaense em: preservação 

permanente (art. 6º), reserva legal (art. 7º) , produtivas (art. 8º) e unidades de 

conservação( art. 9º). 

O art. 6º e seus parágrafos, deste mesmo diploma legal, preceituam: 

Art. 6º: Consideram-se de preservação permanente, no âmbito do 
Estado do Paraná, as florestas e demais formas de vegetação 
especificadas no código florestal brasileiro.” 

§ 1º: “A autoridade florestal criará mecanismos e estimulará a 
recomposição das áreas de preservação permanente 
atualmente degradadas ou sem cobertura vegetal. 

§”2º: “Na pequena propriedade onde o proprietário não tiver recursos 
para recomposição das áreas de preservação caberá à 
autoridade florestal fornecer os meios necessários.” 

O capítulo IV desta Lei Florestal, normatiza o Reflorestamento, Manejo e 

Exploração no Estado do Paraná. Dentre os artigos existentes, merecem destaque 

os artigos 29 e 31,quais sejam: 

Art. 29: “As formações florestais, localizadas na faixa de entorno de 
lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais, 
terão função protetora podendo, no entanto, ser exploradas 
através de técnicas de manejo, a critério da autoridade florestal, 
salvo as faixas previstas como de preservação permanente com 
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limite mínimo de 30 metros a contar da linha de água junto às 
margens. 

Art. 31: “Quando a reposição florestal for recolhida diretamente à 
autoridade florestal na forma de cota, taxa, multa ou outra 
modalidade, os valores recolhidos deverão ser aplicados 
exclusivamente no plantio específico de florestas a qualquer 
título, preferencialmente no município de origem da floresta que 
determina o recolhimento.” 

O capítulo VI desta norma legal aborda aspectos “Do Controle e da Fiscalização”. 

Dos artigos elencados destacam-se os incisos II e V do art. 69.  

Art. 69: “O Poder Executivo deverá manter estrutura e recursos 
necessários para o cumprimento desta Lei, através de 
autoridade florestal específica, que deverá ainda exercer as 
funções de controle, fomento a extensão, dando prioridades aos 
aspectos de: 

Inc.II: “conservação do potencial genético e diversidade 
biológica das florestas nativas remanescentes.” 

Inc. V: “recuperação e manutenção das áreas de preservação 
permanente.” 

Impende salientar que o conteúdo dos enunciados a respeito das florestas de 

preservação permanente, bem como sobre reserva legal e unidades de 

conservação, basicamente ratifica o disposto na Legislação Federal vigente. 

5.4.7 Compensação Ambiental 
A Resolução Conjunta nº 01/2010 – SEMA – IAP 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. 

A apreciação desta resolução pelo órgão ambiental licenciador (IAP) determinará 

o valor da compensação ambiental a ser paga pelo empreendimento em 

licenciamento. 

5.4.8 Decreto Estadual 3.148, de 15 de junho de 2004 
Este Decreto estabelece a Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa, seus 

princípios, alvos, objetivos e mecanismos para execução. Define o Sistema Estadual 

de Proteção à Fauna Nativa – SISFAUNA, cria o Conselho estadual de Proteção à 

Fauna – CONFAUNA, implanta a Rede Estadual de Proteção à Fauna Nativa – 

Rede PRÓ-FAUNA e dá outras providências.  
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5.5 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

5.5.1 Generalidades 
Atualmente, as Leis Orgânicas dos Municípios têm tratado a questão ambiental 

com mais atenção, demonstrando a preocupação com a preservação ao meio 

ambiente. 

Tendo em vista que a construção da PCH Foz do Santana afetará alguns 

municípios, se faz necessária a análise de cada uma das Leis Orgânicas Municipais 

referentes a cada município atingido. 

5.5.2 Município de São João 
5.5.2.1 Lei Orgânica do Município de São João  

A Lei Orgânica do Município de São João foi promulgada em 05 de abril de 1990. 

Esta norma jurídica reservou uma seção para tratar “Do Meio Ambiente” 

Dentre os artigos elencados, destacam-se os seguintes: 

Art. 218: “Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Município e a coletividade o 
dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras 
gerações, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso 
racional dos recursos ambientais:” 

§ 1º: “Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público Municipal cumprir, os preceitos e normas enumeradas 
no §1º, do art. 207 da Constituição Estadual.” 

Art. 227: “O Município exigirá a realização de estudo de impacto 
ambiental para construção, instalação, reforma, recuperação, 
ampliação e operação de atividades ou obras parcialmente 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do 
qual se dará ampla publicidade.” 

5.5.2.2 Plano Diretor no Município de São João 

A Lei Complementar n.º 12, de 04 de dezembro de 2006, dispõe sobre o Plano 

Diretor de Uso e Ocupação do Solo do Município de São João. 

O Programa de Qualificacção Ambiental e de Saneamento para o Município de 

São João está inserido dentro do referido Plano Diretor, senão vejamos “in verbis”:: 

Da Qualificação Ambiental e de Saneamento 
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Art. 14. O Programa de Qualificação Ambiental e de Saneamento visa à 
melhoria das condições ambientais para promover o 
desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da 
população urbana e rural, através de diretrizes relacionadas ao 
abastecimento de água, saneamento básico, manejo de 
resíduos sólidos urbanos e ao manejo de águas pluviais 
urbanas, bem como promover a requalificação ambiental de 
córregos, fundos de vale e áreas naturais. 

Art. 15. São objetivos do Programa de Qualificação Ambiental e de 
Saneamento: 

I - criar mecanismos fiscalizadores das ações de poluição e 
degradação do potencial hídrico do Município; 

II - motivar programas educacionais visando os devidos 
cuidados com o lixo domiciliar, a limpeza dos espaços 
públicos, o permanente saneamento dos cursos d’água e 
a fiscalização desses espaços; 

III - promover ações de saneamento ambiental dos cursos de 
água; 

IV - buscar formas para impedir que as galerias de águas 
pluviais sejam utilizadas para ligações de esgoto 
clandestino. 

Art. 16. O Programa de Qualificação Ambiental e de Saneamento inclui 
ações de requalificação de córregos urbanos, recuperação de 
mata ciliar na área urbana nos Rios Guabiroba e São João, 
ampliação da rede coletora de esgotos e ligação de unidades de 
esgoto em fossa séptica, filtros e sumidouros, quando estas 
estiverem impossibilitadas de serem ligadas à rede coletora. 

Parágrafo único. Os imóveis localizados onde já existe rede de 
esgoto serão obrigados a interligar suas instalações ao sistema 
geral de esgotamento sanitário. 

5.5.3 Município de Itapejara D’Oeste 
5.5.3.1 Lei Orgânica do Município de Itapejara D’Oeste  

Promulgado em 2 de abril de 1990, este dispositivo legal apresenta um artigo, 

com três parágrafos, destinado ao Meio Ambiente. 

Em síntese, o artigo acima mencionado ratifica o caput do art. 225 da nossa Lei 

Maior, fazendo também remissão ao art. 207, parágrafo 1º de nossa Constituição 

Estadual. 

 

5.5.3.2 Plano Diretor do Município de Itapejara D’ Oeste 

A Lei Municipal 948, de 11 de setembro de 2007  institui o Plano Diretor de Uso e 

Ocupação do Solo (PDUOS) do Município de Itapejara D’Oeste, estado do Paraná. 
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Dentre os assuntos enunicados, existe um capítulo exclusivo ao Meio Ambiente, 

que merece destaque, “in verbis”: 

CAPÍTULO VII 

Do Meio Ambiente 

Art. 48. As propostas na área ambiental têm como objetivo identificar 
áreas no Município valorizando o patrimônio ambiental, 
promovendo suas potencialidades, garantindo sua perpetuação 
e superando os conflitos referentes à poluição e degradação do 
ambiente natural. 

Art. 49. A política de meio ambiente respeitará as seguintes diretrizes: 

I - adequar o uso e ocupação do solo às condições ambientais; 

II - recuperar as áreas degradadas e/ou as não 
convenientemente utilizadas; 

III - promover o desenvolvimento, garantindo o equilíbrio 
ambiental; 

IV - proibir a implantação de atividades potenciais e 
efetivamente poluidoras em áreas ambientalmente frágeis; 

V - incentivar e estimular a preservação, conservação e 
formação de áreas verdes públicas e privadas; e 

VI - priorizar a educação ambiental mediante a implementação 
de projetos e atividades voltadas às questões de proteção 
e conservação do meio ambiente e à defesa dos valores 
paisagísticos, históricos eculturais. 

Art. 50. Para assegurar a proteção necessária aos recursos hídricos do 
Município serão consideradas as faixas não edificáveis definidas 
no Código Florestal Brasileiro. 

 

5.6 CONCLUSÕES 

O empreendimento em análise neste EIA consiste em um aproveitamento 

hidrelétrico a ser implementado mediante construção de uma barragem e demais 

estruturas complementares de extravasão, geração, transmissão de energia e 

unidades auxiliares de administração e apoio. 

Da análise efetuada sobre o aparato legal em vigor, conclui-se que o 

empreendimento PCH Foz do Santana está sujeito ao licenciamento ambiental, 

sendo necessário, para tanto, a apresentação do correspondente EIA/RIMA ao IAP 

e, ainda, que o mesmo deverá ser apresentado e debatido em audiência pública.  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - PCH FOZ DO SANT ANA  

106

O empreendedor deverá ressarcir os proprietários, quanto às terras necessárias 

à formação do reservatório e à implantação da barragem e demais estruturas que 

comporão o aproveitamento hidrelétrico (canteiro e acampamentos), bem como, as 

terras necessárias à formação de área de proteção permanente (APP) do futuro 

reservatório, a qual terá uma extensão correspondente ao perímetro do lago a ser 

formado e largura de 100m. Também deverá promover as indenizações necessárias 

por eventuais perdas de bens patrimoniais ou de produção dos proprietários e 

moradores que venham a ter suas propriedades ou moradias afetadas pelo 

empreendimento. 

O empreendedor deve conjugar esforços para evitar as desapropriações com a 

utilização dos processos judiciais, optando pelas negociações da via administrativa.  

Os processos de desapropriação/indenização a serem realizados na 

implementação da PCH Foz do Santana, devem ser subsidiados por estudos 

detalhados de cada caso, de modo a contemplar todas as nuances observadas. 

O empreendedor estará obrigado, ainda, de acordo com os procedimentos de 

licenciamento, a promover a retirada prévia de vegetação das áreas a serem 

inundadas, bem como o resgate prévio e salvamento de animais cujos hábitats 

venham a ser afetados, além do resgate prévio de elementos de valor histórico e 

arqueológico que possam ser afetados de alguma forma pelo empreendimento, para 

o que serão necessários trabalhos prévios de pesquisas e levantamentos. 

Além disso, após o início da operação da central hidrelétrica, o empreendedor 

será responsável pela manutenção e conservação da APP do reservatório, bem 

como pela vazão mínima a jusante da barragem, nos termos das normas legais do 

Estado do Paraná. 

O caráter legal da atividade pretendida, conjugado com a função social da 

mesma, sendo considerada legalmente como atividade de utilidade pública, justifica 

sua instalação, desde que sejam observadas as normas legais que incidem sobre o 

empreendimento. 
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666...      DDDIIIAAAGGGNNNÓÓÓSSSTTTIIICCCOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   

6.1 ASPECTOS FÍSICOS 

6.1.1 Clima 
6.1.1.1 Introdução 

O clima é resultado da ação de diferentes variáveis meteorológicas que, atuando 

de forma conjunta, caracteriza a formação de diferentes padrões na superfície da 

Terra. O clima influencia, de maneira direta e indireta, todas as atividades humanas, 

sendo também por elas influenciado. 

O Brasil, devido à sua extensa área territorial e à influência de diversos fatores 

estáticos e dinâmicos, apresenta uma rica e expressiva diversidade climática 

(MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). Esta condição natural do território 

brasileiro possibilita o desenvolvimento de uma infinidade de atividades produtivas, 

dentre as quais a produção de energia hidrelétrica e eólica, a agricultura, os 

assentamentos humanos, a pesca etc. 

Os tipos climáticos presentes na bacia do rio Chopim têm como característica 

principal a tropicalidade (quentes e úmidos), e são resultantes da conjugação entre 

os fatores geográficos (latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, vegetação e 

atividades humanas) e dinâmicos da atmosfera (sistemas dinâmicos atuantes - 

massas de ar e frentes associadas).  

No Desenho 6.1 é possível se observar a espacialidade das duas tipologias 

climáticas existentes na região estudada. O tipo climático Cfa, que predomina na 

porção do baixo curso do rio Chopim, apresenta-se como subtropical, demonstrando 

temperatura média no mês mais frio inferior a 18oC (mesotérmico) e temperatura 

média no mês mais quente acima dos 22oC, com verões quentes, geadas pouco 

frequentes e tendência à concentração das chuvas nos meses de verão, contudo 

sem estação seca definida. Já o tipo climático Cfb, o qual predomina nas porções 

mais elevadas da bacia do Chopim, pode ser definido como temperado propriamente 

dito, apresentando temperatura média no mês mais frio abaixo de 18oC 

(mesotérmico), com verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo 

de 22oC e sem estação seca definida. Vale ressaltar que o local diretamente afetado 

pelo empreendimento em questão está sob influência da tipologia climática Cfa. 
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A dinâmica da atmosfera pode ser compreendida a partir da movimentação dos 

sistemas atmosféricos, originados em células anticiclonais e de deslocamento em 

direção às células ciclonais; a participação dos mesmos na formação dos diferentes 

tipos climáticos é resultante dos movimentos do ar em relação á superfície da Terra 

(horizontais e verticais) e em conjunto com a Terra (AYOADE, 1996). 

As massas de ar (Figura 6.1– exemplo da América do Sul) deslocam-se de suas 

áreas de origem devido a diferenças de pressão e levam suas características 

(temperatura e umidade) para os locais por onde passam, alterando as condições 

térmicas, higrométricas e barométricas (MENDONÇA, 1997).  

Os sistemas atmosféricos mais atuantes na área da bacia do Chopim são: massa 

Tropical continental (MTc), massa Tropical atlântica (MTa), massa Polar atlântica 

(MPa) e massa Equatorial continental (MEc); a MTa e MPa são as duas principais 

massas de ar que controlam a dinâmica dos climas na área. Os embates entre o ar 

frio polar e o ar quente tropical resultam na passagem de inúmeros sistemas 

frontológicos (Frente Fria e Frente Quente) pela área ao longo do ano, fenômenos 

cuja ocorrência é marcada por instabilidades atmosféricas de diversos tipos. 
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Figura 6.1 Dinâmica das Massas de Ar atuantes no Br asil. A bacia do rio Chopim é 

influenciada, diretamente, pelas Massa Tropical Atl ântica (ocre), Massa Tropical Continental 
(azul), Massa Equatorial Continental (rosa) – Quent e, e Massa Polar Atlântica (lilás) – Fria. 
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6.1.1.2 Chuva 

A análise espaço-temporal da pluviosidade na bacia do rio Chopim foi 

desenvolvida a partir dos dados mensais de 18 postos pluviométricos listados no 

Quadro 6.1 e representados nos Desenhos 6.2 e 6.3. O período de abrangência dos 

dados referiu-se aos anos de 1977 a 2007.  

Quadro 6.1 Postos pluviométricos selecionados para o estudo 

Nome Latitude Longitude Código Operadora 

Santa Clara -25.637222 -51.965556 2551004 SUDERHSA 

Quedas do Iguacu (Campo Novo) -25.448333 -52.904444 2552000 SUDERHSA 

Ampere -25.916667 -53.483333 2553012 SUDERHSA 

Serraria São Sebastião - Indubras -26.633056 -51.333056 2651010 SUDERHSA 

Santo Agostinho -26.608611 -51.881667 2651022 CPRM 

Iratim -26.479722 -51.428056 2651026 SUDERHSA 

Abelardo Luz -26.556111 -52.330833 2652000 CPRM 

Marata -26.583889 -52.640278 2652002 CPRM 

Vitorino - Moinho Cacador -26.266667 -52.800000 2652012 SUDERHSA 

Sao Lourenco do Oeste -26.350278 -52.838056 2652031 CPRM 

Campo ere - Empasc -26.446667 -53.080278 2653001 CPRM 

Palma Sola -26.356111 -53.276111 2653013 CPRM 

Linha Gaucha -26.083333 -53.200000 2653015 SUDERHSA 

Guabiju -26.112222 -53.463333 2653017 SUDERHSA 

Clevelândia -26.417000 -52.350000 2652003 IAPAR 

Francisco Beltrão -26.083000 -52.050000 2653012 IAPAR 

Palmas -26.483000 -51.983000 2651043 IAPAR 

Pato Branco -26.117000 -53.683000 2652035 IAPAR 

Dentre os 18 postos considerados na análise o maior acumulado pluviométrico 

anual foi registrado no posto São Lourenço do Oeste (2652002), ou seja, 2.085mm, 

enquanto que o menor valor foi observado no posto denominado Serraria São 

Sebastião (2651010), cujo valor obtido foi 1.850mm. Neste sentido, nota-se baixa 

variabilidade espacial das chuvas na bacia do rio Chopim. Conforme se observa no 

Desenho 6.3 verifica-se maiores valores na porção sudeste da bacia, na qual situa-

se o município de Palmas, à medida que os menores valores são observados na 

porção nordeste da área de estudo, onde está localizado o município de Dois 

Vizinhos. 

Quanto à sazonalidade das chuvas ao se observar os gráficos representados nas 

Figura 6.2 e Figura 6.3, fica evidente a ausência de um período de estiagem na 

região. Para os postos de Palmas (2651043) e Francisco Beltrão (2653012) o mês 
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de outubro revelou-se como sendo o de maior pluviosidade, com acumulado médio 

mensal de 260mm e 252mm, respectivamente. Agosto mostrou ser o mês de menor 

acumulado pluviométrico com valores de 108mm e 125mm para os mesmos postos 

de medição. No Desenho 6.3 tem-se a representação espacial da sazonalidade das 

chuvas na bacia do rio Chopim. 

 
Figura 6.2 Pluviosidade Média Mensal no município d e Francisco Beltrão. 

 

 

Figura 6.3 Pluviosidade Média Mensal no município d e Palmas. 
 

Outra análise efetuada a partir dos dados dos postos de Francisco Beltrão 

(representativo da tipologia climática Cfa) e Palmas (representativo da tipologia 

climática Cfb) referiu-se à variabilidade interanual das chuvas, a qual está 
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representada nos gráficos ilustrados nas Figura 6.4 e Figura 6.5. Estes dois gráficos 

evidenciam o ano de 1983 como o mais importante quanto à chuva acumulada, 

cujos valores superaram os 3.250mm, ocasionando enchentes na região. Além do 

ano supramencionado em 1990 e 1998 também foram observados valores 

significativamente acima da média histórica, que foi de cerca de 2.000mm para os 

dois postos. Os anos de menor pluviosidade acumulada foram 1985, 1988 e 2006. É 

pertinente salientar que os períodos de maior pluviosidade em geral estão 

associados à ocorrência e intensidade do fenômeno El Niño. 

 

 

Figura 6.4 Variabilidade interanual das chuvas no m unicípio de Francisco Beltrão. 
 

 

Figura 6.5 Variabilidade Interanual das chuvas no m unicípio de Palmas. 
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6.1.1.3 Temperatura do Ar 

Para a análise da temperatura do ar na bacia do rio Chopim, novamente foram 

consideradas as estações climatológicas situadas nos municípios de Francisco 

Beltrão (Cfa) e Palmas (Cfb). Na primeira delas verificou-se a temperatura média 

anual de 19,3oC, à medida que para Palmas a temperatura média anual foi de 

16,3oC. Essa diferença de cerca de 3oC entre as duas estações pode ser explicada, 

sobretudo, pela diferença altimétrica entre as mesmas, já que a estação de 

Francisco Beltrão situa-se a 650 metros em relação ao nível do mar e Palmas está a 

1.100 metros. 

Na análise da variação mensal da temperatura do ar para a estação de Francisco 

Beltrão (Figura 6.6) nota-se que dezembro revelou-se o mês mais quente, cuja 

temperatura máxima média registrada para o período foi de 34,6oC. No extremo 

oposto está o mês de junho, para o qual a temperatura mínima média observada foi 

de 0,4oC. A expressiva amplitude térmica registrada no decorrer do ano pode ser 

associada ao efeito da continentalidade (distância do Oceano ou corpo hídrico de 

significativa dimensão). 

 

 

Figura 6.6 Temperatura média mensal no município de  Francisco Beltrão. 
 

Quando se observa os dados térmicos mensais registrados pela estação de 

Palmas (Figura 6.7) nota-se o mês de dezembro como aquele a apresentar a maior 

temperatura máxima média no decorrer do ano (30,2oC), enquanto que o mês mais 

frio é julho, cuja temperatura mínima média registrada foi de -1,7oC. Em comparação 
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a Francisco Beltrão devido às menores temperaturas registradas, a ocorrência de 

geadas é significativamente superior na região de Palmas, dominada pelo tipo 

climático Cfb. 

 

 

Figura 6.7 Temperatura média mensal no município de  Palmas. 
 

6.1.1.4 Umidade Relativa do Ar 

 
No que se refere à análise da umidade relativa do ar verificou-se em Francisco 

Beltrão o valor médio anual de 73,9%, sendo que a média mensal superior foi 

observada em maio (79,3%), enquanto que a inferior no mês de setembro (69,6%), 

conforme se observa na Figura 6.8. 

 

 

Figura 6.8 Umidade relativa do ar no município de F rancisco Beltrão. 
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Para a estação climatológica de Palmas (Figura 6.9) observou-se umidade 

relativa média anual de 77,1%, sendo que no mês de maio registrou-se o maior valor 

a umidade relativa (81%), à medida que em agosto foi registrado o menor percentual 

ao longo do ano, ou seja, 72,6%. 

 

 

Figura 6.9 Umidade relativa do ar no município de P almas. 
 

6.1.2 Aspectos Geológicos 

6.1.2.1 Introdução 

A literatura geológica existente sobre a bacia hidrográfica do rio Chopim é 

bastante extensa, destacando-se estudos estratigráficos, sedimentológicos, 

paleontológicos e petrográficos. Os dados relativos à geologia da região de estudo 

foram obtidos no Serviço Geológico do Brasil (CPRM), juntamente com a Mineropar 

(Minerais do Paraná), a partir de levantamentos geológicos na escala 1:200.000 no 

sudoeste do Estado do Paraná, em 2006. 

Os dados referentes aos recursos minerais foram obtidos no banco de dados do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), disponível na Internet, e na 

base de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), também disponível na internet. 

Desta forma, a caracterização dos aspectos geológicos da AII é baseada em 

dados gerais para toda a bacia do rio Chopim.  
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6.1.2.2 Geologia Regional  

O rio Chopim e seus afluentes situam-se inteiramente sobre a Bacia Sedimentar 

do Paraná. A Bacia do Paraná é formada por uma sucessão de rochas 

sedimentares, cobertas pelas rochas vulcânicas da Província Magmática do Paraná. 

 Com o estabelecimento da plataforma Sul-Americana, no final do Ciclo 

Brasiliano, estabeleceu-se na região sul da plataforma a Bacia do Paraná (ALMEIDA 

et al., 1980). O nome da bacia deve-se ao rio Paraná, que corre paralelo ao seu 

maior eixo, na direção NNE-SSW (MAACK, 1952). 

A bacia do Paraná é uma grande bacia intracratônica, situada na porção centro-

leste da América do Sul, cobrindo uma área de aproximadamente 1.600.000 km2. A 

maior parte da bacia situa-se em território brasileiro e o restante se estende pela 

Argentina, Paraguai e Uruguai (SCHNEIDER et al. 1974). 

No Brasil, a porção oriental da Bacia abrange a maior parte dos estados do 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo e na porção ocidental da 

bacia compreende os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Trata-

se de uma bacia preenchida com quase 7.000m de sedimentos paleozóicos, 

mesozóicos, lavas basálticas e, localmente, rochas cenozóicas. Quintas et al. 

(1999), também classificam a bacia como do tipo intracratônica preenchida por 

acumulação de rochas sedimentares e vulcânicas, com idades entre o Ordoviciano e 

o Cretáceo. 

6.1.2.3 Estratigrafia 

A coluna estratigráfica utilizada para a bacia hidrográfica deste rio (Figura 6.10), 

foi adaptada da Carta Estratigráfica da Bacia do Paraná, proposta por Milani et al. 

(1993). 

A região é constituída principalmente por rochas vulcânicas da Província 

Magmática do Paraná. A província é limitada na base pelos arenitos da Formação 

Botucatu e no topo pelos arenitos do Grupo Caiuá e Bacia Bauru, nenhuma das 

quais ocorrentes na área de estudo. 

A Província Magmática do Paraná desenvolveu-se no Cretáceo Inferior e os 

sucessivos derrames cobrem cerca de 75% da bacia (GALLAGHER et al., 1994). As 

rochas vulcânicas da Província Magmática do Paraná ocorrem como uma sucessão 

de derrames de lava, formando camadas com espessura total variável, cuja média é 
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da ordem de 650 metros. Os derrames distribuem-se por grandes extensões da 

bacia e apresentam individualmente dimensões variáveis, com espessuras entre 10 

e 80 metros (ALMEIDA, 1986).  

As rochas vulcânicas são representadas principalmente por basaltos toleíticos e, 

de modo subordinado, aparecem andesitos e rochas ácidas, representadas por 

riodacitos e riolitos, localizadas em regiões próximas à margem continental e 

concentradas nas partes mais superficiais das sequências de derrames, ou seja, 

correspondem às últimas fases da atividade vulcânica na bacia (PICCIRILLO & 

MELFI, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.10 Carta estratigráfica utilizada para a b acia do rio Chopim 
 

 Um grande número de intrusões é encontrado em toda a Província Magmática 

do Paraná, as quais ocorrem na forma de soleiras e diques, caracterizando uma 

intensa atividade ígnea de natureza intrusiva. O mais importante enxame de diques 

da Província é o que ocorre na região do Arco de Ponta Grossa, que no Mesozóico 

adquiriu sua atual configuração. Nessa ocasião, fraturas e falhas de distensão 

transversais às estruturas do embasamento deram acesso ao magma basáltico, que 

originou centenas de diques, diversos deles com mais de 100 km de extensão e até 

centenas de metros de espessura (ALMEIDA, 1986). Os diques são alinhados 

preferencialmente na direção NW e subordinadamente a NE. Os dados geoquímicos 

obtidos nos estudos desses diques mostram que eles são predominantemente de 

caráter básico. 
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Na bacia hidrográfica do rio Chopim, os basaltos são as rochas mais amplamente 

encontradas, com as rochas efusivas ácidas se concentrando no extremo de 

montante desta bacia, nas proximidades dos municípios de Palmas e Clevelândia, o 

que pode ser visualizado no mapa geológico da AII (Desenho 6.4). 

Recobrindo as rochas efusivas ocorrem mantos detríticos de idades recentes 

(Quaternário), onde podem ser reconhecidos solos residuais, depósitos coluviais e 

sedimentos aluviais inconsolidados. 

 

6.1.2.4 Litolotipos 

Devido à grande variação composicional, textural e os diferentes arranjos 

espaciais dos derrames e das rochas intrusivas da bacia, o Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM, 2006), propõe uma subdivisão estratigráfica da Província Magmática 

do Paraná, embasada em fundamentos de identificação faciológica, estrutural e 

textural, além de dados litoquímicos e geocronológicos.  

A partir daí, a província foi subdividida em fácies de rochas vulcânicas básicas, 

com auxílio de imagens LANDSAT, perfis magnetométricos, estudos petrográficos e 

de campo e geoquímica, e levaram em conta o padrão de vesiculação das rochas, o 

estilo de juntas, disjunções e entablaturas, processos de formação de cavidades, 

preenchidas ou não por minerais, cores e formas de alteração, características 

petrográficas, estruturas internas, arranjo espacial e contatos dos derrames e as 

características geoquímicas e posição estratigráfica entre os derrames. 

6.1.2.4.1 Rochas Basálticas 

Os basaltos são rochas básicas que, nas variedades maciças, apresentam 

coloração cinza escura a preta. Nas variedades afaníticas, uma certa porção é 

constituída de matéria vítrea, enquanto nas variedades mais grosseiras, os minerais 

formam cristais visíveis a olho nu. 

Estas rochas ocorrem na forma de derrames tabulares, cujas espessuras podem 

variar de cerca de 5m a mais de 50m. A sequência de derrames pode atingir, em 

alguns locais, mais de 1000m de espessura, representando o empilhamento de 

várias dezenas de derrames individuais, conforme constatado nas sondagens da 

PETROBRÁS. 
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Na região do rio Chopim, conforme estudos do CPRM (2006), no sudoeste do 

Estado do Paraná, foram descritas cinco fácies, da base para o topo: Nova 

Laranjeiras, Capanema, Campos Novos, Cordilheira Alta e Campo Erê. 

A Fácies Nova Laranjeiras apresenta derrames com espessuras médias de 25 a 

35m, com intervalos com intensa vesiculação e segregação de sílica. A porção 

superior do derrame apresenta aumento do número de vesículas, que se 

apresentam centimétricas a decimétricas, e normalmente preenchidas por quartzo 

hialino, celadonita, calcedônia, e ametista. Esses geodos com ametista são de uso 

comercial, e amplamente encontrados próximos aos municípios de Dois Vizinhos e 

São Jorge D’Oeste. 

A fácies Capanema apresenta derrames com espessuras médias de 20 a 40m, 

com vesículas marcando topo e base. Apresenta disjunções colunares grossas. O 

topo apresenta característica esponjosa, devido a alta vesiculação, e estruturas em 

cordas, do tipo pahoehoe. 

A fácies Campos Novos apresenta espessuras que ultrapassam 120m e 

compreende basaltos pretos, microfaneríticos a afaníticos e aspecto sacaróide. 

Apresenta disjunções colunares esparsas e poucas amígdalas milimétricas, 

preenchidas por opala. Pode haver ocorrência de cobre nativo nessas amígdalas, ou 

nas faces das disjunções. É comum a presença de horizontes gabróicos 

centimétricos a decimétricos no interior dos derrames. 

Na fácies Cordilheira Alta são comuns intercalações de rochas sedimentares 

interderrames e brechas peperíticas na base dos derrames, algumas seções 

altamente vesiculares e lavas em corda. As vesículas são normalmente preenchidas 

por carbonatos, zeólitas e celadonita, e aparece cobre nativo e cuprita na forma de 

lamelas, nas fraturas de disjunções colunares. 

A fácies Campo Erê é configurada por extensos derrames em forma de platôs e 

mesetas e alguns morros testemunhos dispersos. É comum a presença de vesículas 

entre os derrames, maiores e mais esparsas que as do topo dos derrames. O padrão 

de disjunção dos derrames é diferenciado das demais fácies, pois obedece o padrão 

estrutural de Riedel. 

Além dessas fácies também se observam rochas básicas intrusivas, na forma de 

diques e soleiras, podendo ser vistos em imagens de satélite e fotografias aéreas, 

configurando grandes alinhamentos de vales ou cristas. Em campo são 
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diferenciados por formarem blocos e matacões arredondados, ausência de vesículas 

demarcando topo e base, ausência de alteração hidrotermal, representada pela 

presença celadonita, e feições que indicam cristalização lenta e completa, como 

textura microfanerítica e ofítica. 

Rochas da Formação Botucatu, subjacente à Província Magmática do Paraná, 

ocorrem como intercalações entre os derrames, compostas por sucessões de 

arenitos, siltitos e conglomerados avermelhados, com acamamento gradacional, 

estratificação cruzada de pequeno porte, marcas onduladas, estruturas de carga, 

gretas de contração e moldes de pingos de chuva. Essas camadas foram 

configuradas a partir da instalação da rede fluvial no topo dos derrames e constituem 

depósitos de canais fluviais e leques deltáicos. 

6.1.2.4.2 Rochas Intermediárias e Ácidas 

Do ponto de vista estratigráfico, estas rochas foram reconhecidas como sendo 

subordinadas à Formação Serra Geral. Assim o nome Formação Nova Prata 

(ROINSENBERG, 1979 in PICCIRILLO e MELFI, 1988) foi proposto informalmente. 

A caracterização mais aceitável, no entanto parece combinar melhor com o conceito 

de um membro (Membro Nova Prata) da Formação Serra Geral (HEDBERG, 1980 in 

PICCIRILLO e MELFI, 1988). 

Afora o diabásio da Formação Serra Geral, o Membro Nova Prata seria também 

aplicável à associação de corpos intrusivos (diques e sills) de composição ácida. 

Os fluidos ácidos são facilmente distintos em dois tipos, denominados Palmas e 

Chapecó (PICCIRILLO, 1987 in PICCIRILLO e MELFI, 1988). Os do tipo Palmas 

estão concentrados no Rio Grande do Sul e subordinadamente em Santa Catarina e 

no Paraná. Os do tipo Chapecó são confinados aos limites de São Paulo e Paraná, 

ou, associados ao tipo Palmas, nos estados do Paraná e nordeste do Rio Grande do 

Sul. 

Estas rochas são interpretadas como diferenciações do magma original ou 

modificações do mesmo, por assimilação de materiais mais superficiais. Elas quase 

sempre ocorrem capeando regiões altas, como é o caso dos municípios de Palmas e 

Clevelândia. Como dão origem a solos pouco espessos e menos férteis, 

frequentemente coincidem com zonas de campos naturais. 

Ainda permanecem dúvidas quanto à gênese e posição estratigráfica destas 

rochas, pois algumas vezes elas aparecem acima dos derrames basálticos, outras 
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entre derrames. As espessuras dos derrames ácidos podem ser consideráveis, 

podendo ocorrer com textura maciça ou porfirítica. São de coloração cinza clara a 

cinza média, o que as distingue facilmente dos basaltos, juntamente com outras 

peculiaridades como a predominância dos tipos maciços, modo de fraturamento, 

alteração superficial e características geomorfológicas. 

Litologicamente, o Membro Nova Prata se faz representar por vitrófiros, latitos 

porfiríticos e leuco-quartzo latitos, que apresentam, no conjunto, coloração cinza 

médio a castanho (HIDROSERVICE, 1981a). 

Na região de Clevelândia, os vitrófiros são os dominantes, mas o latito porfirítico 

é o que mais se destaca. Possui textura fanerítica fina a média, com cristais 

porfiríticos de feldspato de cerca de 0,5 cm, e normalmente mostra-se como um 

corpo de forma tabular, sub-horizontal, com espessura em torno de 60 m. Ocorre 

nos vales do rio das Lontras e dos córregos do Veado e Barro Preto, intercalado 

entre o vitrófiro e o basalto. Mergulha para SW e parece acunhar, até desaparecer 

completamente, dando lugar a um contato direto do vitrófiro com o basalto. 

O leuco-quartzo latito apresenta uma textura fanerítica fina e, quando 

intemperizado, mostra um aspecto manchado ou pontilhado. Aflora em uma porção 

muito restrita, próximo à Clevelândia. 

Um aspecto bem característico do Membro Nova Prata é a presença de 

disjunção plano-paralela, horizontal a sub-horizontal, simulando, muitas vezes, 

dobras anticlinais e sinclinais. 

6.1.2.4.3 Coberturas de Solos e Depósitos Sedimentares 

Toda a região é formada por solos de origem e espessuras variadas. 

Predominam os solos residuais e coluviais formados pela meteorização in situ dos 

basaltos e pelos mecanismos de movimentação gradativa dos seus produtos. 

Os solos resíduo-coluviais maduros são mais espessos nas regiões altas, 

suavemente onduladas, e também podem formar acumulações consideráveis no 

sopé dos terrenos mais fortemente inclinados, recobrindo os terraços suaves, que 

são típicos da região. Nos terrenos mais íngremes e escarpados, os solos são 

menos espessos e mais pedregosos, com ocorrência de colúvios e depósitos de 

tálus. 
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Margeando o rio, em ocorrências descontínuas e de espessuras moderadas a 

pequenas, podem ocorrer sedimentos aluviais recentes, em geral arenosos ou 

argilosos. 

6.1.2.4.4 Geologia da AID 

A geologia da área de influência direta é formada pelas formações Campos 

Novos, Capanema e Nova Laranjeiras. As formações Campos Novos e Capanema 

são predominantes, e, juntas, perfazem cerca de 95% da área. A Formação Nova 

Laranjeiras ocorre de forma subordinada, aflorando nas porções de menor altitude. A 

formação Capanema ocupa principalmente as regiões mais baixas, nos vales e 

áreas de inundação dos rios Chopim e Santana. Essa formação é sobreposta pelas 

formações Campos Novos e Nova Laranjeiras, respectivamente, evidenciando a 

sucessão de derrames na bacia do Paraná (Desenho 6.5). 

6.1.2.5 Geologia Estrutural 

6.1.2.5.1 Feições Atectônicas 

Os derrames basálticos apresentam uma série de estruturas atectônicas, as 

quais explicam a geomorfologia da região, a distribuição dos solos e as 

características hidrogeológicas e geotécnicas do maciço. 

A maior parte destas feições resulta do modo de formação dos derrames e da 

sua estrutura em camadas. Outras resultam dos fenômenos de descompressão que 

acompanham a evolução da topografia. 

Uma feição significativa é representada pelos contatos de derrame. Outra é 

representada pelo fraturamento colunar dos basaltos maciços, que divide a rocha em 

prismas de seção transversal variada, geralmente hexagonal. Quando estas fraturas 

são pouco espaçadas, origina-se um fraturamento dito “microcolunar”. 

No terço superior dos derrames são comuns fraturas sub-horizontais, originadas 

pelo resfriamento diferenciado das várias camadas de um derrame. Por outro lado, 

estas fraturas um pouco inclinadas em relação às camadas, podem resultar do alívio 

de tensões que acompanha a erosão de um vale. Todas estas fraturas podem ser 

muito extensas e permeáveis. 
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6.1.2.5.2 Feições Tectônicas 

Os dados referentes às feições tectônicas foram obtidos a partir do projeto básico 

de engenharia, realizado pela empresa Poente Engenharia & Consultoria LTDA, em 

2007. Pode-se verificar que as feições tectônicas presentes na área em estudo 

assumem caráter regional, mantendo certa regularidade em grande parte dos 

derrames basálticos da Província Magmática do Paraná. Referem-se a extensos 

fraturamentos de direções preferenciais NE e NW, que constituem fatores 

importantes no condicionamento da rede de drenagem. Registra-se que, nos 

estudos hidrelétricos do rio Iguaçu, a presença de falhamentos importantes, 

relacionados a essas feições, foi observada segundo as direções N50º-70ºW e N50º-

70ºE. 

Esses alinhamentos estruturais possuem dimensões variadas, podendo 

apresentar extensões modestas, localizadas, como atingir centenas de metros. As 

feições de direção NE tendem a se apresentar abertas, condicionando, portanto, o 

armazenamento e a circulação da água subterrânea. Já as feições com direção NW, 

comumente encontram-se preenchidas por injeções básicas, formando diques de 

diabásio bastante comuns na região. 

Num enfoque geotectônico, as feições NW apresentam direção coincidente ao 

evento tectônico denominado Arco de Ponta Grossa, enquanto as feições NE 

exibem direções paralelas aos dobramentos do escudo pré-cambriano. 

Para auxiliar no entendimento e ilustração das principais feições estruturais 

marcantes da região, a Poente Engenharia & Consultoria LTDA, realizou a 

interpretação estrutural, com o auxílio de imagens de satélite Landsat 7/ETM+ 

(combinação das bandas espectrais 5,4,3/RGB em composição colorida falsa cor), 

órbita/ponto 223/78, de 12/05/2000, disponibilizada pela Embrapa Monitoramento 

por Satélite (http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br), na escala 1:25.000, fornecidas 

através de recortes ou quadrículas com tamanho de 7’ 30” x 7’ 30” (0,125° x 0,125°). 

Essa interpretação pode ser visualizada no Desenho 6.6, e foi realizada a partir da 

análise e interpretação dos alinhamentos da rede de drenagem e das cristas 

topográficas, sendo posteriormente tratados no programa DIPS (Versão 5), que 

forneceu as direções preferenciais das feições estruturais, de acordo com o 

diagrama de rosetas da Figura 6.11. 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

124 

Os lineamentos analisados apontam para direções preferenciais N75°E e N75°W 

encontrando concordância com os dados regionais apresentados. O direcionamento 

de tais estruturas (macrofraturas-falhas) reflete o principal condicionante geológico-

geotécnica da região, sendo inerentes aos esforços tectônicas de âmbito regional. 

 

 

 
Figura 6.11 Diagrama de rosetas dos lineamentos est ruturais obtidos a partir da interpretação 

de imagens Landsat  

6.1.2.6 Sismicidade 

A região onde se encontra a bacia do rio Chopim não tem qualquer registro de 

atividade sísmica. Interessante notar que a bacia do Paraná, local de intenso 

magmatismo basáltico contemporâneo à abertura do Oceano Atlântico, não 

apresenta um nível de atividade sísmica significativo. A atividade sísmica da bacia 

do Paraná se resume, principalmente, a alguns casos de sismos induzidos por 

reservatórios ou poços artesianos. 

Os sismos induzidos por reservatórios podem alcançar profundidades focais de 

alguns poucos quilômetros e, dependendo da magnitude, podem ser sentidos a 

dezenas de km do epicentro. Zonas fraturadas podem ser ativadas pelo acréscimo 
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na carga de água sobre o terreno e pelo acréscimo da pressão de água nas rochas 

que sustentam o reservatório, resultando em falhamentos. 

Verifica-se que eventos sísmicos sentidos pela população são muito raros. 

Destacam-se, como eventos instrumentados, os sismos induzidos pelo reservatório 

de Capivara PR-SP, no rio Paranapanema, em 1976, sentidos principalmente no 

município de Primeiro de Maio (PR). Além destes, há relatos de sismos nas UHE 

Salto Santiago, em 1976, e na barragem Capivari-Cachoeira, em 1971. 

6.1.2.7 Recursos Minerais 

Devido às limitações na variedade litológica da região, o potencial mineral da 

região, e mesmo os recursos minerais atualmente explorados, são pouco variados, 

embora as reservas e os volumes retirados possam ser grandes. 

O basalto e seus derivados (pedras semipreciosas e minério de cobre) são os 

recursos minerais mais explorados na bacia do rio Chopim, juntamente com a água 

mineral, por vezes hidrotermal, que é derivada do arenito Botucatu (Sistema 

Aquífero Guarani), sotoposto ao derrame basáltico, e do Sistema Aquífero Serra 

Geral, que comporta o maior número de poços no Paraná, e é principal fonte de 

água subterrânea na região sudoeste do estado. 

As fontes de águas hidrotermais ocorrem com mais intensidade no município de 

Verê. São famosas as “Águas do Verê”, por lá existirem estâncias hidrotermais. Em 

outros locais há ocorrência de água mineral, porém não termal, utilizadas para 

envaze. 

O basalto tem ampla aplicação na construção civil, na forma de brita ou blocos, e 

como rocha ornamental. Dentre as fácies de melhor aproveitamento para esse fim, 

destacam-se a Cordilheira Alta, Campo Erê e Campos Novos, devido às suas 

características físicas (CPRM, 2006) 

A região é rica em saibreiras, ou seja, jazidas de basalto fragmentado e alterado, 

usados para pavimentação primária ou para a construção de bases e sub-bases de 

estradas. Um aspecto negativo é a suscetibilidade à desintegração expansiva destes 

materiais, que dificulta o seu emprego em obras definitivas. 

A região sudoeste do Estado Paraná apresenta potencial para a produção de 

gemas, especialmente de ametista de baixa qualidade, quartzo hialino, ágata e 

calcedônia, possivelmente provenientes da fácies Nova Laranjeiras (CPRM, 2006). 
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A argila da região é geralmente explorada das várzeas e leitos de rios, nas 

nascentes de rios, e em áreas de banhado, representados por antigos lagos e 

meandros abandonados. Essas lavras são constituídas por depósitos secundários 

recentes, empregadas na indústria cerâmica. 

Na região de estudo aparecem protocoladas algumas áreas com potencial para 

minério de cobre, provavelmente na forma de carbonato de cobre, com malaquita e 

azurita como minerais de minério, silicatos de cobre, na forma de crisocola, sulfetos 

de cobre, na forma de calcopirita, e cobre nativo, preenchendo amígdalas e fraturas. 

De um modo geral, a região apresenta boa disponibilidade de materiais de 

construção. Os solos resíduo-coluviais avermelhados são de qualidade boa a 

aceitável para as obras de terraplanagem. 

Existe certa facilidade para a locação de pedreiras em toda a área. As rochas 

mais procuradas são os basaltos maciços, adequados tanto para fins rodoviários 

como para agregados de concreto. As áreas protocoladas no DNPM estão 

localizadas no Quadro 6.2 e o mapa com a localização das áreas são visualizadas 

no Desenho 6.7. Foram levantados 82 processos todos inseridos na AII, inclusive os 

4 processos pertencentes ao município de São João e outros 2 no município de Verê 

e que estão destacados no Quadro 6.2. 

Quadro 6.2 Situação das áreas protocoladas no DNPM na AII. 

Processo Situação Requerente Municípios Substâncias Tipos de Uso 

826.619/2010 Autorização de 
Pesquisa Lionel Junior de Arruda PALMAS/PR ÁGUA MINERAL Engarrafamento 

826.452/2010 
Autorização de 

Pesquisa Ibelmar Seleme PALMAS/PR ARGILA Industrial 

826.126/2010 Autorização de 
Pesquisa 

PEDREIRA PÉROLA LTDA 
ME PALMAS/PR 

ARGILA Industrial 

BASALTO Brita 

826.607/2009 
Autorização de 

Pesquisa Areal Agua Azul Ltda. 
PALMAS/PR 

BASALTO Brita 
ÁGUA DOCE/SC 

826.322/2009 Autorização de 
Pesquisa 

Epp Empresa Paranaense 
de Participações S.a. 

BITURUNA/PR ARGILA Industrial 

PALMAS/PR BASALTO Brita 

826.321/2009 
Autorização de 

Pesquisa 
Epp Empresa Paranaense 

de Participações S.a. 

BITURUNA/PR ARGILA Industrial 

PALMAS/PR BASALTO Brita 

815.696/2009 Autorização de 
Pesquisa Areal Agua Azul Ltda. 

GENERAL CARNEIRO/PR 

BASALTO Brita PALMAS/PR 

ÁGUA DOCE/SC 
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Processo Situação Requerente Municípios Substâncias Tipos de Uso 

826.100/2008 Autorização de 
Pesquisa 

Xingú Construtora Ltda PALMAS/PR BASALTO Brita 

826.529/2006 Licenciamento 
MINERAÇÃO DO 

SUDOESTE DO PARANA 
LTDA/AMSOP 

PALMAS/PR BASALTO Brita 

826.066/2001 
Concessão de 

Lavra MELLO E SELEME LTDA. PALMAS/PR ÁGUA MINERAL Engarrafamento 

826.044/1995 Autorização de 
Pesquisa 

JOEL LUIS BONALDO PALMAS/PR BASALTO Não informado 

826.324/2009 Autorização de 
Pesquisa 

Epp Empresa Paranaense 
de Participações S.a. 

CORONEL DOMINGOS 
SOARES/PR 

ARGILA Industrial 

BASALTO Brita 

826.323/2009 
Autorização de 

Pesquisa 
Epp Empresa Paranaense 

de Participações S.a. 

BITURUNA/PR ARGILA Industrial 

CORONEL DOMINGOS 
SOARES/PR 

BASALTO Brita 

826.535/2010 Autorização de 
Pesquisa 

Tania Terezinha Ferreira 
Perin CLEVELÂNDIA/PR BASALTO Pedra de talhe 

826.156/2010 Autorização de 
Pesquisa Britador Vale Ltda. CLEVELÂNDIA/PR BASALTO Brita 

826.005/2010 
Autorização de 

Pesquisa Celso Narcisio Cosma CLEVELÂNDIA/PR 
SAIBRO Construção civil 

BASALTO Brita 

826.416/2009 Autorização de 
Pesquisa Marisa de Fátima Annibelli CLEVELÂNDIA/PR 

AMETISTA Gema 

ARGILA Industrial 

826.279/2009 
Autorização de 

Pesquisa Marisa de Fátima Annibelli CLEVELÂNDIA/PR 
AMETISTA Gema 

ARGILA Industrial 

826.518/2008 Requerimento de 
Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros CLEVELÂNDIA/PR AMETISTA Gema 

826.516/2008 Autorização de 
Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros CLEVELÂNDIA/PR AMETISTA Gema 

826.515/2008 
Autorização de 

Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros 
CLEVELÂNDIA/PR 

AMETISTA Gema 
PATO BRANCO/PR 

826.514/2008 Requerimento de 
Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros 

CLEVELÂNDIA/PR 
AMETISTA Gema 

PATO BRANCO/PR 

826.513/2008 
Autorização de 

Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros CLEVELÂNDIA/PR AMETISTA Gema 

826.512/2008 Autorização de 
Pesquisa 

Guilherme Gomes Medeiros CLEVELÂNDIA/PR AMETISTA Gema 

826.511/2008 Autorização de 
Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros CLEVELÂNDIA/PR AMETISTA Gema 

826.510/2008 Autorização de 
Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros 

CLEVELÂNDIA/PR 
AMETISTA Gema 

PATO BRANCO/PR 

826.508/2008 Autorização de 
Pesquisa 

Guilherme Gomes Medeiros 
CLEVELÂNDIA/PR 

AMETISTA Gema 
PATO BRANCO/PR 

826.655/2010 
Autorização de 

Pesquisa Luiz Carlos Dal Ross PATO BRANCO/PR BASALTO Brita 

826.592/2008 Autorização de 
Pesquisa 

CARBA INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS LTDA. EPP PATO BRANCO/PR ÁGUA MINERAL Engarrafamento 
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Processo Situação Requerente Municípios Substâncias Tipos de Uso 

826.517/2008 Autorização de 
Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros PATO BRANCO/PR AMETISTA Gema 

826.509/2008 Autorização de 
Pesquisa 

Guilherme Gomes Medeiros PATO BRANCO/PR AMETISTA Gema 

826.507/2008 
Autorização de 

Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros PATO BRANCO/PR AMETISTA Gema 

826.506/2008 Autorização de 
Pesquisa Guilherme Gomes Medeiros PATO BRANCO/PR AMETISTA Gema 

826.209/2006 
Indeferimento da 
prorrogação  de 
Autorização 2012 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco PATO BRANCO/PR SAIBRO Industrial 

826.208/2006 
Requerimento de 

Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco 

PATO BRANCO/PR SAIBRO Industrial 

826.098/2006 Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco 

PATO BRANCO/PR SAIBRO Industrial 

826.097/2006 
Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco PATO BRANCO/PR SAIBRO Construção civil 

826.096/2006 Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco PATO BRANCO/PR SAIBRO Industrial 

826.095/2006 Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco PATO BRANCO/PR SAIBRO Construção civil 

826.094/2006 Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco 

PATO BRANCO/PR SAIBRO Industrial 

826.093/2006 
Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco PATO BRANCO/PR SAIBRO Construção civil 

826.092/2006 Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco PATO BRANCO/PR SAIBRO Industrial 

826.091/2006 Registro de 
Extração 

Prefeitura Municipal de 
Pato Branco PATO BRANCO/PR SAIBRO Construção civil 

826.646/2008 
Requerimento de 

Pesquisa JAIR ANTONIO COLOMBO HONÓRIO SERPA/PR 
MINÉRIO DE 

COBRE Industrial 

826.653/2009 Autorização de 
Pesquisa 

Minozzo, Minozzo & Cia 
Ltda 

CORONEL VIVIDA/PR BASALTO Brita 

826.228/2009 Requerimento de 
Pesquisa Rosali de Oliveira 

CHOPINZINHO/PR MINÉRIO DE 
COBRE Industrial 

CORONEL VIVIDA/PR AMETISTA Gema 

826.019/2009 
Autorização de 

Pesquisa HOBI & CIA.LTDA. CORONEL VIVIDA/PR BASALTO Brita 

826.300/2003 
Autorização de 

Pesquisa 
retificado 2006 

NEWTON TEIXEIRA DE 
FREITAS GUIMARÃES 

CORONEL VIVIDA/PR ÁGUA MINERAL Engarrafamento 

826.382/1999 Requerimento de 
Lavra Xingú Construtora Ltda CORONEL VIVIDA/PR BASALTO Não informado 

826.288/1997 Concessão  de 
Lavra 2012 

Agrosix Distribuidora de 
Produtos Agropecuarios 

Ltda. 
CORONEL VIVIDA/PR BASALTO Não informado 

826.285/1995 Requerimento de 
Lavra 

IVANIL PIMENTEL VIEIRA CORONEL VIVIDA/PR ÁGUA MINERAL Não informado 

826.250/2010 Autorização de 
Pesquisa 2012 Clovis Varaschin VERÊ/PR 

ÁGUA MINERAL Balneoterapia 

ÁGUA MINERAL Engarrafamento 

816.989/1968 Concessão de 
Lavra 

ESTANCIA HIDROTERMAL 
VERE LTDA. VERÊ/PR ÁGUA MINERAL Não informado 

826.777/2010 Requerimento de 
Pesquisa 

Coasul Cooperativa 
Agroindustrial 

SÃO JOÃO/PR ÁGUA MINERAL Engarrafamento 

826.727/2010 Requerimento de 
Licenciamento 

Pin Industria Cerâmica 
Ltda SÃO JOÃO/PR ARGILA Cerâmica vermelha 

826.047/2010 Requerimento de 
Pesquisa Rosali de Oliveira SÃO JOÃO/PR MINÉRIO DE 

COBRE Industrial 
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Processo Situação Requerente Municípios Substâncias Tipos de Uso 

SÃO JORGE D'OESTE/PR AMETISTA Gema 

826.784/2009 Autorização de 
Pesquisa Genoir Minozzo 

CHOPINZINHO/PR 

BASALTO Brita CORONEL VIVIDA/PR 

SÃO JOÃO/PR 

826.504/2010 Autorização de 
Pesquisa 2012 

Olindo Pedro Pagnoncelli DOIS VIZINHOS/PR ARGILA Cerâmica vermelha 

826.503/2010 Autorização de 
Pesquisa Olindo Pedro Pagnoncelli DOIS VIZINHOS/PR BASALTO Brita 

826.587/2009 
Requerimento de 

Pesquisa 
Via Venetto Construtora de 

Obras Ltda 

DOIS VIZINHOS/PR ARGILA Industrial 

 BASALTO Brita 

826.407/2009 Requerimento de 
Pesquisa 

Odomar Roque Bellé DOIS VIZINHOS/PR ÁGUA MINERAL Balneoterapia 

826.314/2009 Autorização de 
Pesquisa 

Ivonei Zotti & Cia. Ltda. 
Me DOIS VIZINHOS/PR BASALTO Brita 

826.695/2010 Requerimento de 
Pesquisa 

A.r. Materiais de 
Construção Ltda SÃO JORGE D'OESTE/PR MINÉRIO DE 

COBRE Industrial 

826.506/2010 
Autorização de 

Pesquisa Gelson Jose Morello SÃO JORGE D'OESTE/PR BASALTO Brita 

826.304/2009 
Requerimento de 

Licenciamento 
indeferido 2013 

Marlei Salete Dresch SÃO JORGE D'OESTE/PR ARGILA Cerâmica vermelha 

826.181/2009 Autorização de 
Pesquisa 

Ivonei Zotti & Cia. Ltda. 
Me SÃO JORGE D'OESTE/PR BASALTO Brita 

826.462/2005 Licenciamento 
Ivonei Zotti & Cia. Ltda. 

Me SÃO JORGE D'OESTE/PR BASALTO Brita 

826.050/2010 
Requerimento de 

Licenciamento 
autorizado 2012 

Cerâmica Asmarc Ltda CRUZEIRO DO 
IGUAÇU/PR 

ARGILA Cerâmica vermelha 

826.127/2010 
Requerimento de 

Licenciamento 
autorizado 2012 

Alzerino Silva F.i. 
AMPÉRE/PR 

BASALTO Brita 
FRANCISCO BELTRÃO/PR 

826.075/2010 
Requerimento de 

Pesquisa lucidio josé cella FRANCISCO BELTRÃO/PR 
MINÉRIO DE 

COBRE Industrial 

826.074/2010 Requerimento de 
Pesquisa 

lucidio josé cella FRANCISCO BELTRÃO/PR MINÉRIO DE 
COBRE 

Industrial 

826.073/2010 Requerimento de 
Pesquisa lucidio josé cella FRANCISCO BELTRÃO/PR MINÉRIO DE 

COBRE Industrial 

826.072/2010 Requerimento de 
Pesquisa lucidio josé cella FRANCISCO BELTRÃO/PR MINÉRIO DE 

COBRE Industrial 

826.401/2007 
Autorização de 

Pesquisa 
concedido 2012 

MAURÍCIO HOEFLICH 
MANFRINÓPOLIS/PR ARGILA Industrial 

FRANCISCO BELTRÃO/PR ÁGUA MINERAL Engarrafamento 

826.144/2007 
Licenciamento 

baixa licença em 
2011 

DALBA ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA FRANCISCO BELTRÃO/PR BASALTO Brita 

826.498/2006 
Autorização de 

Pesquisa 
DALBA ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA FRANCISCO BELTRÃO/PR 
ARGILA Industrial 

BASALTO Brita 

826.310/2002 Requerimento de 
Pesquisa HOBI & CIA.LTDA. FRANCISCO BELTRÃO/PR BASALTO Industrial 

826.127/1988 Concessão de 
Lavra PEDREIRA MOTTER LTDA FRANCISCO BELTRÃO/PR BASALTO Não informado 

820.943/1986 Licenciamento Pavimar Construtora de 
Obras Ltda FRANCISCO BELTRÃO/PR BASALTO Não informado 
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Processo Situação Requerente Municípios Substâncias Tipos de Uso 

820.795/1984 Autorização de 
Pesquisa 

RICARDO BORDIGNON - FI FRANCISCO BELTRÃO/PR BASALTO Não informado 

826.026/2011 Requerimento de 
Pesquisa 

Pedreira Marmeleiro Ltda MARMELEIRO/PR 
BASALTO Brita 

ÁGUA MINERAL Engarrafamento 

826.576/2007 Autorização de 
Pesquisa Clair Bernadetti Tesser MARMELEIRO/PR 

BASALTO Brita 

ÁGUA MINERAL Engarrafamento 

Fonte: Base de dados do DNPM (acessado em maio/2013) 
 

6.1.3 Aspectos Geomorfológicos 

6.1.3.1 Geomorfologia 

Os aspectos geomorfológicos da área em estudo correlacionam-se às feições 

correspondentes ao Terceiro Planalto Paranaense, o qual é a região dos grandes 

derrames basálticos, conforme já mencionado. 

O Terceiro Planalto Paranaense possui como representante mais expressivo a 

Serra da Esperança, que apresenta elevações da ordem de 1.300m em seus limites 

orientais. A partir deste ponto, as elevações sofrem um decréscimo acentuado tanto 

para o sul como para oeste na direção da bacia do rio Paraná, onde ali apresentam 

altitudes com elevações em torno de 300m, conforme se pode observar no mapa 

hipsométrico representado no Desenho 6.8. 

Em função de sua constituição geológica homogênea, a modelagem do relevo 

local não impôs grandes alternâncias na paisagem regional, observando-se em 

quase toda a extensão da área superfícies aplainadas elevadas, correlacionadas aos 

derrames tabulares. No vale do baixo rio Chopim o relevo torna-se mais enérgico, 

sendo o rio fortemente entalhado, caracterizando um relevo mais fortemente 

ondulado, atingindo declividade na ordem de 50%. Essa variabilidade energética do 

relevo pode ser perfeitamente observada no mapa de declividades, elaborado a 

partir de dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e representado no 

Desenho 6.9. 

De acordo com SANTOS et al. (2006) a bacia do Chopim apresenta cinco 

unidades geomorfológicas, as quais estão listadas no Quadro 6.3 e representadas 

no Desenho 6.10. A unidade predominante é o Planalto de Francisco Beltrão que 

soma 48,1% da área total estudada. O empreendimento em questão situa-se entre a 

mencionada unidade geomorfológica e o Planalto do Alto/Médio Piquiri, que soma 
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18,2% da área. O Planalto de Palmas/Guarapuava, no qual se situam a principais 

nascentes do rio Chopim, soma 27,2% da área total. O Planalto do Alto Capanema 

corresponde a apenas 5,5% da área, enquanto que as Planícies Fluviais constituem 

menos que 0,01% da área analisada. 

Quadro 6.3 Unidades geomorfológica existentes na ba cia do rio Chopim 
Unidade  

Geomorfológica 
Elevação 

Média Dissecação Topos Vertentes Área (km) 

Planalto de Francisco 
Beltrão 340 média alongados convexas 3596,4 

Planalto de 
Palmas/Guarapuava 520 baixa aplainados retilíneas e 

convexas 2031,5 

Planalto do Alto 
Capanema 280 alta alongados e 

em cristas retilíneas 407,6 

Planalto do Alto/Médio 
Piquiri 280 média alongados e 

isolados 

convexas e 
convexo-
côncavas 

1358,2 

Planícies Fluviais 0 baixa - - 0,1 

Corpos d'água 0 - - - 80,9 

 
Fatores estruturais afetam de duas maneiras a evolução da topografia regional: 

fraturas tectônicas de maior porte direcionam o desenvolvimento lateral dos corpos 

d’água e estão diretamente correlacionados às suas sinuosidades morfológicas, ao 

mesmo tempo que a sub-horizontalidade dos derrames são responsáveis pelo 

desenvolvimento de encostas em degraus, inclusive propiciando o aparecimento de 

desníveis em forma de corredeiras, saltos e cachoeiras nos leitos dos rios, bastante 

comuns na região. 

Outras feições importantes no contexto geomorfológico regional são as 

ocorrências de deslizamentos de taludes, relativamente comuns em regiões de 

basalto. A ocorrência de tais instabilidades relaciona-se a depósitos coluvionares, 

espessos, que recobrem terraços suavemente inclinados e à quantidade de água de 

infiltração que circula entre o horizonte solo/rocha. 

Ao encontrar os horizontes menos permeáveis das camadas de brecha e 

basaltos vesiculares, as águas tendem a circular por estas interfaces, fazendo com 

que as pressões de percolação envolvidas movimentem as camadas sobrejacentes. 

Em função disso, nas épocas de constantes pluviosidades, tais instabilidades são 

mais frequentes. 

Salienta-se, entretanto, que os deslizamentos ocorrem de maneira localizada. 

Ocorrências deste tipo, relacionadas à formação de reservatórios situados na região 

de basaltos, não são comuns. 
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As conclusões sobre pequenos deslizamentos observados nos reservatórios do 

rio Iguaçu, com mesmo contexto geológico, demonstraram que tais ocorrências 

estavam relacionadas com as enchentes verificadas em julho de 1983, quando a 

quantidade de chuvas foi excessivamente grande. Neste caso, a linha de flutuação 

do nível de água não demonstrou influência importante. 

A cobertura vegetal abundante, juntamente com a textura argilosa dos solos 

residuais de basalto, fazem com que a erosão do tipo laminar não seja muito 

acentuada, praticamente sem áreas especialmente suscetíveis a este fenômeno. 

Não existem ravinamentos de grande porte nos terrenos estudados. Quando 

existem, são restritos a pequenas áreas sem expressão em termos de mecanismo 

geral de carreamento de sólidos. 

Naturalmente, este quadro se modifica quando a cobertura vegetal é removida 

para dar lugar a culturas, de modo que as áreas que devem ser consideradas como 

mais suscetíveis à erosão são efetivamente aquelas que estão sofrendo atividade 

agrícola intensa. 

6.1.3.2 Recursos Hídricos 

6.1.3.2.1 Águas Superficiais 

De maneira geral, as drenagens pertencentes à bacia do rio Chopim apresentam 

padrão dendrítico a subdendrítico, identificando-se em fotografias aéreas 

confluências em ângulo reto, com claro controle pelos fraturamentos mais 

expressivos, especialmente na direção NW/SE. 

Saltos e cachoeiras são comuns na região. Atribui-se o desenvolvimento destas 

feições ao comportamento sub-horizontalizado da sucessão de derrames e mais 

detalhadamente pela existência de porções de rocha mais fraturadas, que permitem 

um desgaste mais acentuado, ao mesmo tempo que camadas mais resistentes vão 

sendo deslocadas por desplacamentos subverticais, originando dessa forma os 

desníveis mencionados. 

No baixo rio Chopim, observa-se que as profundidades médias nos locais 

encachoeirados são relativamente pequenas, ao passo que nas porções 

imediatamente a montante e a jusante destes, mostram-se maiores. 

Este fato é explicado devido às diferentes resistências apresentadas pelo 

substrato rochoso que sustenta os saltos em relação às porções de montante e 
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jusante. Como as rochas nestes locais normalmente apresentam resistências 

maiores, o curso d’água tende a se alargar, pois não possui energia suficiente para 

erodir o substrato rochoso, com retomada do estreitamento nas porções de jusante e 

montante da queda. 

Em consequência disso, verifica-se o alargamento das margens com 

correspondente diminuição das profundidades. Em contrapartida, o rio apresenta 

profundidades maiores nos canais de montante e jusante das quedas, observando-

se aí estreitamentos entre as margens, pela retomada do processo erosivo no 

substrato. 

A área de drenagem incremental à PCH Foz do Santana é de 1.023 km2 ( Figura 

6.12), deve-se ressaltar que para delimitação desta área considerou-se a bacia de 

drenagem entre os barramentos da PCH Foz do Santana e da Usina Chopim I (já 

existente). Esta área incremental constitui a porção que drena água e sedimentos 

para o reservatório a ser criado no rio Chopim.  
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 Figura 6.12 Área de drenagem incremental à PCH Foz  do Santana. 
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6.1.3.2.2 Águas Subterrâneas 

As águas subterrâneas captadas em toda a bacia do rio Chopim pertencem a 

dois sistemas aquíferos distintos, o Sistema Aquífero Guarani e o Sistema Aquífero 

Serra Geral. 

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é considerado um dos maiores reservatórios 

de água subterrânea do mundo, que abrange unidades sedimentares do Triássico 

(formações Pirambóia e Rosário do Sul, no Brasil, e Buena Vista no Uruguai) e do 

Jurássico (formações Botucatu no Brasil, Missiones no Paraguai e Taquarembó no 

Uruguai e na Argentina). Em poços profundos é possível a extração por unidade de 

captação de até 1.000.000 L/h, por vezes sob condições de confinamento e que se 

encontram subjacentes às rochas da Província Magmática do Paraná, as quais 

constituem, por sua vez, o Sistema Aquífero Serra Geral. Em várias regiões do sul e 

do sudeste do Brasil, assim como na Argentina e no Uruguai, existe o fenômeno da 

surgência natural, inclusive com a temperatura da água atingindo até 65ºC, como 

identificado por Rosa Filho et al. (2000, in Portela Filho et al, 2005) 

O volume estimado de água no Sistema Aquífero Guarani varia de 37 a 50 mil 

km³, com composição química muito variável, especialmente nas zonas confinadas. 

Segundo Sracek & Hirata (2002, in Mocellin & Ferreira, 2009), existem evoluções de 

águas bicarbonatadas cálcicas nas áreas de afloramento e de baixo confinamento, 

para águas bicarbonatadas sódicas, derivadas do incremento das concentrações de 

cloretos e sulfatos em profundidade, nas zonas de alto confinamento.  

O Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) apresenta característica fissural e 

distribuição heterogênea, com vazões geralmente baixas, condicionadas à 

distribuição espacial do fraturamento na rocha e à presença de amígdalas, 

vesículas, falhas e fraturas interligadas, que aumentam a capacidade de 

armazenamento de água. A recarga principal ocorre por pluviometria, principalmente 

em áreas com desenvolvido manto de alteração, topografia pouco acidentada e 

considerável cobertura de mata nativa. Localmente, onde há condições 

potenciométricas e estruturais favoráveis, pode ocorrer recarga ascendente a partir 

do SAG. A tipologia das águas do SASG é bicarbonatada cálcica, decorrente da 

ação intempérica dos basaltos, bem como águas bicarbonatadas sódicas. Em 

termos de potabilidade, as águas dos basaltos relevam uma forte tendência ácida 

(pH entre 5,5 e 6,5) e mineralização total inferior a 300 mg/L.  
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A detecção de padrões hidroquímicos anômalos no SASG, diferentes daqueles 

esperados para a composição química típica dos basaltos, sugerem que exista 

conectividade hidráulica entre os dois sistemas aquíferos da região. 

Na região das Termas Águas do Verê, a análise química da água da fonte, 

realizada pelo Laboratório Central de Análise Mineral (Análise 338/LAMIN/07), 

sugere que as águas sejam do Sistema Aquífero Guarani, não somente pelo seu pH, 

com valores de 9.35, mas também pela sua composição química, com alta 

concentração de carbonatos, bicarbonatos, sódio e cloretos, refletindo composição 

bicarbonatada sódica, carcterística de alto confinamento e grande profundidade, 

aparentemente sem interação com as águas do Sistema Aquífero Serra Geral. 

6.1.3.2.3 Outorgas 

Conforme o cadastro de recursos hídricos, fornecido pelo Instituto das Águas do 

Paraná, as outorgas para captação de água nos municípios que fazem parte da AII 

abrangem águas superficiais e águas subterrâneas. Em todos os municípios, a 

principal utilização da água é no saneamento público, através da Companhia de 

Saneamento do Paraná (SANEPAR), além de alguns usuários em propriedades 

particulares, com utilização na agropecuária, indústria e outros (Quadro 6.4) 

As vazões nos poços da região variam de 1m³/h a 90m³/h, sendo que os poços 

com pequenas vazões provavelmente pertencem ao Sistema Aquífero Serra Geral, 

enquanto os de maior vazão fazem parte do Sistema Aquífero Guarani. 

 

Quadro 6.4 Número de outorgas e utilização das água s nos municípios da AII 

Município Outorgas Principal utilização 

Bom Sucesso do Sul 12 Saneamento público e 
agropecuária 

Mariópolis 20 Saneamento público e 
agropecuária 

Clevelândia 24 Saneamento público, indústria e 
administração pública 

Coronel Vivida 32 Saneamento público, indústria 

Dois Vizinhos 63 Saneamento público e indústria 

Flor da Serra do Sul 06 Saneamento público e 
administração pública 

Honório Serpa 19 Agropecuária, indústria e outros 
usos 

Mangueirinha 23 Saneamento público e 
comércio/serviço 

Palmas 34 Indústria e comércio/serviço 

Renascença 18 Saneamento público 
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Município Outorgas Principal utilização 

São Jorge d’Oeste 29 Saneamento público 

Vitorino 15 Saneamento público 

Chopinzinho 28 Agropecuária e indústria 

Coronel Domingos Soares 14 Indústria 

Cruzeiro do Iguaçu 13 Saneamento público 

Enéas Marques 37 Saneamento público, agropecuária 
e outros usos 

Francisco Beltrão 103 Indústria, comércio/serviço e outros 
usos 

Itapejara d’Oeste 28 
Saneamento público e 

agropecuária 

Marmeleiro 21 Saneamento público e 
administração pública 

Pato Branco 43 Saneamento público, indústria e 
outros usos 

São João 14 Indústria e outros usos 

Verê 15 Saneamento público 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2013). 

6.1.4 Aspectos Gerais da Geologia na ADA 

6.1.4.1 Investigações Geológicas Realizadas 

As características geológicas e condicionantes geotécnicas para a ADA foram 

fundamentadas a partir do mapeamento sistemático de superfície e da execução da 

campanha de investigações de sub-superfície, em etapas distintas. Os dados 

obtidos nas investigações são apresentados a seguir, e foram obtidos através do 

Projeto Básico da engenharia, elaborado pela empresa Poente Engenharia & 

Consultoria LTDA. 

Nos locais previstos para a implantação das estruturas foram executadas 05 

(cinco) sondagens mistas, com a perfuração de 16,55m em solo e 79,95m em rocha, 

tendo sido executados 12 ensaios SPT’s e 07 ensaios de perda d’água em rocha. 

Foram executadas ainda 05 (cinco) investigações por sondagens à percussão, com 

12 deslocamentos (Furos A, B e C) sendo perfurados 13,55m em solo. 

No total, a campanha de investigações geológico-geotécnicas de sub-superfície 

para os estudos de projeto básico da PCH Foz do Santana foram amostrados 

110,05m, sendo 30,10m em solo e 79,95m em rocha. As sondagens foram 

executadas pela empresa Minas Solos Sondagem Ltda entre os meses de maio e 

junho de 2007.  
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A Tabela 6.1 a seguir, apresenta o resumo dos quantitativos executadas na atual 

etapa dos estudos de projeto básico. No desenho 6.11 é apresentada a locação das 

investigações geológico-geotécnicas de subsuperfície executadas. 

Tabela 6.1 Investigações Geológico-Geotécnicas Real izadas  
Sond. 

Nº Local Coord  
N 

Coord  
E 

Cota 
(m) 

Solo 
(m) 

Rocha  
 (m) 

Total  
(m) 

S.P.T 
(1) 

E.P.A 
 (3) 

SM-01 OMBREIRA ESQUERDA FURO CANCELADO POR IMPEDIMENTO DO PROPRIETÁRIO 

SM-02 OMBREIRA ESQUERDA 7.137.935,123 314.355,582 450,273 1,00 22,00 23,00   

SM-03  TOMADA D'ÁGUA  7.138.240,230 314.237,241 476,511 4,95 20,05 25,00 3  

SM-04  CASA DE FORÇA  7.138.941,081 313.515,588 439,762 1,00 11,00 12,00  3 

SM-05  TUNEL DE ADUÇÃO - EMBOQUE  7.138.309,910 314.165,493 482,071 9,10 11,90 21,00 9  
 

SM-06 TUNEL DE ADUÇÃO - 
DESEMBOQUE 7.138.871,882 313.587,230 452,000 0,50 15,00 15,50  4 

SP-01 CANAL DE DESVIO - MONTANTE 7.138.000,000 314.434,518 441,707 1,00   1,00   

SP-01A CANAL DE DESVIO - MONTANTE 7.138.000,000 314.434,518 441,707 1,00   1,00   

SP-01B CANAL DE DESVIO - MONTANTE 7.138.000,000 314.434,518 441,707 0,90   0,90   

SP-01C CANAL DE DESVIO - MONTANTE 7.138.000,000 314.434,518 441,707 1,00   1,00   

SP-02 CANAL DE ADUÇÃO 7.138.136,935 314.344,139 465,000 0,90   0,90   

SP-02A CANAL DE ADUÇÃO 7.138.136,935 314.344,139 465,000 1,00   1,00   

SP-02B CANAL DE ADUÇÃO 7.138.136,935 314.344,139 465,000 0,80   0,80   

SP-02C CANAL DE ADUÇÃO 7.138.136,935 314.344,139 465,000 0,85   0,85   

SP-03 CASA DE FORÇA  FURO CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO SM-06 

SP-04 CANAL DE FUGA 7.139.083,870 313.388,690 437,000 0,70   0,70   

SP-04A CANAL DE FUGA 7.139.083,870 313.388,690 437,000 0,70   0,70   

SP-04B CANAL DE FUGA 7.139.083,870 313.388,690 437,000 0,75   0,75   

SP-04C CANAL DE FUGA 7.139.083,870 313.388,690 437,000 0,70   0,70   

SP-05 CANAL DE FUGA 7.139.319,767 313.266,417 437,000 0,90   0,90   

SP-05A CANAL DE FUGA 7.139.319,767 313.266,417 437,000 0,80   0,80   

SP-05B  CANAL DE FUGA  7.139.319,767 313.266,417 437,000 0,75   0,75   

SP-05C  CANAL DE FUGA  7.139.319,767 313.266,417 437,000 0,80   0,80   

T O T A L  30,10 79,95 110,05 12 7 

 

  OBS:   (1) S.P.T. – Ensaio de Penetração de acordo com o método Standard Penetration Test 

              (2) E.P.A. – Ensaio de Perda D’água Sob Pressão em Rocha 
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6.1.4.2 Geologia Local 

Ocorre na região espesso derrame de basalto maciço, cinza, granulação fina, 

pouco a medianamente fraturado, tipicamente colunar. Em superfície notam-se 

blocos com capeamento limonítico de coloração amarelada. No leito do rio forma-se 

corredeira e pequeno salto, da ordem de 2 m de altura, localmente até uns 4 m, 

onde aflora basalto maciço, coloração cinza preto, granulação fina. O basalto forma 

região escarpada onde se encaixa o vale do rio. Acima da região das estruturas, em 

torno da elevação 490m nota-se, em superfície, grande quantidade de quartzo e 

blocos arredondados de basalto, granulação média e com micro amígdalas. O 

contato com o derrame superior situa-se pouco acima desta elevação (~500m).  

Os aspectos estruturais da área relacionam-se, de um lado, com as feições 

primárias dos derrames, ou seja, contatos, descontinuidades, e fraturação dos 

basaltos maciços e, do outro, com os aspectos tectônicos da região e fraturas de 

descompressão. 

Neste local pode haver a ocorrência de contato de derrame por volta da elevação 

440m, coincidindo com a quebra de relevo bem evidenciada na margem direita. Esta 

possibilidade será verificada por ocasião da execução de sondagens rotativas, nas 

etapas sequências do projeto. 

Quanto a fraturação dos basaltos, cuja influência se dá na estabilidade dos cortes 

em rocha, é bastante significativa no basalto colunar, devendo requerer escavação 

cuidadosa, principalmente nos taludes finais de escavação. Podem ocorrer ainda, 

eventuais diaclasamentos em pontos localizados e fraturas de descompressão, 

próximo da superfície. 

A cobertura de solo e rocha alterada branda é medianamente espessa. Foram 

executados na área em estudo 11 poços exploratórios com espessura média da 

ordem de 2,5 m. Neste tipo de basalto a superfície de rocha firme pode estar mais 

profunda, em função do diaclasamento dos blocos e a ocorrência de fraturas 

alteradas com preenchimento terroso formando saprolito duro, de difícil escavação 

manual, porém desagregável com equipamento de terraplanagem. 

A área de implantação do aproveitamento insere-se no domínio das rochas 

vulcânicas (derrames) da Formação Serra Geral. 

De acordo com as avaliações de campo e sondagens executadas ocorre na 

região praticamente um único tipo de rocha basáltica, sendo caracterizada por um 
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basalto de natureza toleítica, de granulação fina a muito fina, aspecto denso, 

afanítico, de estrutura maciça a diaclasada e coloração cinza escuro. 

Mineralogicamente os cristais presentes são praticamente invisíveis a olho nu, sendo 

possível identificar cristais ripiformes milimétricos, possivelmente de plagioclásio e 

cristais prismáticos de piroxênio e anfibólio. Minerais opacos ocorrem sob a forma de 

minerais acessórios sendo representados predominantemente por magnetita, 

fracamente magnética.  

Quanto ao grau de cristalinidade a rocha é hipocristalina e o vidro vulcânico 

parece não ser abundante na rocha. Como minerais acessórios observam-se 

magnetita, fracamente magnética além de outros raros opacos. De forma localizada 

e dispersa ocorrem amígdalas de coloração negra a verde-escura, de dimensões 

subcentimétricas. 

O Quadro 6.5 a seguir apresenta a descrição de campo, com os principais 

litotipos e feições estruturais observadas. 

Quadro 6.5 Pontos de apoio de campo 
PONTO COORDENADAS COTA 

(m) 
DESCRIÇÃO 

N E 
P-01 7.138.444 311.932 557 Local de quebra de relevo inferior formando platô, indicando contato de 

derrame. 
P-02 7.138.576 312.274 530 Local de saibreira onde se observa material de alteração de coloração 

roxeada, típica de contato de derrame. 
P-03 7.138.527 312.523 520 Local de quebra de relevo inferior formando platô, indicando contato de 

derrame. 
P-04 7.138.699 312.805 475 Afloramento de basalto maciço formando laje de mais de 8m de largura, 

onde foi raspado para execução de açude. Próximo da residência do Sr. 
Laurentino Reusch Neto. 

P-05 7.138.630 312.993 445 Pouco a jusante da foz do córrego nota-se área de colúvio com blocos. 
P-06 7.138.744 313.038 440 Afloramento de basalto maciço no leito do rio, formando corredeira. 

Observa-se picada de levantamento de seção. Como alternativa pode ser 
feita soleira vertente, com facilidade para ensecadeiras e desvio na margem 
direita. 

P-07 7.139.025 313.009 420 Nota-se pequeno salto, da ordem de 2 metros, onde aflora basalto maciço 
cinza preto, granulação fina. 

P-08 7.139.135 312.931 454 Alto da margem esquerda onde se nota colúvio com blocos em região de 
basalto maciço. Esta margem pertence ao Sr. Walter Albertão que mora no 
local e a margem direita pertence ao Sr. Osmar Casa Grande que mora na 
cidade de São João. 

PG-09 7.138.988 312.906 462 Surgência de água com boa vazão no contato do solo com basalto maciço, 
cinza , granulação fina. 

PG-10 7.138.972 312.830 475 Pequena quebra de relevo onde pode ocorrer contato de derrame. 
PG-11 7.138.974 312.731 488 Nota-se em superfície quantidade grande de quartzo. Observa-se ainda 

blocos arredondados de basalto do tipo grosseiro com micro amígdalas.O 
contato de derrame deve estar a uns 15 metros acima deste ponto. 
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6.1.4.2.1 Geologia Estrutural 

As feições estruturais marcantes da região foram interpretadas com o auxílio de 

imagens de satélite Landsat 7/ETM+ (combinação das bandas espectrais 5,4,3/RGB 

em composição colorida falsa cor), órbita/ponto 223/78 de 12/05/2000, 

disponibilizadas pela Embrapa Monitoramento por Satélite 

(http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br). 

A área encontra-se recortada por lineamentos estruturais, conforme pode ser 

observado na Imagem-Carta de Lineamentos Estruturais, apresentada no desenho 

6.6, obtidos a partir da análise e interpretação dos alinhamentos da rede de 

drenagem e das cristas topográficas, sendo posteriormente tratados no programa 

DIPS, que forneceu as direções preferenciais das feições estruturais, de acordo com 

o diagrama de rosetas da Figura 6.13 apresentada a seguir. 

 

Figura 6.13 Diagrama de Rosetas dos Lineamentos Est ruturais Fotointerpretados 
 

 

O quadro regional dos lineamentos aponta para direções preferenciais N45°E e 

N55°W. Destaque-se no diagrama a rotação e inflexão  observada pelos conjuntos 

de lineamentos secundários. Estas direções representam as direções das principais 

estruturas geológicas presentes e condicionantes da região. 

Nas regiões constituídas por derrames de basalto, é possível ainda verificar-se a 

existência de descontinuidades estruturais intrínsecas a este tipo de rocha, ou seja, 
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relacionadas aos mecanismos de efusão, extravasamento (deslocamento) e 

resfriamento. Neste caso, são ditas como feições atectônicas e suas características 

são bem conhecidas, interferindo diretamente na modelagem dos relevos regionais. 

Os principais tipos de feições atectônicas estão relacionados aos contatos entre 

derrames e às diversas zonas internas de cada derrame, originando fraturamentos 

colunares presentes nos núcleos dos derrames e fraturamentos suborizontais 

originados pelo resfriamento diferenciado das várias camadas de um derrame. Estas 

feições são geralmente denominadas de diaclasamento e sua importância e 

condicionamento para o empreendimento em questão foi anteriormente mencionada. 

O fraturamento dos basaltos é bastante significativo no basalto colunar, cuja 

influência se dá na estabilidade dos cortes em rocha, devendo requerer escavação 

cuidadosa, principalmente nos taludes finais de escavação. Podem ocorrer ainda 

eventuais diaclasamentos em pontos localizados e fraturas de descompressão, 

próxima da superfície. 

6.1.4.3 Características Geológicas nos Locais das Estruturas 

O local da implantação da barragem e das estruturas de desvio e de geração 

situa-se sobre basalto maciço colunar. De maneira geral as condições geológicas 

são favoráveis para implantação destas estruturas, devendo-se tomar maiores 

cuidados na escavação e proteção dos taludes de rocha definitivos. No local da casa 

de força, em função da profundidade da escavação, poderá interceptar contato de 

derrame e ter sua fundação apoiada em basalto vesicular ou brecha basáltica, sendo 

igualmente rochas adequadas para implantação da estrutura. 

A maior parte da barragem deverá ser assentada sobre o leito do rio. Observa-se 

localmente área de corredeira com fundação em rocha. Deverão ser feitas 

investigações mais detalhadas, nas etapas sequenciais de projeto, para averiguar 

irregularidades da fundação e eventuais fraturas de descompressão, bem como 

avaliar a possibilidade de ocorrência de contato de derrame e suas implicações na 

profundidade de alteração e condições de permeabilidade. 

6.1.4.4 Materiais de Construção 

O basalto maciço que ocorre na área considerada é, em princípio, adequado para 

utilização como agregado para concreto. Recomenda-se, no período de construção 
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da obra, a execução de testes de reatividade aos álcalis para avaliar a 

potencialidade de reação do agregado com os álcalis do cimento. 

O material argiloso para impermeabilização de diques e ensecadeiras poderá ser 

proveniente das escavações obrigatórias e da retirada do capeamento de solo 

dentro da área do reservatório. Trata-se de solo síltico argiloso, coloração 

avermelhada e de fácil trabalhabilidade. 

Areia natural ou mesmo outros materiais granulares praticamente inexistem na 

região. O agregado miúdo para uso nos concretos poderá ser obtido a partir da 

britagem do basalto maciço. Caso seja necessária a utilização de areia natural, esta 

poderá ser obtida das ocorrências do rio Paraná, na região de Guaíra ou do rio 

Iguaçu na região de União da Vitória com distância da ordem de 250 km. 

6.1.5 Aspectos Pedológicos 

6.1.5.1 Introdução 

A bacia do rio Chopim é diretamente influenciada pelas rochas eruptivas básicas, 

principalmente do Derrame de Trapp do Grupo São Bento do Jurássico–Cretáceo, 

responsáveis pela formação de solos argilosos, com elevados teores de minerais 

pesados, tais como ferro, titânio e manganês. 

As formações geológicas da bacia indicam litologias pouco diversificadas, as 

quais contribuem com uma pequena gama de material de origem para a formação 

do solo. Assim, as rochas basálticas dão origem a solos argilosos e muito argilosos 

com mais de 45% de argila. De uma maneira geral a riqueza do solo está 

relacionada com a acidez da rocha. 

Ocorrem todas as modalidades de relevo, desde os montanhosos e forte 

ondulados que predominam os solos rasos e pouco desenvolvidos (Neossolos 

Litólicos) até os suaves ondulados, onde estão os solos profundos e evoluídos 

(Latossolos e Nitossolos). 

Sob o aspecto pedológico, as formas de relevo normalmente condicionam os 

tipos de solos encontrados (um dos fatores de formação dos solos). Sendo assim, as 

áreas de relevos planos, nos aluviões dos cursos d'água, estão ocupadas 

principalmente por Chernossolos e Gleissolos. Nas áreas de relevo suave ondulado 

e ondulado, ocorrem solos das classes Latossolos, Nitossolos e Cambissolos, 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

144 

enquanto que os Neossolos Litólicos estão presentes nas partes mais acidentadas e 

nas áreas de campo nativo. 

6.1.5.2 Solos na Bacia do Chopim 

A caracterização dos solos que ocorrem na bacia hidrográfica do rio Chopim 

baseou-se em levantamento efetuado em escala 1:600.000. Trabalhou-se em 

conhecer os diferentes solos, sua distribuição, suas potencialidades e suas 

limitações ao uso agrossilvopastoril. É uma região com características físicas bem 

variadas. Nas áreas de relevos planos, suave ondulado e ondulado ocorrem solos 

das classes Latossolos Vermelho, Latossolos Bruno, Nitossolos Vermelho, 

Cambissolos, à medida que os Neossolos Litólicos estão presentes nas porções 

mais acidentadas. A espacialidade dos solos existentes está representada no 

Desenho 6.12, enquanto que as respectivas quantificações estão disponíveis no 

Quadro 6.6. 

Quadro 6.6 Classes pedológicas existentes na bacia do Chopim 

Classe Sigla Área (Km2) 

Cambissolo Húmico CH 194,0 

Associação Cambissolo Húmico +  Neossolo Litólico CH1 (CH + RL) 280,4 

Associação Cambissolo Háplico + Nitossolo Háplico CX + NX 142,2 

Latossolo Bruno LB 361,0 

Associação Latossolo Bruno + Cambissolo Háplico LB1 (LB + CX) 99,7 

Latossolo Vermelho LV 2.101,0 

Associação Latossolo Vermelho + Nitossolo Vermelho LV1 (LV + NV) 229,5 

Nitossolo Vermelho NV 931,7 

Associação Nitossolo Vermelho + Latossolo Vermelho NV1 (NV + LV) 389,2 

Associação Nitossolo Vermelho + Neossolo Litólico NV2 (NV + RL) 12,7 

Associação Nitossolo Háplico + Cambissolo Háplico NX1 (NX + CX) 43,4 

Associação Neossolo Litólico + Chernossolo Argilúvico + Nitossolo Vermelho RL1 (RL + MT + NV) 875,3 

Associação Neossolo Litólico + Nitossolo Vermelho + Chernossolo Háplico RL2 (RL + NV + MX) 897,4 

Associação Neossolo Litólico + Afloramentos Rochosos + Cambissolo Húmico RL3 (RL + AF + CH) 636,32 

Associação Neossolo Litólico + Cambissolo Háplico RL4 (RL + CX) 127,0 

Associação Neossolo Litólico + Organossolo Háplico + Nitossolo Háplico RL5 (RL + OX + NX) 153,2 

 

Na sub-bacia contribuinte para o reservatório da PCH Foz do Santana destacam-

se, nesta escala de trabalho, três tipos de solos: Latossolos Vermelho, Nitossolos 

Vermelhos e Neossolos Litólicos. Para estes será dada maior atenção neste 

relatório. 
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6.1.5.3 Descrição dos Solos da ADA 

• NITOSSOLO VERMELHO 

São solos constituídos por material mineral, com coloração bastante uniforme, 

não hidromórficos, com argilas de baixa capacidade de troca catiônica, ricos em 

sesquióxidos de ferro e alumínio e derivados de rochas eruptivas básicas. São 

profundos, argilosos, porosos e bem drenados. A maioria destes solos refere-se à 

variedade eutrófica, isto é, solos com alta fertilidade natural, moderadamente ácidos 

e praticamente sem alumínio trocável. 

As variedades distróficas correspondem a solos de média a baixa fertilidade e as 

variedades álicas dizem respeito a solos extremamente ácidos e de alta saturação 

de alumínio trocável. 

Ocorrem em áreas de relevo ondulado com 8 a 20% de declividade ou em relevo 

forte ondulado, com 20 a 40% de declividade. São encontrados em altitudes 

variáveis desde 240 m até 900 m. A vegetação natural relaciona-se com floresta 

tropical, subtropical e campo subtropical. 

Os Nitossolos Vermelho eutróficos são de alta potencialidade agrícola, possuindo 

elevada e bem equilibrada reserva de nutrientes para as plantas, sustentando, 

portanto altas produções. Já os Nitossolos Vermelho distróficos são aptos à 

agricultura, mas requerem quantidades relativamente grandes de fertilidade e 

corretivos, como meio de corrigir a fertilidade natural, que é de média a baixa. 

Na ADA da PCH Foz do Santana os Nitossolos Vermelho são observados ao 

longo de praticamente todo o reservatório, com destaque para a margem direita do 

mesmo. 

• LATOSSOLO VERMELHO 

É um dos tipos de solo predominante na região. Esta classe é constituída por 

solos minerais, não hidromórficos, com horizonte "B" latossólico, formados a partir 

de rochas eruptivas básicas. São normalmente muito profundos, porosos, muito 

friáveis, bem drenados, com argila de baixa capacidade de troca catiônica e 

elevados teores de sesquióxidos de ferro, alumínio e óxidos de titânio e manganês. 

Os solos desta classe ocupam frequentemente superfícies de declives suaves, 

comumente entre 2 e 8%, tornando-se propícios a uma intensa mecanização. 

Podem estar presentes também em declives de 8 a 15%, porém de maneira menos 
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intensa, e são raras as ocorrências em declividades superiores a 15%. São 

encontrados em altitudes bastante variadas, desde 200 m até acima de 900 m. 

Os valores para a percentagem de saturação de base apresentam uma grande 

amplitude de variação, proporcionando a separação destes solos em três classes, 

sendo eutróficos os que possuem saturação de bases igual ou superior a 50%, 

expressando um maior acúmulo de bases trocáveis, enquanto que os distróficos 

apresentam um processo mais intenso de lixiviação das mesmas (inferior a 50%) e 

os álicos que possuem saturação com alumínio superior a 50% (100 Al/Al + S). 

São solos que possuem elevada capacidade de retenção de água e boa 

permeabilidade, sendo que seus principais problemas estão relacionados com o 

aspecto de fertilidade, necessitando não só de calagens (calcário), visando 

neutralizar teores moderados de alumínio trocável, mas também adubações de 

correções e manutenção principalmente a base de fósforo (P). Em estado natural 

são bastante resistentes a erosão, porém com o uso contínuo de máquinas há 

tendência de formar o “pé–de–grade”, camada compactada adensada a mais ou 

menos 15 cm de profundidade. 

Na ADA da PCH Foz do Santana tem-se a ocorrência de Latossolo Vermelho 

eutroférrico típico associado à Nitossolo Vermelho eutroférrico típico, próximos à 

margem esquerda do reservatório. 

• NEOSSOLOS LITÓLICOS 

São solos pouco desenvolvidos, possuem pequena profundidade efetiva e alto 

deflúvio superficial, podendo apresentar déficit hídrico às culturas em períodos de 

pequena estiagem. Ainda face ao relevo, a pedregosidade e a pequena espessura, 

são inaptos à motomecanização, podendo-se usá-los, através da tração animal, em 

cultivos mínimos ou semeadura direta. Nas situações extremas de pedregosidade e 

relevo as operações de cultivo ficam restritas ao uso de instrumentos manuais, tais 

como a enxada e matraca. 

Na maioria das vezes são encontrados em locais de topografia acidentada, 

normalmente em relevo forte ondulado e montanhoso e devido à pequena 

espessura, são muito susceptíveis a erosão. 

Na ADA da PCH Foz do Santana tem-se reduzida ocorrência de Neossolos 

Litólicos na porção superior do reservatório, devendo-se ressaltar que os mesmos 
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estão associados a Chernossolo Argilúvico férrico saprolítico e também a Nitossolo 

Vermelho distroférrico típico. 

6.1.5.4 Aptidão Agrícola das Terras 

O uso adequado do solo de acordo com sua aptidão é o primeiro passo em 

direção à agricultura correta. Para isso, deve-se empregar cada parcela de terra de 

acordo com sua capacidade de sustentação e produtividade econômica, de forma 

que os recursos naturais sejam colocados à disposição do homem para seu melhor 

uso e benefício, procurando ao mesmo tempo preservar estes recursos para 

gerações futuras. 

Grande parte da bacia do rio Chopim apresenta condições adequadas em sua 

capacidade de uso, principalmente em propriedades maiores e produtores mais 

tecnificados. Mas uma característica importante é a existência da agricultura colonial 

bastante desenvolvida, caracterizada por pequenas propriedades. Em função disso, 

muitas áreas sem aptidão de uso para lavouras, principalmente devido à alta 

declividade, são utilizadas para esse fim, resultando em grande potencial de erosão 

e degradação ambiental. 

Observa-se a bacia com bom potencial para agricultura, com algumas restrições 

no sentido de fertilidade, conservação e mecanização. Grande parte (quase 100%) 

pode ser utilizada como lavoura pertencentes aos grupos 1, 2 e 3, ou seja, solos 

com limitações nula a ligeira ou forte a muito forte para seu uso, em relação ao 

mapeamento de aptidão agrícola. O mapa de aptidão agrícola para a bacia pode ser 

visualizado no Desenho 6.13. 

Os Subgrupos de Aptidão da unidade de mapeamento mais encontrados são os 

subgrupos 3(ab), 2bc e 1(a)Bc e 1(a)BC, e 1ABc, contribuindo com mais de 90% dos 

solos da sub-bacia. 

O Subgrupo 3(ab) são terras pertencentes à classe de aptidão restrita para 

lavouras nos níveis de manejo A e B e inapta ao nível C, onde o Grupo 3 representa 

aptidão restrita para lavoura em pelo menos um dos níveis de manejo e, neste caso, 

está para os níveis de manejo A e B. São terras com aptidão para culturas especiais 

de ciclo longo. 
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O Subgrupo 2bc são terras pertencentes à classe de aptidão agrícola regular 

para lavoura nos níveis de manejo B e C e inapta para o nível de manejo A. São 

terras com aptidão para culturas especiais de ciclo longo. 

O Subgrupo 1(a)Bc está representando terras pertencentes à classe de aptidão 

agrícola boa para lavoura no nível de manejo B, regular para nível C e restrita no 

nível de manejo A. São terras com aptidão para culturas especiais de ciclo longo. 

O Subgrupo 1aBC, com Aptidão Boa nos níveis B e C e regular no nível A, é 

formado por Latossolo Roxo Distrófico e pertence a unidade de mapeamento LRd1. 

O Subgrupo 1(a)BC, com aptidão boa nos níveis B e C e restrita no nível A, é 

formado por Latossolos Distróficos com unidade de mapeamento LRd3. 

O Subgrupo 1ABc com aptidão boa nos níveis de manejo A e B e regular para 

nível C, é formado pelos solos Terra Roxa Estruturada Eutrófica e pertence às 

unidades de mapeamento TRe2 e TRe5. 

Na sub-bacia de contribuição para a PCH Foz do Santana, as classes 2bc e 

1ABc apresentam maior ocorrência, sendo que a classe 2bc é predominante na 

margem direita, enquanto a aptidão 1Abc domina a margem esquerda. Em 

pequenos setores do terço superior do reservatório, identificam-se pequenas áreas 

de 1aBCf. 

6.1.6 Processos Erosivos e Sedimentologia 

6.1.6.1 Introdução 

Erosão é o fenômeno do desgaste das rochas e solos, com desagregação, 

deslocamento ou arrastamento das partículas por ação da água ou outros agentes. 

A erosão do solo constitui, sem dúvida, a principal causa de depauperamento 

acelerado das terras. As enxurradas provenientes das águas de chuvas que não 

ficam retidas sobre a superfície, ou não se infiltram, transportam partículas de solo 

em suspensão e elementos nutritivos essenciais em dissolução. Apesar de o vento 

ter seu efeito na erosão, ocasionado pela abrasão proporcionada pelos grãos de 

areia e partículas de solo em movimento, a água é o mais importante agente de 

erosão. 

A redução na capacidade de infiltração e na capacidade de retenção de umidade 

do solo é um problema significativo. A maioria dos substratos dos solos tem baixo 

teor de matéria orgânica e não é tão permeável como a camada superior. Quando a 
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camada superior é erodida, o subsolo não absorve a água da chuva com a mesma 

rapidez e, consequentemente, haverá mais enxurradas e menos água disponível 

para as plantas. Também, como a camada superior é removida, haverá menos água 

armazenada para as plantas. 

O horizonte A é a camada superficial diretamente exposta aos agentes erosivos, 

rica em matéria orgânica e vital para o desenvolvimento das plantas. Esta terra fértil 

é a que mais preocupa, pois o solo se constitui em uma camada de apenas alguns 

metros sob uma ação erosiva constante. A parte fértil é pequena, de pouca 

espessura, representando um sério problema quando ocorre o desgaste. A 

sedimentação e a deposição do material erodido nas baixadas de solo fértil reduzem 

a sua produtividade e prejudicam as plantas do local, bem como pelos efeitos 

indiretos de assoreamento de rios, lagos e represas. 

Outro elemento importante no fenômeno da erosão é o tipo de solo, onde seu 

desgaste pode se desenvolver mais lentamente ou menos lentamente de acordo 

com sua textura, constituição e disposição dos seus horizontes. 

Outro fator importante na erosão é a cobertura do solo. Quanto mais coberto o 

solo menor a erosão. Existem plantas que além de revestir totalmente o solo, ainda 

“amarram” com suas raízes as partículas, como as gramas por exemplo. 

A vegetação protege o solo em níveis: amortecem a queda das águas na copada; 

amortece a queda das gotas no solo, dificultando o escoamento superficial da água 

através das folhas; amarra a terra dificultando o seu arrastamento e forçando a 

infiltração da água através das raízes. 

No Estado do Paraná, e consequentemente na bacia do Chopim, a erosão do 

solo é uma realidade, pois a redução da renda na agricultura e o êxodo rural são 

consequências da degradação do potencial produtivo das terras.  

O controle eficiente da erosão e a adequada conservação do solo só podem ser 

realizados no momento em que for adotado um sistema de uso, manejo e 

conservação do solo nas propriedades rurais ou unidades agrícolas maiores, sub-

bacias ou bacias hidrográficas. 
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6.1.6.2 Suscetibilidade Geopedológica aos Processos Erosivos na Área 

Incremental da PCH Foz do Santana 

A geopedologia pode ser compreendida como a combinação dos aspectos 

geológicos, geomorfológicos e pedológicos, voltada à compreensão das 

potencialidades e fragilidades da dinâmica do ambiente (CURCIO et al., 2006). A 

compartimentação geopedológica do ambiente, por meio de técnicas de 

geoprocessamento, revela elevado potencial de análise da suscetibilidade à 

produção de sedimentos.  

Dentre os estudos de Geografia Física recentemente desenvolvidos no Brasil, 

inúmeros são os trabalhos em que os elementos da paisagem (clima, relevo, 

geologia, solos, cobertura vegetal e uso da terra) são ponderados, visando à 

hierarquização de fragilidades e potencialidades ambientais. Para a definição dos 

elementos geopedológicos considerados na confecção da carta de suscetibilidade 

aos processos erosivos, bem como na hierarquização e ponderação das classes 

respectivas, foram considerados os trabalhos de TRICART (1977), ROSS (1994), 

RODRIGUES (1998), CREPANI et al. (2001), KOUAKOU e XAVIER (2004), 

CAMPAGNOLI (2005; 2006), CUNICO (2007), SANTOS et al. (2007), PAULA e 

CUNICO (2008), PAULA e NOWATZKI (2009), BORGES et al. (2009) e, sobretudo 

as particularidades da bacia hidrográfica do rio Chopim. 

A confecção da carta de suscetibilidade da área incremental da PCH Foz do 

Santana (Figura 6.14) contemplou a hierarquização das unidades geológicas, 

pedológicas e geomorfológicas quanto ao potencial de suscetibilidade à 

disponibilização de sedimentos. Em seguida atribuíram-se valores a cada classe 

existente, que variam de 1 (suscetibilidade muito baixa) a 3 (suscetibilidade muito 

alta), conforme ilustrado no Quadro 6.7. 

Finalmente, realizou-se a média aritmética dos elementos geopedológicos 

selecionados, sendo que a geomorfologia foi constituída pela declividade. Por meio 

de álgebra de mapas foi implementada a Equação 1. Essa equação foi empregada a 

partir da ferramenta Map Calculate, disponível na extensão Spatial Analyst, do 

software ArcGIS 9.2. 

                                          SG = ([Geo] + [Ped] + ([Dec]) / 3                                    (1) 
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Onde SG é a suscetibilidade geopedológica aos processos erosivos, Geo é a 

unidade geológica, Ped classe de solo, e Dec é a declividade. 

Quadro 6.7 Escala de suscetibilidade aos processos erosivos 

Valor Grau de Suscetibilidade 

3,0 

Muito Alta 
2,9 

2,8 

2,7 

2,6 

Alta 
2,5 

2,4 

2,3 

2,2 

Mediana 

2,1 

2,0 

1,9 

1,8 

1,7 

Baixa 
1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

Muito Baixa 
1,2 

1,1 

1,0 

Adaptado de CREPANI et al. (2001) 
 

Tendo em vista que a geologia da área incremental em análise ser constituída 

apenas por rochas de origem basáltica, atribuiu-se a toda área peso 1,5 

(suscetibilidade baixa) para este elemento da paisagem, seguindo as proposições 

teóricas apresentadas por CREPANI et al (2001).  

Quanto à declividade a ponderação adotada está representada no Quadro 6.8, 

na qual se pode observar predominância de declividades entre 5 e 12%, que 

revelam baixa suscetibilidade aos processos erosivos. 
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Quadro 6.8 Ponderação das classes de declividade ex istentes na área incremental da PCH Foz 
do Santana 

Declividade  
(%) 

Declividade  
(Graus) 

Área  
(Km2) Peso 

< 5 < 2,9 399,8 1 

5 – 12 2,9 – 6,8 806,7 1,5 

12 – 30 6,8 – 16,7 656,2 2 

30 – 47 16,7 – 25,2 26,8 2,5 

> 47 > 25,2 0,4 3 

 
Representadas no Quadro 6.9 têm-se as classes pedológicas presentes na área 

incremental, bem como suas respectivas ponderações, conforme Paula (2010). 

 
Quadro 6.9 Ponderação das classes pedológicas exist entes na área incremental da PCH Foz 

do Santana 
Classe Área (Km2) Peso 

Latossolo Bruno 202,5 2 

Latossolo Vermelho 495,4 2 

Associação Latossolo Vermelho + Nitossolo Vermelho 13,1 2 

Nitossolo Vermelho 42,4 1,8 

Associação Nitossolo Vermelho + Latossolo Vermelho 90,8 1,8 

Associação Neossolo Litólico + Chernossolo Argilúvico + Nitossolo Vermelho 152,8 1,5 

Associação Neossolo Litólico + Nitossolo Vermelho + Chernossolo Háplico 25,9 1,5 

 
Ao se observar os resultados obtidos com a aplicação da Equação 1, 

representados na Figura 6.14 e no Quadro 6.10, percebe-se que a região estudada 

revela baixa suscetibilidade aos processos erosivos, em decorrência da combinação 

dos fatores do meio físico, ou seja, rochas com alto grau de coesão, solos argilosos 

e bem estruturados, declividades de muito baixa à moderadas. Contudo, caso as 

práticas conservacionistas de uso e ocupação do solo não sejam adotadas tem-se o 

risco de se desenvolver em determinadas porções erosões de significativa 

magnitude, tendo em vista a presença de solos muito profundos (Latossolos e 

Nitossolos com espessuras superiores à 2 metros), posicionados em vertentes muito 

extensas (cerca de 1 a 2km). 

Quadro 6.10 Suscetibilidade geopedológica aos proce ssos erosivos na área incremental da 
PCH Foz do Santana 

Classe de Suscetibilidade Área (Km2) 

Muito Baixa 21,6 

Baixa 737,8 

Moderada 263,6 
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Figura 6.14 Suscetibilidade geopedológica aos proce ssos erosivos na área incremental da 

PCH Foz do Santana. 
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6.1.6.3 Sedimentologia 

6.1.6.3.1 Geral 

A sedimentologia estuda os processos de erosão, transporte e deposição dos 

sedimentos, naturais ou provocados por atividades antrópicas. Os principais 

processos naturais que ocorrem continuamente ao longo dos anos e contribuem 

para moldar a configuração da superfície terrestre são: os impactos das gotas da 

chuva no solo, o escoamento superficial difuso, o escoamento superficial 

concentrado nos talvegues e nos cursos de água e a ação os ventos. As principais 

atividades antrópicas são: a mineração, a construção de estradas, a expansão da 

malha urbana, com a implantação de loteamentos em locais com características 

geológico-geotécnicas não apropriadas, a preparação de terras para uso agrícola, 

pastoreio intensivo, desmatamento, construção de obras hidráulicas etc., que junto 

com os agentes naturais são responsáveis pela morfologia atual de vários cursos de 

água. 

A primeira fase do processo de sedimentação está ligada à produção de 

sedimentos, seja ela natural ou induzida pelas alterações antrópicas na bacia. 

A segunda parte do processo de sedimentação está ligada ao transporte dos 

sedimentos pelo escoamento. O processo de transporte de sedimentos está 

intimamente correlacionado com as características físicas e climáticas da região, 

tamanho e textura do material erodido e uso do solo. 

A construção de uma barragem sempre altera o equilíbrio hidráulico e 

sedimentológico do curso de água, devido à desaceleração da corrente líquida 

ocasionada pela presença do reservatório, dando início a um processo de 

assoreamento. Por isso, os aspectos sedimentológicos assumem grande 

importância na operação da usina, uma vez que reduzem a capacidade de 

armazenamento do reservatório e, consequentemente, o volume de água existente 

para geração energética.  

6.1.6.3.2 Disponibilidade de Informações 

Os dados referentes às informações hidrossedimentológicas foram obtidos a 

partir do Projeto Básico de engenharia, elaborados pela Poente Engenharia & 

Consultoria LTDA, no ano de 2007.  
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De acordo com o “Inventário das Estações Fluviométricas” (ANEEL, 2001), 

verifica-se que apenas as estações fluviométricas do rio Chopim em Porto 

Palmeirinha (65927000) e em Águas do Verê (65960000) apresentam medições de 

dados referentes à descarga sólida em suspensão. 

Conforme a publicação “Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos 

Principais Rios Brasileiros” (ELETROBRÁS, 1992), a bacia do rio Chopim encontra-

se na Zona Sudoeste da Região Sul. 

A zona sudoeste (código S4) abrange as bacias médias e inferiores dos afluentes 

da margem esquerda do rio Paraná, quase a totalidade da bacia do rio Uruguai, e a 

bacia superior do rio Jacuí. Nela as chuvas são erosivas (R > 750), existem grandes 

extensões de solos de erodibilidade alta (k > 0,30), intensamente cultivados. Do 

ponto de vista topográfico, apresenta-se como um planalto recortado por vales com 

vertentes geralmente íngremes. 

Devido ao fato de as estações com disponibilidades de dados estarem instaladas 

a montante e a jusante do empreendimento em questão, considerou-se que seus 

dados são bastante representativos para o estudo. Desta forma a estimativa dos 

sedimentos carreados pelo rio Chopim, tendo em vista a disponibilidade de dados 

nas estações citadas, foi feita a partir das medições das descargas sólidas 

existentes. 

6.1.6.3.3 Estimativa do Volume de Sedimentos 

Como dados base, foram utilizados: a série de vazões médias mensais líquidas 

no eixo do barramento (período de 1931 a 2006), a curva cota x área x volume do 

reservatório e os dados sedimentométricos das estações do rio Chopim. 

Como não se dispõe de dados da descarga de material sólido por arraste, e nem 

análise granulométrica do material em suspensão, as descargas sólidas totais foram 

obtidas a partir das medições de concentração de matéria sólida em suspensão, 

utilizando o método de Colby (Carvalho, 1991). 

Para simulação do volume assoreado ao longo da operação da usina, admitiu-se 

que as curvas-chaves de sedimentos definidas, são válidas para todo o período das 

séries de vazões líquidas médias mensais nos locais das respectivas estações 

(séries estendidas - 01/1931 a 12/2006), e admitiu-se como adequada suas 

extrapolações para valores extremos (máximos e mínimos). 
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As curvas-chaves de sedimentos estabelecidas para as estações fluviométricas 

do rio Chopim em Porto Palmeirinha e em Águas do Verê estão apresentadas nas 

Figura 6.15 e Figura 6.16. 

De acordo com a publicação “Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos 

Principais Rios Brasileiros” (Eletrobrás-1992) o rio Chopim está enquadrado na 

Classe 3, podendo-se estimar a descarga sólida por arraste entre 10% e 50% da 

descarga sólida em suspensão. Assim a descarga sólida total é representada pela 

soma das descargas sólidas em suspensão com as por arraste. 

Através dos dados obtidos foi construída a curva regional de descarga sólida 

para a bacia do rio Chopim, como pode ser visto na Figura 6.17. Desta maneira a 

produção específica de sedimentos estimada para o local da PCH Foz do Santana é 

de 40,8 t/(km².ano). 
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Figura 6.15 Curva-Chave de Sedimentos em Porto Palm eirinha 
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Figura 6.16 Curva-Chave de Sedimentos em Águas do V erê 

 

 
Figura 6.17 Curva Regional de Descargas Sólidas 
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6.1.6.3.4 Estimativa do Peso Específico Aparente do Sedimento 

 

O peso específico aparente inicial (γ i ) do sedimento foi estimado utilizando a 

seguinte expressão: 

SSMMCCi pWpWpW ++=γ  

onde:  WC, WM, WS, representam coeficientes de compactação de argila, silte e areia, 

respectivamente, obtidos segundo o tipo de operação do reservatório, (Quadro 6.11); 

e pC, pM, pS, representam frações (%) de quantidade de argila, silte e areia contidas 

no sedimento afluente. 

Quadro 6.11 Constantes W w K para o cálculo do peso  específico aparente  

Tipo de operação do Reservatório 
Argila Silte Areia 

WC KC WM KM WS KS 

Sedimentos sempre ou quase sempre submersos 0,416 0,2563 1,121 0,0913 1,554 0,00 

Depleção pequena a média do reservatório 0,561 0,1346 1,137 0,0288 1,554 0,00 

Reservatório normalmente vazio 0,641 0,00 1,153 0,00 1,554 0,00 

Reservatório vazio 0,961 0,00 1,169 0,00 1,554 0,00 

Fonte: Carvalho, 1991 
 

Como não estão disponíveis os dados de granulometria do material transportado 

na região, admitiu-se que o sedimento é composto por 10% de areia, 45% de silte e 

45% de argila. 

O peso específico do material cresce com o tempo que ficar depositado no 

reservatório. Miller (in Koelzer e Lara, 1958) propôs a seguinte fórmula: 

( ) 






 −
−

+γ=γ 1
1T

T
.TlnK4343,0iT  

onde: 

T = número de anos de consolidação; 

K = KM.pM + KC.pC + KS.pS; 

Km, Kc, Ks = constantes para cada tipo de material em função do tipo de 

operação do reservatório. 

O peso específico aparente inicial do sedimento, estimado através da 

metodologia exposta anteriormente vale 1,25 t/m³.  
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6.1.6.3.5 Vida Útil 

Para o cálculo da vida útil do reservatório, foi utilizado o método baseado no 

diagrama de Churchill, cuja aplicação é recomendada para reservatórios de pequena 

magnitude, segundo as diretrizes constantes no manual “Guia de Avaliação de 

Assoreamento de Reservatórios” (Referência: Carvalho, N. O., et al. “Guia de 

Avaliação de Assoreamento de Reservatórios”, ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica, Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas, 2000). 

A curva de Churchill fornece a porcentagem de sedimentos afluentes que 

passam para jusante da barragem, em função do Índice de Sedimentação (IS), 

obtido pela seguinte expressão: 

L.Q

V.g
IS res

2

2

=  

 
na qual: IS corresponde ao índice de sedimentação, g à aceleração da gravidade 

(m/s²), Vres é o volume do reservatório (m³), Q, a vazão média afluente (m³/s) e L a 

extensão do reservatório (m). A partir do valor de IS foi obtido o percentual de 

sedimentos defluentes citado. 

O volume inicial do reservatório no NA máximo normal (El. 445,00 m) é igual a 

6,4 x 106 m3, a vazão média de longo termo é 130 m3/s e a extensão do reservatório 

foi estimada em 5275 m. Com o valor do IS calculado, obteve-se uma eficiência de 

retenção inicial igual a 65,0%. Estimou-se o peso específico aparente inicial do 

sedimento como 1,25 t/m³.  

Considerando a dinâmica de evolução do assoreamento, com redução 

progressiva do volume total disponível e aumento da velocidade média do 

assoreamento, a metodologia da curva de Churchill foi aplicada de forma dinâmica. 

Os cálculos foram processados considerando o assoreamento total até a cota da 

soleira de proteção da tomada d’água, na El. 441,00 m. 

Pelos resultados, mostrados no Quadro 6.12, conclui-se que seriam gastos 

aproximadamente 123 anos para que o reservatório da PCH Foz do Santana cubra a 

entrada tomada d’água com sedimentos, superior portanto, ao tempo de concessão 

do aproveitamento.  
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Quadro 6.12 Aplicação da Metodologia da Curva de Ch urchill (Processo Dinâmico) para 
Determinação do Tempo de Assoreamento do Reservatór io da PCH Foz do Santana 

Volume do 
Reservatório (m³)  

Índice de 
Sedimentação  

IS 

Eficiência de Retenção (%)  Sedimento Acumulado  
(m³/ano) 

Tempo de 
Assoreamento  

(anos) no Volume Média 

6.439.607 4,56E+06 65,0 34,4 37.349 5,3 

6.240.226 4,29E+06 66,1 33,4 29.912 6,7 

6.040.845 4,02E+06 67,2 32,3 24.125 8,3 

5.841.464 3,75E+06 68,2 31,3 19.618 10,2 

5.642.083 3,50E+06 69,2 30,3 16.095 12,4 

5.442.702 3,26E+06 70,2 29,3 13.332 15,0 

5.243.321 3,03E+06 71,2 28,2 11.103 18,0 

5.043.940 2,80E+06 72,3 27,1 9.280 21,5 

4.844.559 2,58E+06 73,5 26,0 7.812 25,5 

4.645.178 2,37E+06 74,6 34,4 37.349 5,3 

6.439.607 4,56E+06 65,0 33,4 29.912 6,7 

6.240.226 4,29E+06 66,1 Vida Útil = 122,7 anos  

 

6.1.6.3.6 Medidas Mitigadoras de Controle de Sedimentos 

A solução mais eficiente para minimizar os problemas de assoreamento das 

planícies fluviais e reservatórios é o controle das fontes de produção nas cabeceiras 

das bacias hidrográficas, utilizando-se de técnicas de manejo do uso do solo. A 

origem e o desenvolvimento dos processos erosivos dependem de uma série de 

fatores naturais como tipo de solo, relevo, intensidade e frequência de chuvas, entre 

outros, e humanas como desmatamento, cultivo, mineração, construção de estradas, 

cidade, etc. Tendo em vista a complexidade e a gama de fatores envolvidos no 

processo de erosão, fica claro que a solução só virá através da integração de 

conhecimento de diversas áreas técnicas. 

A interrupção completa do processo erosivo é uma missão quase que impossível, 

visto que muitos dos fatores envolvidos na produção de sedimentos independem da 

intervenção humana e mesmo que não se fizesse nenhuma intervenção na bacia, 

não teríamos certeza de que não haveria erosão e produção de sedimentos. 

A mineração, mesmo explorada de forma ordenada, sempre causa impactos 

negativos, principalmente sobre os meios físicos e bióticos, mas em compensação 

traz diversos benefícios sócio-econômicos como geração de empregos, impostos, 

etc. 

Assim, apesar dos diversos impactos, as atividades existentes na bacia são 

importantes para os municípios e distritos. Desta forma o que se deve fazer é tentar 
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minimizar os seus efeitos, utilizando-se dos diversos meios específicos para diminuir 

os impactos destas atividades. 

As medidas a serem utilizadas objetivando minimizar os efeitos poluidores 

indesejáveis variam com a atividade, podendo ser assim resumidas: 

Mineração – Na atividade de lavra e tratamento de materiais construtivos 

existem já disponíveis normas emitidas pela ABNT para caracterizar e minimizar as 

cargas poluidoras, objetivando permitir o atendimento das legislações de controle da 

atividade de forma contínua e homogênea. São as seguintes as normas disponíveis: 

a) NBR 12649 – Caracterização das Cargas Poluidoras na Mineração (Set/92); 

b) NBR 13028 – Elaboração e Apresentação de Projeto de Disposição de 

Rejeitos de Beneficiamento, em Barramento, em Mineração (Jul/93); 

c) NBR 13029 – Elaboração e Apresentação de Projeto de Disposição de Estéril, 

em Pilha, em Mineração (Jul/93); 

d) NBR 13029 – Elaboração e Apresentação de Projeto de Reabilitação de Áreas 

Degradadas pela Mineração (Jun/93). 

Atividade Agrícola – Preparação e plantio em curvas de nível; cultura perene 

com utilização de plantas de cobertura; cultura anual com utilização do plantio direto; 

rotação de culturas associadas à faixa de cultura; cultura anual com utilização de 

cordões de vegetação permanente; e, cultura anual com utilização de quebra-ventos 

e terraceamento. 

Pecuária – Pastagem com utilização de sulcos e camalhões, manutenção de 

cordões de vegetação e principalmente não utilizar o pastoreio acima de sua 

capacidade. A utilização intensiva da pastagem, acima de sua resistência, provoca o 

aumento da produção de sedimentos. 

Construção de Estradas, Edifícios etc. – Promover a construção de obras com 

menor movimento de terra possível, ou seja, balanceamento entre corte e aterro. No 

caso de edifícios rurais desmatar o mínimo possível. 

6.1.7 Ilustrações Fotográficas de Alguns Aspectos Físicos 

Nas folhas seguintes, apresentam-se algumas fotos selecionadas dos estudos de 

reavaliação do inventário realizados, e que ilustram alguns aspectos físicos 

importantes da ADA.   
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Figura 6.18: Visão geral do rio Chopim na região de  implantação do futuro 
reservatório.  

  

Figura 6.19 Região de cascalheira na margem direita do rio Chop im.  
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Figura 6.20 Cachoeira a montante da região do canal  de fuga, vista a partir da 
margem direita. 

 

Figura 6.21 Vista da cachoeira a partir do local pr ojetado para saída do canal de fuga.  
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Figura 6.22 Detalhe das exposições de basalto no le ito do rio nas proximidades 
da região de implantação do canal de fuga. 

 
Figura 6.23 Detalhe dos blocos e matacões que ocorr em na encosta direita. 
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6.1.8 Hidrologia 

Os principais dados hidrológicos utilizados para o Projeto Básico da PCH Foz do 

Santana estão apresentados a seguir, considerando uma área de drenagem de 

4.618 km², que corresponde a porção de montante da bacia do rio Chopim a partir 

do local previsto de implantação da PCH Foz do Santana. 

6.1.8.1  Vazões Naturais 

As vazões para o período histórico - janeiro/1931 a dezembro/2006 no local da 

usina foram obtidas por meio de interpolações proporcionais às áreas de drenagem 

diretamente a partir das séries estudadas para as estações fluviométricas. 

A vazão média de longo período (completo) estimada no local é de 130,94 m³/s. 

A menor vazão média mensal obtida foi de 11,0 m³/s, para o mês de setembro de 

1951 e a maior, de 1.112,0 m³/s para o mês de julho de 1983. 

6.1.8.2 Vazões de Projeto 

Para o dimensionamento do desvio do rio, foi adotada a vazão de 1.756 m³/s, a 

qual corresponde a um período de retorno de 10 anos para o período completo de 

vazões. A vazão de dimensionamento do vertedouro é de 4.457 m3/s para um 

período de retorno de 10.000 anos. 

A vazão mínima com 7 dias de duração e 10 anos de período de recorrência 

(Q7,10), para a avaliação da vazão remanescente a jusante da barragem, é de 10,78 

m³/s considerada igual a 50% Q7,10 ou seja: 5,39 m3/s. 

6.1.9 Qualidade das Águas 

O diagnóstico da qualidade da água neste estudo foi realizado para toda a bacia 

hidrográfica do rio Chopim, definida como área de influência indireta para os 

aspectos físicos e bióticos. 

Com o intuito de prover um panorama tão completo quanto possível, optou-se por 

utilizar além de dados primários de amostragens in situ, uma seleção de dados 

secundários. Com respeito a estes, utilizou-se principalmente de séries históricas de 

estações de monitoramento de qualidade da água do Instituto das Águas do Paraná, 

a nova autarquia - vinculada a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - que substitui 

a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental (SUDERHSA). Além disso, foram aproveitados os resultados de uma 
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campanha de amostragem anteriormente realizada para outro estudo de impacto 

ambiental da Usina Hidrelétrica Salto Grande, empreendimento previsto para 

montante da PCH Foz do Santana no mesmo rio. 

A rede de monitoramento de qualidade da água operada pelo Instituto das Águas 

do Paraná ao todo é composta por 164 estações em rios, distribuídas pelas 16 

bacias hidrográficas que compõem o Estado. Deste total, 95 estão localizadas na 

bacia hidrográfica do rio Iguaçu, da qual a sub-bacia hidrográfica do rio Chopim faz 

parte. 

Na AII deste estudo, havia 12 estações com dados de qualidade da água, 

contabilizadas as em operação e as desativadas. Para avaliação, porém, foram 

utilizados os dados de apenas cinco delas que possuem séries históricas 

representativas e são operadas com regularidade mediante convênios entre o 

Instituto das Águas do Paraná e demais entidades. Uma compilação dos principais 

dados destas estações consta no Quadro 6.13. 

Quadro 6.13 Estações de Monitoramento de Qualidade da Água consideradas no Estudo . 

Código Estação Rio Drenagem 
(km²) 

Altitude 
(m) Convênio 

Qualidade da Água 

Início Mais Recente 

65927000 Porto Palmeirinha Chopim 3410 450 Copel 11/02/1981 30/08/2010 

65945000 Ponte do Vitorino Vitorino 545 550 ANA 15/08/1995 29/09/2010 

65955000 Balsa do Santana Santana 1720 450 ANA 25/10/1994 29/07/2006 

65960000 Águas do Verê Chopim 6696 390 Copel 23/05/1981 28/09/2010 

65962000 Flor da Serra Chopim 7130 550 Copel 11/08/1984 26/05/2004 

 

Os demais dados secundários aqui também aproveitados são resultados de uma 

campanha de amostragem realizada em maio de 2008 para o estudo de impacto 

ambiental da UHE Salto Grande, também localizada no rio Chopim. Tal como neste 

estudo naquela ocasião foi também buscada uma caracterização de toda a bacia 

hidrográfica, com análises de qualidade da água em seis pontos amostrais. 

Por fim em fevereiro de 2011, foram realizadas as amostragens mais recentes, 

com visita a campo pela equipe responsável por esta avaliação de qualidade da 

água da área de influência indireta da PCH Foz do Santana. Foram coletadas 

amostras de oito pontos que dão enfoque à região mais próxima ao 

empreendimento, ou seja, a porção do baixo Chopim. 

Dos oito pontos amostrais, cinco encontram-se no próprio rio Chopim e os outros 

três são próximo à foz dos rios Guaripo e Verê e sob a ponte que cruza o rio 
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Santana. Foram analisados nestes pontos os seguintes parâmetros físicos, químicos 

e biológicos: Temperatura do Ar; Temperatura da Água; Oxigênio Dissolvido - OD; 

Coliformes Termotolerantes; pH; Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5); Nitratos; 

Fósforo Total – PT; Turbidez; Sólidos Dissolvidos Totais – SDT; Nitrogênio 

Amoniacal; Nitrito; Óleos e Graxas Totais; Condutividade; eClorofila – a. 

A Figura 6.24 a seguir apresenta a disposição de todos os pontos de 

amostragem e estações avaliadas neste diagnóstico, tanto provedores de dados 

primários quanto de secundários, bem como a localização da PCH Foz do Santana.  

 

Figura 6.24 Localização dos Pontos Amostrais e Esta ções consideradas. 
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6.1.9.1 Enquadramento de Classe do Rio Chopim e o Índice de Qualidade das 

Águas – IQA 

Um instrumento fundamental da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

9.433 de 1997) é o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água.  

Pode-se dizer que atualmente a Resolução CONAMA n° 357/2005 é responsável 

por fortalecer tal instrumento estabelecendo que o enquadramento apresenta-se 

como uma meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, 

alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos 

preponderantes pretendidos, ao longo do tempo. 

Adicionalmente definiu-se pela mesma Resolução uma divisão para as águas do 

território em doces (salinidade inferior a 0,5%), salobras (salinidade entre 0,5% e 

30,0%) e salinas (salinidade igual ou superior a 30,0%), cada uma com suas 

respectivas classes.Para as águas doces ficaram estabelecidas cinco classes, para 

as salobras quatro e para as salinas também quatro classes. 

No Paraná, todavia, os rios da bacia do rio Iguaçu (na qual o rio Chopim está 

inserido) já haviam anteriormente sido enquadrados mediante legislação estadual 

como sendo Classe “2” através do Art.1° da Portaria  SUREHMA Nº020/92, de 12 de 

maio de 1992. Nesta Portaria fica definido também que vários corpos d’água desta 

bacia constituem exceção ao disposto neste artigo, sendo em geral classificados 

como “especiais” aqueles inseridos em unidades de conservação; “classe 1” os 

mananciais de abastecimento público; e “classe 3” alguns rios do Alto Iguaçu na 

região metropolitana de Curitiba. 

Todavia como o rio Chopim e seus afluentes não se encontram citados como 

exceção, enquadram-se na Classe 2 das águas doces e por este motivo apenas 

para esta classe far-se-á menção apenas a respeito dos usos preponderantes e 

padrões de qualidade da água desta classe. 

Na CONAMA n°357/05 fica resolvido que a classe 2 re fere-se às águas que 

podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 
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c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000 ; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

Na mesma resolução CONAMA n° 357/05, ficaram estabe lecidos alguns padrões 

de qualidade de água que devem ser observados para cada uma das classes e que, 

para a classe 2, são apresentados no Quadro 6.14. 

Nesta discussão cabe também salientar a criação e o desenvolvimento do IQA - 

Índice de Qualidade das Águas, que se deu a partir de um estudo realizado em 1970 

pela "National Sanitation Foundation" dos Estados Unidos. Tal índice, adaptado no 

país pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 

Paulo - CETESB, incorpora nove parâmetros considerados relevantes para a 

avaliação da qualidade da água: OD, DBO, coliformes fecais, temperatura, pH, 

nitrogênio total, fósforo total, turbidez e sólidos totais. 

Quadro 6.14 Padrões de alguns parâmetros para rios de água doce Classe 2. 
Parâmetro  Limite  Unidade  

Coliformes Fecais ≤ 1.000 UFC/100mL 

pH 6,0 - 9,0  

DBO5 ≤5 mg/L O2 

Nitrogênio Total1 ≤ 2,18 mg/L N 

Fósforo Total2 ≤ 0,1 mg/L P 

Nitrogênio Amoniacal3 0,5 – 3,7 mg/L N 

Turbidez ≤ 100 UNT 

Sólidos Totais NC ---- 

Oxigênio Dissolvido ≥5 mg/L O2 

1 –CONAMA 357/2005 - Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante 
para eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de 

nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 2,18 
mg/L para ambientes lóticos, na vazão de referência;2 –CONAMA 357/2005 – ambiente lótico e 

tributários de ambientes intermediários;  3 – CONAMA 357/2005 - Varia conforme o pH. 
 

 

O cálculo do IQA é realizado através de um produtório ponderado dos 

parâmetros supracitados. A seguinte fórmula é utilizada: 

IQA qi
wi

i

n
= ∏

=1  
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onde: 

IQA = índice de qualidade das águas, com valor entre 0 e 100; 

qi = fator de qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100 obtido em 

função da concentração ou medida do parâmetro; 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, atribuído em função da 

importância desse parâmetro para a conformação global da qualidade, um número 

entre 0 e 1. 

O Quadro 6.15 apresenta os parâmetros e os pesos, sendo que usualmente a 

variação de temperatura é desconsiderada nos cálculos. Já a qualidade das águas 

brutas, indicada pelo IQA numa escala de 0 a 100, pode ser classificada para o 

abastecimento público segundo a gradação no Quadro 6.16. 

 
Quadro 6.15 Parâmetros e Pesos do IQA. 

Parâmetro Peso 

Oxigênio Dissolvido 0,17 

Coliformes Fecais 0,16 

pH 0,11 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 0,11 

Variação de Temperatura 0,10 

Fósforo Total 0,10 

Nitrogênio Total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totais 0,07 

 

Quadro 6.16 Classificação das Águas de acordo com o IQA. 
IQA CLASSIFICAÇÃO  

79 < IQA ≤ 100 Ótima 
51 < IQA ≤ 79 Boa 
36 < IQA ≤ 51 Regular 
19 < IQA ≤ 36 Ruim 

IQA ≤ 19 Péssima 

 

A seguir apresenta-se uma avaliação da qualidade das águas da bacia do rio 

Chopim com base nos estudos mencionados anteriormente, inicialmente com a 

apresentação dos dados secundários solicitados ao Instituto das Águas do Paraná, 

seguido pela análise dos resultados obtidos para o EIA da UHE Salto Grande e por 

fim com a apresentação e discussão dos resultados da campanha de amostragem 

organizada especificamente para este estudo. Os resultados em geral são 
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apresentados através de gráficos, com ou sem agrupamento de parâmetros, e em 

tabelas para facilitar a visualização e interpretação. Com respeito ao cálculo do IQA, 

apenas procedeu-se para os conjuntos de dados que se mostraram suficientes. 

6.1.9.2 Resultados e Discussão 

6.1.9.2.1 Dados Secundários – Águas Paraná 

Conforme mencionado anteriormente, séries históricas de monitoramento da 

qualidade da água de cinco estações fluviométricas operadas pelo Instituto das 

Águas do Paraná na bacia do rio Chopim foram obtidas e analisadas.Tais estações 

são novamente apresentadas através da Figura 6.25, agora identificadas. 

 

 

 
Figura 6.25 Localização das Estações Fluviométricas  cujas séries históricas foram analisadas. 
 

De posse dos dados brutos, incluindo os resultados das últimas campanhas do 

ano de 2010, iniciou-se então um processo de filtragem e agrupamento destes 

resultados analíticos para cada parâmetro. Isto se deu em virtude da forte 

descontinuidade de análise de determinados parâmetros ao longo das campanhas 
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amostrais realizadas nestas estações fluviométricas, o que acaba por promover 

grandes lacunas de informação e impossibilitam determinadas avaliações. Além 

disso, na maioria das vezes certos parâmetros apresentam pouca relação direta 

entre si e este tratamento inicial também visou agrupar aqueles afins. 

Na sequência são apresentados os resultados das análises, bem como sua 

discussão para cada uma das estações do Instituto das Águas do Paraná iniciando-

se de montante para jusante, incluindo nessa sequência as estações dos rios 

afluentes Vitorino e Santana. 

 

Estação Porto Palmeirinha  

A estação fluviométrica Porto Palmeirinha localiza-se no rio Chopim próxima à 

foz do rio Barra Preta, que drena águas da área urbana de Coronel Vivida, e a 

jusante da foz dos rios Quebra Freio (margem direita) e Jacutinga (margem 

esquerda), que sofrem grandes pressões de cultivos agrícolas e pastagens, 

respectivamente. 

Em operação desde 22 de março de 1955, essa estação teve o primeiro 

monitoramento de parâmetros de qualidade da água em 11 de fevereiro de 1981 e 

possui atualmente uma série histórica de monitoramento de qualidade da água que 

totaliza 100 amostragens até 30 de agosto de 2010. A área de drenagem desta 

estação é de 3410 km², o que representa pouco menos de 50% da área da bacia 

hidrográfica. 

O processo de análise dos resultados iniciou-se com os parâmetros oxigênio 

dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio, os quais foram agrupados num 

mesmo gráfico dado sua relação bastante direta de disponibilidade e consumo. O 

panorama das observações para a estação Porto Palmeirinha pode ser observado 

através da Figura 6.26. 

Percebe-se que mesmo estando próxima à cidade, nas datas em que tais 

parâmetros foram analisados, o oxigênio dissolvido sempre oscilou entre 7 e 10 

mg/L, ao passo em que a DBO esteve geralmente em níveis baixos e próximos aos 

limites de quantificação (1 ou 2 mg/L) dos métodos tradicionais. Ainda quanto à 

DBO, vale salientar que apenas duas amostragens apresentaram valores mais 

elevados, em outubro de 1997 e de 2009 (4,0 e 3,9 mg/L, respectivamente), ainda 

que abaixo dos limites da CONAMA 357/2005. Tal fato, além de ocorrer em períodos 
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coincidentes de grande vazão, pode estar relacionado a operações de aplicação de 

implementos agrícolas no solo antes do plantio da safra de soja, embora o cultivo 

seja menos intenso nas imediações da estação em relação a outras regiões da bacia 

hidrográfica.  

Com respeito aos nutrientes nitrogênio e fósforo, analisados através das 

concentrações dos parâmetros Nitrogênio Kjeldahl Total e Fosfatos totais, fica 

evidente anomalia em resultados novamente verificados no mês de outubro, porém 

agora no ano de 1990. Na Figura 6.27 observa-se que dentre outras amostragens 

cujos resultados representam picos de concentração, destacam-se os valores 

obtidos nos meses de julho e de outubro do ano de 1990. Tais resultados podem ser 

resultado da grande ocupação de empreendimentos agropecuários e baixo 

atendimento de rede de esgoto nos municípios de Coronel Vivida e Pato Branco. 

 Figura 6.26 Panorama da evolução de OD e DBO na Es tação Porto Palmeirinha. 
 

As observações dos Sólidos Totais e Turbidez ao longo da série histórica da 

mesma estação apontam para o eventual lançamento pontual de grandes cargas 

poluidoras no rio Chopim. Na Figura 6.28 os mesmos picos de concentração no ano 

de 1990 são observados, com a Turbidez 24 vezes acima do limite permitido para o 

rio. 
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Por fim os panoramas das observações de pH na Figura 6.29 e do antigo 

parâmetro Coliformes Fecais (utilizado na CONAMA 20/86, mas não utilizado mais 

na CONAMA 357/2005) na Figura 6.30 confirmam que eventualmente ocorrem altos 

aportes de cargas orgânicas que podem estar relacionadas à pecuária, despejos de 

esgotos domésticos ou mesmo problemas em estações de tratamento de esgoto em 

períodos de chuvas excessivas, ainda que não se apresentem com frequência 

preocupante. Observa-se nas referidas figuras que no ano de 1990 tais parâmetros, 

a exemplo dos anteriores, atingiram níveis extremos com pH de 5,9 em 31 de 

outubro de 1990 e Coliformes Fecais atingindo o valor de 130 vezes o permitido 

(1000 NMP/100 ml) para classe 2 quando comparado ao parâmetro hoje 

denominado Coliformes Termotolerantes na resolução CONAMA 357/2005. 
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Figura 6.27 Panorama da evolução de Nitrogênio Kjel dahl Total e Fosfato Total na Estação 
Porto Palmeirinha. 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

175 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Só
lid

o
s 

To
ta

is
 (

m
g

/L
)

Evolução de Sólidos Totais e Turbidez - Estação Porto Palmeirinha (65927000)

Sólidos Totais a 103 ºC (mg/L) Turbidez (UNT) Limite (Superior Turbidez) CONAMA 357/2005 - Classe 2
 

Figura 6.28 Panorama de Sólidos Totais e Turbidez n a Estação Porto Palmeirinha. 
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Figura 6.29 Panorama da evolução do pH na Estação P orto Palmeirinha. 
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Figura 6.30 Panorama da evolução de Coliformes Feca is na Estação Porto Palmeirinha. 
 

Apresentados os principais parâmetros isoladamente, procedeu-se então o 

cálculo do índice de qualidade da água para a estação Porto Palmeirinha com base 

nos conjuntos de dados suficientes para tal análise. 

O resultado é apresentado através da Figura 6.31, onde se observa que, embora 

haja picos de concentração que indicam aportes de cargas orgânicas, os índices de 

qualidade da água apresentaram-se em sua totalidade como sendo de água “Boa” 

ou “Ótima”. Vale salientar que o IQA para a campanha de amostragem de 31 de 

outubro de 1990, na qual se observou grandes anomalias nos valores dos 

parâmetros, não foi possível devido à insuficiência de dados. Nesta data 

possivelmente o IQA acabaria resultando entre as faixas “Ruim” ou “Regular”. 
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Figura 6.31 Índices de Qualidade da Água na Estação  Porto Palmeirinha. 
 

Estação Ponte do Vitorino  

A estação Ponte do Vitorino localiza-se no rio Vitorino, afluente da margem 

esquerda do rio Chopim, numa região onde o rio representa divisa municipal entre 

Itapejara d’Oeste e Bom Sucesso do Sul, bastante próxima à área urbana deste 

último município. 

Em operação desde 20 de julho de 1956, a estação fluviométrica Ponte do 

Vitorino possui uma série histórica de monitoramento de qualidade da água iniciada 

em 15 de agosto de 1995 até 29 de setembro de 2010, totalizando 40 campanhas 

amostrais. Sua área de drenagem de 545 km² é a menor dentre as estações 

estudadas, porém sua relevância reside na busca por detectar influência dos 

municípios ao sul da bacia hidrográfica na qualidade da água no rio Chopim. 

Inicialmente através da interpretação dos resultados de oxigênio dissolvido e 

demanda bioquímica de oxigênio (Figura 6.32), o monitoramento revelou bons níveis 

ao longo de toda a série histórica. O maior valor de DBO observado nesta estação, a 

exemplo do que ocorreu na estação Porto Palmeirinha, também foi verificado no mês 

de outubro, no ano de 2003. 
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Figura 6.32 Panorama da evolução de OD e DBO na Est ação Ponte do Vitorino. 
 

Com respeito aos nutrientes, o panorama das observações de Nitrogênio Kjeldahl 

Total e Fosfato Total apresentado na Figura 6.33 revela certa oscilação sem grande 

anomalia. Quatro amostragens excedem o limite (08/12/1996; 19/03/1998; 

21/03/2005; 22/11/2007), quando comparado o parâmetro fosfato total com base nos 

padrões para fósforo total apresentados na resolução CONAMA 357/2005 (máximo 

0,1 mg/L P). 
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Os resultados de Sólidos Totais e a Turbidez seguiram o mesmo padrão 

oscilatório sem que em nenhum momento houvesse valores acima dos padrões, 

conforme pode ser visto na Figura 6.34. 
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Figura 6.33 Panorama da evolução de Nitrogênio Kjel dahl Total e Fosfato Total na Estação 
Ponte do Vitorino. 
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Figura 6.34 Panorama de Sólidos Totais e Turbidez n a Estação Ponte do Vitorino. 
 

O pH apresentado na Figura 6.35 não apresenta grandes variações ao longo da 

série histórica, sempre dentro dos padrões da CONAMA 357/2005. O panorama dos 

resultados de Coliformes Fecais apresentados na Figura 6.36, todavia, revelam 

concentrações bastante elevadas e inclusive acima dos limites, tomando por base o 

padrão para Coliformes Termotolerantes. Com um pico de maior concentração em 

19 de março de 1998, onde os valores atingiram 160000 NMP/100mL, o mais grave 

de tal panorama é a permanência dos níveis acima do limite nas campanhas 

amostrais de 2005 a 2010, o que pode revelar uma poluição contínua. 
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Figura 6.35 Panorama da evolução do pH na Estação P onte do Vitorino. 
 

O resultado do cálculo do IQA para cada uma das campanhas amostrais na 

estação Ponte do Vitorino cujos dados mostraram-se suficientes é apresentada na 

Figura 6.37. Os resultados em geral classificam a água do rio Vitorino nas 

campanhas amostrais como “Boa” ou “Ótima”. A única exceção foi a campanha de 

19 de março de 1998, em que as altas concentrações de Fosfatos Totais, Nitrogênio 

Kjeldahl Total, Sólidos Totais e, principalmente, Coliformes Fecais acabaram por 

resultar num IQA que classifica tal como “Regular”. 
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Figura 6.36 Panorama da evolução de Coliformes Feca is na Estação Ponte do Vitorino. 
 

Percebe-se, ainda, que embora ainda se mantenham classificadas como “Boas”, 

as amostras das campanhas amostrais de 2005 a 2010 apresentam grande declínio 

de qualidade em relação às anteriores, o que indica maior pressão antropogênica 

sobre o corpo d’água. 
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Figura 6.37 Índices de Qualidade da Água na Estação  Ponte do Vitorino 
 

Estação Balsa do Santana  

A estação fluviométrica Balsa do Santana é outra que localiza-se num importante 

afluente da margem esquerda do rio Chopim, o rio Santana. Com uma área de 

drenagem de 1720 km² que abrange sete municípios da bacia do Chopim, incluindo 

Francisco Beltrão, esta estação fluviométrica opera desde 19 de julho de 1956. Com 

dados de monitoramento de qualidade da água de 25 de outubro de 1994 até 26 de 

julho de 2006, totaliza ao todo 24 campanhas amostrais. 

No que diz respeito aos bons níveis dos parâmetros oxigênio dissolvido e 

demanda bioquímica de oxigênio, a estação Balsa do Santana apresenta situação 

semelhante às anteriores, conforme apresentado na Figura 6.38. Todavia nas datas 

31/08/1999 e 23/11/1999 valores muito elevados de oxigênio dissolvido (13,9 e 12,1 

mg/L, respectivamente) com temperaturas das amostras superiores a 25°C parecem 

representar alguma inconsistência. 

As concentrações de Nitrogênio Kjeldahl Total e Fosfato total apresentaram certa 

oscilação ao longo da série histórica, porém com ausência de valores discrepantes. 

Conforme mostrado na Figura 6.39, apenas em 31 de outubro de 2000 o parâmetro 
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Fosfato Total apresentou valor acima dos padrões, se comparado ao limite para 

fósforo total constante na resolução CONAMA 357/2005. 
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Figura 6.38 Panorama da evolução de OD e DBO na Est ação Balsa do Santana. 
 

Os resultados de Sólidos Totais e a Turbidez seguiram o mesmo padrão 

oscilatório sem que em nenhum momento houvesse valores acima dos padrões, 

conforme pode ser visto na Figura 6.40. Os maiores valores de sólidos totais 

ocorreram nos meses de junho e outubro de 2000. 
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Figura 6.39 Panorama da evolução de Nitrogênio Kjel dahl Total e Fosfato Total na Estação 
Balsa do Santana. 
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Figura 6.40 Panorama de Sólidos Totais e Turbidez n a Estação Balsa do Santana. 
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As observações dos resultados de pH ao longo da série histórica (Figura 6.41) 

revelam que estiveram sempre em acordo com a resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente. Os maiores valores observados, de 8,5 em 17/09/1997 e 9,0 em 

23/11/1999 referem-se às mesmas campanhas em que os valores de oxigênio 

dissolvido estavam bastante elevados e provavelmente inconsistentes. Isto revela, 

de fato, algum problema nas medições de parâmetros in situ. 

Com respeito aos Coliformes fecais (Figura 6.42), observa-se que embora os 

maiores valores da série sejam baixos comparativamente ao das demais estações 

da bacia, o limite foi excedido quatro vezes, quando a título de comparação 

tomamos por base os limites para Coliformes Termotolerantes estabelecidos pela 

resolução CONAMA 357/2005. 
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Figura 6.41 Panorama da evolução do pH na Estação B alsa do Santana. 
 

O resultado dos cálculos do índice de qualidade da água para as campanhas 

amostrais com dados suficientes da estação Balsa do Santana revelam que todas as 

amostras podem ser classificadas como de qualidade “Boa” ou “Ótima”, conforme 

apresentado na Figura 6.43. Adicionalmente percebe-se que destes, os menores 

valores em geral coincidem com as datas onde foram verificados os maiores valores 

de coliformes fecais. 
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Figura 6.42 Panorama da evolução de Coliformes Feca is na Estação Balsa do Santana. 
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Figura 6.43 Índices de Qualidade da Água na Estação  Balsa do Santana. 
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Estação Águas do Verê  

A estação fluviométrica Águas do Verê localiza-se no rio Chopim, entre os 

municípios de Verê e São Jorge d’Oeste. Com área de drenagem de 6696 km² sofre 

grande pressão de atividades agrícolas principalmente pelos municípios de São 

João na margem direita e Verê na margem esquerda, com grandes áreas de lavoura 

temporária e/ou pecuária. 

Instalada em 16 de julho de 1956, esta estação fluviométrica, que atualmente é 

operada mediante convênio entre o Instituto das Águas do Paraná e a Companhia 

Paranaense de Energia – COPEL, possui dados de monitoramento de qualidade da 

água desde 23 de maio de 1981 até 13 de novembro de 2012, totalizando 76 

campanhas amostrais. 

Já com respeito aos parâmetros oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de 

oxigênio (Figura 6.44), o fato de esta estação apresentar uma série histórica 

bastante completa acaba por revelar um perfil mais oscilatório, inclusive com 

eventuais resultados das análises de pontos amostrais ultrapassando o limite de 5 

mg/L da CONAMA n°357/05, inferior para o OD e super ior para a DBO. 

Destes valores excedentes observados, apenas em 10 de novembro de 1997 

parece apresentar relação com uma situação de chuva intensa e grande aporte 

difuso no corpo d’água. 

Com relação aos nutrientes Nitrogênio Kjeldahl Total e Fostato Total, observa-se 

que este segundo parâmetro, quando comparado aos padrões para fósforo total, 

excedeu aquele limite sete vezes ao longo de toda a série histórica (Figura 6.45). 

Ainda entre estes, os maiores valores que ocorreram em 06/06/1994 e 18/02/1998 

foram observados em dias com ocorrência de chuvas intensas, o que reforça a 

hipótese de grande susceptibilidade do rio à poluição difusa neste trecho. 

Os parâmetros sólidos totais e turbidez necessitaram ser apresentados em dois 

eixos (primário e secundário) na Figura 6.46 para a estação Águas do Verê em 

virtude de diferirem muito em magnitude. Os registros apontam que em 12 de maio 

de 1984 a concentração de sólidos totais ultrapassou 2000 mg/L, com uma turbidez 

de 70 UNT. Todavia, exceto esta situação não há outra que possa indicar algum 

padrão de comportamento do corpo d’água frente a atividades antropogênicas com a 

análise de tais parâmetros 
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Figura 6.44 Panorama da evolução de OD e DBO na Est ação Águas do Verê. 
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Figura 6.45 Panorama da evolução de Nitrogênio Kjel dahl Total e Fosfato Total na Estação 
Águas do Verê. 
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Figura 6.46 Panorama de Sólidos Totais e Turbidez n a Estação Águas do Verê. 
 

Com relação ao pH na estação Águas do Verê, observa-se que esteve sempre 

dentro dos padrões ao longo de toda a série histórica, conforme pode ser visto na 

Figura 6.47. 

A análise dos resultados em última instância revela que frequentemente o limite 

de Coliformes Fecais, quando tomado por base o de Coliformes Termotolerantes na 

CONAMA 357/2005, frequentemente é excedido. Tal situação é observada na Figura 

6.48, com valores bastante elevados entre 1986 e 1989 e retorno do aparecimento 

de altos valores (superior a 5000 NMP/100 mL) a partir de 2000 até 2010. 

O resultado do cálculo do IQA para a estação Águas do Verê foi possível para 

um grande número de campanhas amostrais, fato que reflete o quão pouco 

apresenta lacunas esta série histórica frente às de outras estações. Os resultados 

são apresentados através da Figura 6.49, onde se observa que dois conjuntos de 

dados (25/02/1986 e 31/08/1994) resultaram num IQA que indica uma classe 

“Regular” para a amostra. Tal panorama poderia ainda revelar resultados piores, não 

fosse a ausência de dados adicionais para o cálculo do IQA em datas onde foram 

observadas concentrações elevadas de Coliformes Fecais. 
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Figura 6.47 Panorama da evolução do pH na Estação Á guas do Verê. 
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Figura 6.48 Panorama da evolução de Coliformes Feca is na Estação Águas do Verê. 
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Figura 6.49 Índices de Qualidade da Água na Estação  Águas do Verê. 
 

 
Estação Flor da Serra  

A estação fluviométrica Flor da Serra está localizada no rio Chopim desde o dia 

01 de março de 1962, quando foi instalada, entre os municípios de São Jorge 

d’Oeste e Dois Vizinhos. Possui uma área de drenagem de 7130 km², o que 

corresponde a mais de 90% da área da bacia hidrográfica. A montante desta 

estação, em virtude do relevo mais acidentado e vales encaixados, a pressão direta 

nas margens por lavoura temporária e pecuária é menor em relação a outras regiões 

da bacia. 

Com uma série histórica de monitoramento de qualidade da água que inicia em 

11 de agosto de 1984 e tem sua última amostragem em 26 de maio de 2004, totaliza 

59 campanhas. 

Os resultados dos monitoramentos dos parâmetros de oxigênio dissolvido e 

demanda bioquímica de oxigênio nesta estação, apresentados na Figura 6.50, 

apontam algumas peculiaridades. Além da DBO de 6,0 mg/L observada em 12 de 

setembro de 1996 que excede o limite estabelecido pela CONAMA 257/2005 para 

rios de água doce classe 2, em 27 de maio de 1998 ocorre o pior cenário desta 
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série. Nesta data a DBO atinge 50,0 mg/L, o que muito se aproxima da ordem de 

grandeza de valores observados em esgoto doméstico. 

O Nitrogênio Kjeldahl Total e o Fosfato Total frequentemente atingem valores 

elevados, sendo que este último excede o limite de classe (tomando por base 

comparativa o padrão para fósforo total) em 14 amostragens, conforme pode ser 

observado na Figura 6.51. Em 01 de novembro de 1990 observa-se o maior valor da 

série (0,368 mg/L P) e em seguida o valor de 0,24 mg/L em maio de 1998 reforça a 

consistência do elevado valor de DBO discutido anteriormente. 

 

0

10

20

30

40

50

60

O
D

/ 
D

B
O

 (
m

g/
L)

Evolução dos parâmetros OD e DBO - Estação Flor da Serra (65962000)

OD (mg/L 02) DBO/5 20 ºC (mg/L 02) Limite (Inferior OD/Superior DBO) CONAMA 357/2005 - Classe 2
 

Figura 6.50 Panorama da evolução de OD e DBO na Est ação Flor da Serra. 
 

A Figura Figura 6.52 apresenta que o parâmetro turbidez sempre esteve dentro 

dos limites estabelecidos pela legislação ao longo de toda a série histórica ao passo 

em que a concentração de sólidos totais apresentou dois picos, sendo um em 

dezembro de 1990 e o outro em abril de 1998. 
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Figura 6.51 Panorama da evolução de Nitrogênio Kjel dahl Total e Fosfato Total na Estação Flor 
da Serra. 
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Figura 6.52 Panorama de Sólidos Totais e Turbidez n a Estação Flor da Serra. 
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O pH ao longo de toda a série histórica manteve-se em geral entre 7 e 8, 

conforme apresenta a Figura 6.53. 

A concentração de Coliformes fecais, por outro lado, apresentou valores que 

excedem o padrão de Coliformes Termotolerantes (tomando como base) em 10 

ocasiões, conforme mostra a Figura 6.54. A situação mais crítica ocorreu em março 

de 1998, atingindo 90000 NMP/100 mLnum dia chuvoso. 

O resultado dos cálculos do IQA para as campanhas com dados suficientes em 

geral resultou numa classificação das amostras como “Boa” ou “Ótima’, exceto em 

maio de 1998, onde foi detectado valores elevados de DBO, Fosfatos, Nitrogênio, 

Sólidos Totais e Coliformes Fecais. Nesta data o IQA resultante acabou por 

classificar a amostra como “Regular” (Figura 6.55) 
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Figura 6.53 Panorama da evolução do pH na Estação F lor da Serra. 
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Figura 6.54 Panorama da evolução de Coliformes Feca is na Estação Flor da Serra. 
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Figura 6.55 Índices de Qualidade da Água na Estação  Flor da Serra. 
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6.1.9.2.2 Campanha de Amostragem em Estudos Anteriores 

Atualmente é uma constante, especialmente quanto a empreendimentos 

hidrelétricos, a avaliação integrada buscando um panorama mais próximo da 

realidade no que concerne aos impactos ambientais. 

Partindo deste princípio, neste estudo decidiu-se pelo aproveitamento dos 

resultados do monitoramento de qualidade da água realizado em 2008, na ocasião 

utilizados para a elaboração do diagnóstico da qualidade da água do estudo de 

impacto ambiental da UHE Salto Grande, elaborado a época. Naquela ocasião foram 

definidas seis estações de amostragem denominadas AM1, AM2, AM3, AM4, AM5 e 

AM6, onde foram coletadas amostras para verificação de parâmetros físico-

químicos. Tais estações são apresentadas na Figura 6.56. 

 

 
Figura 6.56 Localização dos locais de amostragem pa ra Estudos Ambientais Anteriores. 
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A coleta nestes pontos foi realizada no dia 13 de maio de 2008, com tempo bom 

e sem chuva nas últimas 24 horas. O resultado das análises das amostras coletadas 

consta no Quadro 6.17, onde se percebe que em geral os parâmetros estavam em 

acordo com os padrões estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 para rios 

de água doce, classe 2. 

Quadro 6.17 Resultados Analíticos das Amostragens d e 13/05/2008. 

13/05/2008 AM01 AM02 AM03 AM04 AM05 AM06 UNIDADE L.Q. V.M.P. 

Oxigênio Dissolvido - OD 5,1 5,1 4,7 5,0 5,2 5,1 mgO2/L 0,01 ≥ 5,0 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO5) 

< 2,0 < 2,0 < 2,0 2,7 < 2,0 < 2,0 mgO2/L 2 ≤ 5,0 

Fósforo Total - PT 0,02 0,026 0,0 0,0 0,0 0,2 mgP-PO4/L 0,01 0,05 

Nitrogênio Total 1,78 2,38 1,9 2,4 0,5 2,8 mg/L N 0,5 NC 

pH 6,99 7,04 6,8 7,1 7,2 7,2 U pH 0,01 6,0 - 9,0 

Sólidos Suspensos Totais - 
SST (103 a 105°C) 40 160 240,0 140,0 120,0 100,0 mg/L 1 NC 

Turbidez 4 4 4,0 3,0 5,0 6,0 UNT 1 ≤ 100,0 

Coliformes Fecais 210 130 220 100 180 210 UFC/ 100 
mL 1 NC 

Coliformes Totais 680 650 710 340 350 530 
UFC/ 100 

mL 1 NC 

Sulfatos 1,0 1,0 1,3 29,4 2,9 < 1,0 mg/L SO4 1 250 

Fenóis 
< 

0,001 
< 

0,001 
< 

0,001 
< 

0,001 
< 

0,001 
< 

0,001 
mg/L 

C6H5OH 
0,00

1 0,003 

Óleos e Graxas Totais 8 < 5,0 < 5,0 20 < 5,0 16 mg/L 5 VA 

Ferro Total 0,22 0,21 0,33 0,22 0,22 0,21 mg/L Fe 
0,00

5 0,3 

Cobre 0,003 0,003 0,004 0,002 0,003 0,050 mg/L Cu 0,00
1 0,009 

Alumínio 0,029 0,047 0,02 0,031 0,054 0,051 mg/L Al 0,02 0,1 

Cromo Total 0,012 0,041 0,010 0,027 0,023 0,150 mg/L Cr 0,01 0,05 

Cádmio 
< 

0,001 
< 

0,001 
< 

0,001 
< 

0,001 
< 

0,001 
< 

0,001 mg/L Cd 0,01 0,001 

L.Q. – Limite de quantificação do método analítico 
V.M.P. – Valor Máximo Permitido – Resolução CONAMA n° 357/2005 

 
A partir destes dados, assim como para as estações operadas pelo Instituto das 

Águas do Paraná, procedeu-se o cálculo do IQA, a título de obter um índice capaz 

de prover comparação entre os pontos amostrais. Na Figura 6.57 tais resultados são 

apresentados no sentido de jusante para montante, onde se observa que todas as 

amostras classificam-se como “Boa”. 
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Figura 6.57 Índices de Qualidade da Água dos Pontos  Amostrados em 13/05/2008. 
 

6.1.9.2.3 Levantamento de Campo – Campanha Atual 

Por fim, faz-se necessário aqui apresentar os resultados das análises de 

amostras coletadas pela equipe deste estudo in situ. Foram definidos ao todo oito 

pontos amostrais em toda a bacia hidrográfica do rio Chopim, todavia com um 

enfoque à região mais próxima ao futuro empreendimento. 

Dos oito pontos amostrais, cinco encontram-se no próprio rio Chopim e os outros 

três nos rios Guaripo e Verê e sob a ponte que cruza o rio Santana. Foram 

analisados nestes pontos os seguintes parâmetros físicos, químicos e biológicos: 

Temperatura do Ar; Temperatura da Água; Oxigênio Dissolvido - OD; Coliformes 

Termotolerantes; pH; Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5); Nitratos; Fósforo 

Total – PT; Turbidez; Sólidos Dissolvidos Totais – SDT; Nitrogênio Amoniacal; 

Nitrito; Óleos e Graxas Totais; Condutividade; e Clorofila – a. 

Este conjunto de pontos amostrais, tornando a enfatizar a relevância de uma 

análise integrada de empreendimentos hidrelétricos, foi definido visando 

caracterizar, além da área da PCH Foz do Santana, a de aproveitamentos 

hidrelétricos próximos, a jusante e a montante, que também estão em fase de 

estudos ambientais. 
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A localização dos pontos amostrais é novamente apresentada, agora com 

identificação, na Figura 6.58. Vale salientar que os pontos FS02 e FS01 localizam-se 

na área do futuro reservatório da PCH Foz do Santana no sentido de jusante para 

montante. O fato de a nomenclatura de tais pontos estarem invertida (fato 

transmitido à nomenclatura foi adotada nas análises laboratoriais) se deveu a 

dificuldades no acesso a pontos anteriormente definidos em escritório. 

A jusante da restituição das águas turbinadas pela futura PCH Foz do Santana 

localiza-se o ponto BV02. A jusante da barragem encontra-se também o ponto OS, 

localizado no rio Santana, enquanto os demais pontos localizam-se todos a 

montante. 

As coletas foram realizadas nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2011 com condição 

boa de tempo e ausência de chuva nas últimas 24 horas. Os resultados são 

apresentados através do Quadro 6.18. 

 
Figura 6.58 Localização dos locais de amostragem in situ  para o presente estudo. 
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Quadro 6.18 Resultados Analíticos das Amostragens i n situ  para o presente estudo . 

02/02/2011 - 03/02/2011 VG - 01 VG - 02 VG - 03 BV - 01 BV - 02 PS FS - 02 FS - 01 Unidade L.Q. V.M.P. 

Temperatura do Ar* 29,6 31,4 33,1 32,5 30,7 25,0 25,0 23,4 °C 0,1 NC 

Temperatura da Água* 26,6 25,2 26,0 25,1 28,0 23,6 24,7 24,1 °C 0,1 NC 

Oxigênio Dissolvido - OD* 8,4 6,1 5,9 9,3 7,5 7,1 6,4 6,2 mgO2/L 0,1 ≥ 5,0 

Coliformes Termotolerantes 1100 900 1100 3100 900 3700 7200 4500 UFC/ 100 mL 1 1000 

pH* 8,40 8,15 8,15 8,12 8,30 8,12 7,30 7,65 U pH 0,01 6,0 - 9,0 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 4,5 2,4 5,9 < 2,0 4,7 5 6,6 6,2 mgO2/L 2 ≤ 5,0 

Nitrato 0,507 0,380 0,470 0,640 < 0,01 0,680 0,360 0,350 mg N-NO3/L 0,01 10,0 

Fósforo Total - PT < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 mg/L P-PO4 0,05 0,1 

Turbidez 21,0 7,0 16,0 29,0 20,0 28,0 70,0 78,0 UNT 1 ≤ 100,0 

Sólidos Dissolvidos Totais - SDT 113,3 53,3 60,0 80,0 80,0 80,0 106,6 93,3 mg/L 1 NC 

Nitrogênio Amoniacal < 0,03 < 0,03 0,0 < 0,03 0,0 3,7 0,2 0,2 mg N-NH4
+/L 0,03  

Nitrito 0,021 0,013 0,023 0,300 0,036 0,051 0,054 0,063 mg N-NO2/L 0,002 1,0 

Óleos e Graxas Totais 12,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 10,0 32,5 < 5,0 22,0 mg/L 5 V.A. 

Condutividade* 31,9 59,2 30,4 42,5 31,0 53,9 25,5 25,8 µS/cm 0,1 - 

Clorofila - a 8,8 - - - 7,93 - - 7,2 µg/L 0,001 ≤ 30,0 
L.Q. – Limite de quantificação do método analítico 

V.M.P. – Valor Máximo Permitido – Resolução CONAMA n° 357/2005 
*Parâmetros registrados em campo 
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Observa-se que em seis das oito amostras o valor do parâmetro Coliformes 

Termotolerantes excedeu o limite estabelecido na resolução CONAMA n°357/2005 e 

nas restantes apresentou-se bastante próximo deste limite. Mais especificamente 

com relação à PCH Foz do Santana, este parâmetro excedeu o limite nos pontos 

FS02 e FS01. Nestes mesmos pontos, a DBO5 também excedeu o limite, o que 

revela influência de aportes de cargas pontuais ou difusas a montante destes 

pontos. Os demais parâmetros atenderam aos padrões nestes pontos. 

Para os demais pontos houve alguns parâmetros que se apresentaram fora do 

padrão. Na estação BV02, a jusante da PCH Foz do Santana, pode-se afirmar a 

partir dos resultados que houve enquadramento de classe. Mais a jusante, todavia, 

observou-se declínio desses níveis, com o limite de Coliformes Termotolerantes e 

DBO5 na estação VG03 e novamente coliformes em excesso na estação VG01, 

ambas no rio Chopim. 

Por fim, o parâmetro Nitrogênio Amoniacal Total, que tem como limite 1,0 mg/L N 

para pH entre 8,0 e 8,5 foi excedido com uma concentração de 3,7 mg/L N no rio 

Santana, afluente da margem esquerda do rio Chopim. 

Com estes dados foi calculado também o IQA para os oito pontos amostrais, cujo 

resultado é apresentado no sentido de jusante para montante através da Figura 

6.59. Embora todos os resultados enquadrem as amostras como de qualidade “Boa”, 

percebe-se em geral uma diminuição da magnitude deste IQA em relação àquelas 

amostragens de 2008 e um notado declínio desta qualidade de jusante para 

montante, especialmente no rio Chopim a montante da foz do rio Santana. 
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Figura 6.59 Índices de Qualidade da Água dos Pontos  Amostrados in situ  para o presente 

estudo. 
 

De uma forma geral, após analisados todos os conjuntos de dados, conclui-se 

que a área de estudo frequentemente está sujeita a grandes aportes de cargas 

poluidoras que promovem o declínio da qualidade da água e IQA “ bom”. Todavia 

ainda é mais constante a observância de parâmetros em acordo com os limites de 

classe, resultando em panoramas de rios da bacia hidrográfica enquadrados em sua 

classe e com qualidade boa ou ótima. 
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6.2 ASPECTOS BIÓTICOS   

6.2.1 Vegetação  

6.2.1.1 Aspectos metodológicos 

A caracterização da vegetação da área de estudo da PCH Foz do Santana tomou 

como base diversos procedimentos, dentre os quais se podem destacar: 

levantamento da bibliografia existente sobre a biota regional, consulta a museus e 

herbários que dispunham de informações botânicas da área de estudo, bem como 

diversas fases de reconhecimento de campo, tanto na AID como na ADA deste 

empreendimento. 

A base de dados secundários foi consulta a livros, separatas e artigos de estudos 

florísticos e fitossociológicos realizados no domínio da Floresta Estacional 

Semidecidual. Grande importância foi também dada a publicações e relatórios 

técnicos de outros estudos realizados na região, tais como: Inventário Hidroelétrico 

da Bacia do Rio Chopim (COPEL, 1999), Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia 

do Rio Chopim (SOMA – Juris Ambientis, 2002), e outros estudos de Impacto 

Ambiental de hidroelétricas projetadas para esta bacia. 

Para melhor caracterização florística da área de estudo, foi realizado 

levantamento de campo objetivando a frequência e densidade das espécies 

arbóreas na área do reservatório, bem como a atualização do mapa da atual 

extensão e distribuição dos fragmentos remanescentes com vegetação existentes. 

Este levantamento de campo transcorreu entre os dias 28 de fevereiro a 04 de 

março de 2011 e abrangeram os principais remanescentes com vegetação na área 

da ADA da PCH de Foz do Santana. 

Os remanescentes acima citados se referem a fragmentos em formações de 

vegetação com áreas mais extensas variando entre 5,0 a 8,0 hectares em que esta 

normalmente se estende desde a margem do rio Chopim até as encostas. 

 A vegetação predominante nestes locais é de formações em estágio médio e 

inicial de regeneração natural, podendo-se observar até a formação de floresta, 

porém muito raramente em estreitas faixas na margem do rio Chopim.   

Estes remanescentes totalizaram quatro fragmentos de formações com 

vegetação e que foram selecionados para os estudos fitossociológicos pela 
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instalação de parcelas amostrais. A distribuição por bloco de áreas amostradas na 

área do reservatório da PCH de Foz do Santana está representada no Quadro 6.19. 

Quadro 6.19 Distribuição das áreas amostradas e par a as PCH de Foz do Santana. 
PCH FOZ DO 

SANTANA ÁREA N AMOSTRAS MARGEM 

Jusante do eixo FS – 1 16 Direita 

Área do Reservatório 
FS – 2 e 3 18 Direita 

FS – 4 8 Esquerda 
 

Para tanto foram realizadas amostragens para a determinação de parâmetros 

fitossociológicos pela mensuração e identificação dos elementos arbóreos, 

totalizando 42 unidades amostrais (16 unidades a jusante do eixo do barramento e 

26 unidades na área do reservatório).   

• Descrição e Locação das Unidades Amostrais 

A caracterização florística realizada nos remanescentes florestais mais 

expressivos da ADA da PCH Foz do Santana teve por objetivo a coleta de dados 

dendrológicos para caracterização, com a implantação de parcelas amostrais com 

dimensões de 10x20 m (200 m2). Foram realizadas 42 parcelas, equivalente a 

8.400m2 (0,84ha.), sendo implantadas em três áreas do reservatório de Foz do 

Santana e mais uma a jusante do barramento. Nas parcelas foram mensurados e 

identificados todos os indivíduos com DAP (diâmetro a altura do peito) maior ou igual 

a 10 cm, bem como a altura total estimada. 

Também foram realizadas sub-parcelas de 5,0 x 5,0m (inseridas na área da 

parcela se 200m2), onde foram mensurados e identificados os indivíduos com DAP 

entre 5,0 e 10,0cm para a avaliação do extrato arbustivo. 

Anotações dos componentes florísticos também foram realizadas por meio de 

observações de campo em percursos na área diretamente afetada, com coleta de 

material para identificação das espécies realizada por meio de literatura. Para efeito 

da organização da listagem de espécies da área diretamente afetada, a identificação 

dos indivíduos arbóreos foi realizada com o auxílio de mateiros da região e 

bibliografia específica onde foram consultados: 

Árvores da Floresta Estacional Semidecidual – Guia de identificação de espécies; 

Árvores Brasileiras – Volume 01 e 02; 
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Botânica Sistemática – Guia ilustrado para identificação das famílias de 

Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II. 

Também foi avaliado o estado sanitário dos elementos arbóreos e da vegetação 

e o grau de perturbação pela intervenção de diferentes fatores, que serão abordados 

adiante. 

A documentação fotográfica das principais fitofisionomias representativas da 

região, com detalhes do sub-bosque e suas variações de regeneração natural foram 

realizadas ao longo de todo o trabalho, as quais serão apresentadas quando da 

descrição destes ambientes. 

A análise e discussão dos dados obtidos foram baseadas no resultado do 

processamento das unidades amostrais, sendo os dados coletados em campo 

processados através do programa de computador Mata Nativa 2 desenvolvido na 

CIENTEC, para obter-se os resultados de frequência e densidade como ferramenta 

de auxílio na descrição atual do estado destas comunidades. 

Durante os levantamentos de campo, foram observadas a fitofisionomia e 

composição florística dos principais componentes da vegetação, avaliando as 

diferentes fases sucessionais e o grau de intervenção que ocorreram nestas 

formações vegetais e a atualização do mapeamento do uso do solo. 

Os remanescentes foram então estudados e caracterizados quanto ao seu grau 

de preservação, bem como à composição florística dos diferentes estágios 

sucessionais verificados. 

Os estágios sucessionais foram considerados da seguinte forma: 

• Formação com Florestas : Consideradas as formações originais, 

porém com alto grau de intervenção devido ao intenso corte seletivo de 

algumas espécies para fins madeireiros. Esta formação é caracterizada 

por apresentar indivíduos adultos de diversas espécies arbóreas de 

interesse econômico para a região, pela presença de espécies 

indicadoras e elementos florísticos característicos de florestas 

primárias, principalmente no que se refere às espécies do sub-bosque 

e espécies de epífitas. 

• Formação Vegetal em estágio médio de regeneração : São as 

chamadas "capoeiras" e representam áreas onde a vegetação sofreu 

exploração intensiva dos recursos naturais no passado e que 
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permaneceram por um longo tempo sem alterações significativas. 

Essas áreas resguardam ainda certa diversidade florística, mesclando 

elementos pioneiros e clímax, de forma heterogênea. 

• Formação Vegetal em estágio inicial de regeneração:  Áreas de 

vegetação secundária onde houve intenso processo de exploração, 

inclusive com a supressão total da vegetação para cultivos agrícolas ou 

pastoreio. Essas áreas apresentam porte arbóreo baixo, sem dossel 

emergente, diversidade florística relativamente baixa, sendo o 

componente florístico representado quase que exclusivamente por 

espécies pioneiras e/ou oportunistas. 

6.2.1.2 Enquadramento Fitogeográfico 

O empreendimento a ser implantado na região é a Pequena Central Hidroelétrica 

(PCH) Foz do Santana com possibilidade de potência instalada de 25MW e nível 

máximo normal do reservatório de 445m. O empreendimento está localizado no rio 

Chopim que nasce na porção oriental dos campos do município paranaense de 

Palmas e percorre por uma extensa falha geológica no sentido SE-NW até chegar 

ao município de Cruzeiro do Iguaçu, tornando-se o principal afluente da margem 

esquerda do rio Iguaçu. 

Destaca-se que a área total do reservatório a ser criado com a implantação da 

PCH será de 137,94ha, sendo que destes, 76,43ha correspondem à área atual da 

calha do rio. Somente, portanto, 61,51ha serão alagados para a criação do lago da 

PCH, sendo que deste total 41,46ha apresentam uso do solo com vegetação na 

área a ser alagada. 

O estudo de um determinado ecossistema deve levar em consideração que o 

mesmo é resultado de um processo evolutivo dinâmico, onde se constata uma 

interação contínua de seus componentes bióticos e abióticos, buscando atingir o 

clímax natural. 

Assim, a distribuição geográfica dos elementos florísticos apresenta estreita 

correlação com as condições climáticas atuais, sendo também influenciada pela 

pressão antrópica exercida sobre estes elementos e seus ecossistemas. 

Vários pesquisadores observam, entretanto, que boa parte da vegetação do sul 

do Brasil atesta condições atuais de clima e solo, sugerindo a ocorrência de 
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mudanças paleoambientais relativamente recentes, que interferiram na distribuição 

dos elementos que constituem as diversas biocenoses. 

As alterações climáticas cíclicas, caracterizadas por fases de climas mais secos 

até muito úmidos, permitiram o avanço e recuo de diferentes tipos de vegetação 

sobre a região. 

Fitogeograficamente a sub-bacia do baixo rio Chopim, considerada dentro da 

Área de Influência Indireta da PCH Foz do Santana, caracteriza-se como um 

ecótono entre duas formações fitogeográficas distintas, mesclando elementos 

característicos da Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) e da Floresta 

Estacional Semidecidual, segundo a classificação proposta por VELOSO et al. 

(1991). A seguir serão descritas as fitofisionomias da AII da PCH de Foz do 

Santana. 

6.2.1.2.1 Tipologias Florestais Existentes na AII 

6.2.1.2.1.1 Estepe gramíneo-lenhosa 

O alto Chopim está localizado em uma região com vegetação predominante de 

gramíneas, caracterizada como Estepe Gramíneo-lenhosa também conhecida como 

os campos de Palmas. Esta região em questão possui uma geologia diferenciada do 

restante da bacia por se tratar de uma área onde ocorreu o derramamento mais 

recente de rochas vulcânicas, dando origem a solos rasos com a presença de 

afloramentos rochosos. 

Este derramamento foi caracterizado por riolitos, riodacitos e quartzo-latitos, que 

dão origem a solos ácidos, responsáveis na formação do chamado planalto de 

Palmas (NARDY, 1995). Esta característica de solo acaba por determinar a 

formação de uma vegetação com a predominância do estrato herbáceo constituído 

por duas sinúsias graminóides, a dos hemicriptófitos e a dos geófitos, ambas 

apresentando pilosidade nas folhas e colmos, o que sugere uma adaptação ao 

ambiente e pequenos arbustos, e em lugares com a presença de corpos d’água a 

presença de florestas de galeria de pequeno porte (IBGE 1992). 

Estas florestas de galeria estão inseridas dentro dos domínios da Floresta 

Ombrófila Mista que faz parte dos campos naturais. Uma formação florestal também 

característica dos campos são os chamados capões, que apresentam uma forma 
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circular, onde a composição florística é semelhante a da floresta com Araucária fora 

da região dos campos (Castella & Britez, 2004). 

Weber (2007) cita que a região do alto Chopim, caracteriza-se com a presença 

de campos naturais, conhecidos como Campos Sulinos ou Campos de Palmas, 

entremeados por capões de araucária, principalmente encaixados nos vales dos 

rios. 

Pillar (2006) comenta que os campos possuem uma estrutura, função e dinâmica 

muito peculiar e que representam ecossistemas altamente interativos. Sua 

existência é condicionada por diversos fatores abióticos, ação antrópica e por 

perturbações naturais como geadas, estiagem e o fogo. 

A estepe gramíneo-lenhosa está muitas vezes associada a solos rasos, 

submetidos a queimadas constantes, entretanto com riqueza florística elevada, 

segundo Boldorini et al. (2006), pode alcançar mais de mil espécies, na Região do 

Planalto das Araucárias. As principais famílias são Gramineae (Poaceae), 

Leguminosae (Fabaceae) e Compositeae (Asteraceae). Entre as espécies de 

Gramíneas mais comuns na fisionomia, destacam-se Andropogon lateralis (capim-

caninha), Axonopus spp. (grama), Aristida spp. (capim-barba-de-bode), Erianthus 

trinii (macega-estaladeira), Paspalum spp. (capim), Panicum spp., Piptochaetium 

montevidensis (cabelo-de-porco), Aristida spp. (capim-barba-de-bode), Eragrostis sp. 

(capim-orvalho) e Panicum sabulorum (capim). No que se refere a ervas de outras 

famílias, destacam-se as Leguminosas das quais podemos assinalar Desmodium sp. 

(pega-pega), Rhynchosia sp., Crotalaria spp., Lupinus spp., etc. A terceira família, 

das Compositeae, é representada por ervas de pequeno porte, como Aspilia 

montevidensis (margarida-do-campo), Trichocline catharinensis (cravo-do-campo), 

Spilanthes sp. e Gamochaeta sp.  

Nos campos, principalmente em afloramentos rochosos, podem ocorrer plantas 

raras de outras famílias, pertencentes aos gêneros Sinningia, Parodia, Dyckia, 

Mandevilla, Pamphalea.  

Em estudo realizado no Parque Estadual dos Campos Gerais realizado por 

Dalazoana et al, 2000 foram levantados um total de 707 táxons pertencentes a 103 

famílias, sendo mais abundantes as famílias Asteraceae, Poaceae e Fabaceae. 

6.2.1.2.1.2 Floresta ombrófila mista 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

211 

Klein (1960) relata que a vegetação da região de Araucaria angustifolia não se 

constitui, como pode parecer à primeira vista, uma formação homogênea e contínua, 

sendo formada por múltiplas associações e agrupamentos, que se encontram, nos 

mais variados estágios de sucessão, sendo compostas por espécies características 

próprias de cada estágio. 

O mesmo autor refere que sua principal ocorrência concentra-se nos Estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no Sul de São Paulo e em manchas 

mais isoladas, também, nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, na província 

de Missiones (Argentina) e oeste do Paraguai.  

A característica básica da fitofisionomia da floresta com araucária é o fato de o 

pinheiro (Araucária) formar o andar superior da floresta. Em alguns casos, a 

cobertura é tão densa que, observando-se de cima, parece que a floresta é 

constituída só de pinheiros. Porém, essas florestas não são uniformes, junto da 

araucária está associada uma série de outras espécies, variando de acordo com as 

diferentes condições de solo e micro climáticas locais. 

Destacam-se os contatos entre a Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional 

Semidecidual. A flora arbórea da Floresta Ombrófila Mista é composta por 

aproximadamente 352 espécies, das quais 13,3% são exclusivas, 45,7% ocorrem 

preferencialmente, enquanto 41,0% são preferenciais e características de outras 

regiões fitoecológicas. 

Os levantamentos que o Radam-Brasil realizou, dividem a floresta ombrófila 

mista em três formações. A primeira relacionada ao substrato onde ocorre a 

presença de solos aluviais – Floresta Ombrófila Mista Aluvial – e as demais, em 

função das altitudes: Floresta Ombrófila Mista Montana, com altitudes de 400 metros 

a 1.000 metros e a alto-montana, com altitudes acima de 1.000 metros.  

Para este trabalho a formação mais expressiva é aluvial, por estar presente em 

grande parte do rio Chopim ao longo de seu curso na forma de estreitas faixas 

ciliares e em muitos casos competindo com a agricultura e pastagens. 

6.2.1.2.1.3 Floresta ombrófila mista aluvial 

IBGE (1992) denomina como sendo uma formação ribeirinha, na qual sempre 

ocupa os terrenos aluvionares situados nos rios das serras costeiras ou naqueles 

ocorrentes nos planaltos, sendo dominada pela espécie Araucaria angustifolia, a 
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qual, por sua vez, associa-se a ecótipos que variam de acordo com a altitude dos 

rios. 

As espécies existentes ao longo do curso dos rios podem ser diferenciadas em 

relação à margem em que se encontram. Deste modo, as margens de agradação 

possuem um caráter mais hidromórfico e a margem de degradação um caráter não 

hidromórfico (BONNET, 2006; CURCIO, 2006). Portanto em locais onde o rio forma 

meandros podemos encontrar uma vegetação com características distintas e 

espécies diferenciadas em margens opostas. 

Segundo Klein (1984) esta formação é caracterizada por um pequeno número de 

espécies seletivas, adaptadas a se desenvolver nos solos aluviais altamente 

hidromórficos, e sujeitos a periódicas enchentes, existentes ao longo dos rios do 

planalto sul-brasileiro.  

Nestes ambientes é encontrada a associação com espécies como o Podocarpus 

lambertii (pinheiro-bravo) e Drymis brasiliensis (branquilho), sendo estas espécies 

típicas de regiões mais altas. 

À medida que a altitude diminui a Araucária associa-se a várias espécies da 

família Lauraceae, com um maior destaque dos gêneros Ocotea e Nectandra. A 

floresta aluvial também apresenta espécies como a Luehea divaricata (açoita-

cavalo) e Blepharocaliyx longipes no estrato emergente, e por Sebastiana 

commersoniana no estrato arbóreo contínuo (IBGE, 1992). 

Leite (1994) relata que o estrato superior é dominado por Sebastiana 

commersoniana, Syagrus romanzoffiana, Blepharocalyx salicifolius, Erythrina crista-

galli, Vitex megapotamica, Luehea divaricata e Salix humboldtiana. 

No estrato inferior a dominância das espécies Calyptranthes concinna, Myrciaria 

tenella, Myrceugenia euosma, Gomidesia sellowiana e Schinus terebinthifolius. O 

mesmo autor relata que também ocorrem indivíduos de Araucaria angustifolia de 

forma isolada ou em pequenos agrupamentos, mas sempre de forma pouco 

expressiva. 

6.2.1.2.1.4 Floresta estacional semidecidual  

O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado na dupla 

estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas chuvas de verão 

seguida por estiagens acentuadas e outra subtropical sem período seco, mas com 
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seca fisiológica, provocada com o intenso frio do inverno, temperaturas médias 

inferiores a 15º C (IBGE 1992). Para a área de estudo em questão, a segunda 

condicionante é a que prevalece na região do sudoeste paranaense. 

De acordo com o IBGE, esta formação possui sua distribuição desde o Espírito 

Santo e sul da Bahia até o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, sudoeste do 

Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. 

Devido ao grande ritmo dos desmatamentos ocorridos no Estado do Paraná 

estima-se que dos 17 milhões de hectares de mata original (84,1% do território 

paranaense), restaram em 1980, 1 milhão, ou seja, 5,1%. 

Atualmente estima-se que restam menos de 5% da área total original ocupada 

por Floresta Estacional Semidecidual no Paraná, representada por fragmentos 

florestais de diferentes tamanhos (SOS MATA ATLÂNTICA/INPE/ISA 1998). 

Esta formação é constituída por fanerófitos com gemas foliares protegidas da 

seca por escamas, tendo folhas adultas esclerófilas ou membranáceas deciduais.  

Em tal tipo de vegetação, a porcentagem de árvores caducifólias no conjunto 

florestal e não das espécies que perdem suas folhas individualmente situa-se entre 

20 e 50%. Nas áreas tropicais é composta por macrofanerófitos em face de 

revestirem solos areníticos distróficos, e em áreas subtropicais é composta por 

macrofanerófitos em face de revestirem solos basálticos eutróficos. 

Esta floresta possui uma dominância de gêneros amazônicos de distribuição 

brasileira, representado por: Parapiptadenia, Peltophorum, Cariniana, Lecythis, 

Tabebuia e Astronium (IBGE 1992). 

O estudo de uma área de Floresta Estacional Semidecidual com exploração 

seletiva no município de Quedas do Iguaçu, situado a cerca de 50 quilômetros do 

município de Dois Vizinhos realizado por Martins (1995), mostra que as espécies 

mais significativas foram representadas por: Campomanesia xanthocarpa, Xylosma 

warburgii, Myrocarpus frondosus, Jacaranda micrantha, Sapium glandulatum, Inga 

striata, Lonchocarpus muelhbergianus (rabo-de-bugio), Patagonula americana 

(guajuvira), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Machaerium brasiliensis (sapuva) e 

Matayba elaeagnoides (Miguel-pintado). 

Isernhagen et al. (2001) constataram em vários trabalhos nas Florestas 

Estacionais Semideciduais do Paraná, o predomínio de espécies representadas por 

famílias Lauraceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Myrtaceae, Rutaceae e 
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as do grupo das leguminosas (Fabaceae), principalmente. Outras famílias com 

pouca riqueza, mas com destaque fisionômico-estrutural são, por exemplo, 

Apocynaceae (Aspidosperma polyneuron) e Phytolaccaceae (Gallesia integrifolia). 

6.2.1.2.1.5 Ecótono floresta estacional semidecidual / Floresta ombrófila mista 

As áreas de transição climática ou fisiográfica possuem cobertura vegetal 

resultantes da confluência dos tipos vegetacionais que encontram seus limites 

nestas fronteiras de condições abióticas, podendo reunir elementos florísticos 

diferentes e apresentar uma composição diversa das partes que a influenciaram 

(SÁ, 2007). 

Segundo os mapas fitogeográficos de Maack (1950), Hueck & Seibert (1972) e 

do IBGE (1995), esta situação é verificada na área de estudo, onde a Floresta 

Estacional Semidecidual ocupa os terrenos mais baixos próximos ao rio Iguaçu e de 

seus principais afluentes, enquanto a Floresta Ombrófila Mista se localiza nas áreas 

mais elevadas e mais afastadas dos grandes rios. 

O principal fator que determina a ocorrência de uma ou outra tipologia é a altitude 

do local considerado. A Floresta Estacional Semidecidual tem sua principal área de 

distribuição junto ao rio Paraná. No entanto, os vales profundos de seus afluentes 

primários e secundários funcionam como verdadeiros corredores fitogeográficos, 

possibilitando a expansão desta floresta para dentro da região dominada floresta de 

Araucária. 

Roderjan et al. (2002) comentam que a Floresta Estacional Semidecidual pode 

ser diagnosticada como uma mistura de espécies com a Floresta Ombrófila Mista, 

assemelhando-se fisionômica, estruturalmente e floristicamente a formação 

submontana, situada abaixo de 600 metros. 

O mesmo autor comenta que a espécie mais característica, Peroba 

(Aspidosperma polyneuron), domina o dossel elevado e denso. 

Também são comuns Tabebuia heptaphylla (Bignoniaceae), Peltophorum dubium 

(Fabaceae), Balfourodendron riedelianum (Rutaceae), Ficus luschnathiana, Gallesia 

gorazema (Phytolaccaceae), Holocalyx balansae (Fabaceae), Astronium graveolens 

(Anacardiaceae), Pterogyne nitens (Fabaceae), Diatenopteryx sorbifolia 

(Sapindaceae), Chorisia speciosa (Bombacaceae), Cordia trichotoma 

(Boraginaceae), Apuleia leiocarpa (Fabaceae), Enterolobium contortisiliquum, 
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Parapiptadenia rigida (Fabaceae) e Cederia fissilis. Nos estratos inferiores são 

característicos Euterpe edulis, Syagrus romanzoffiana, Trichilia claussenii, Guarea 

kunthiana (Meliaceae), Inga marginata, Jacaratia spinosa (Caricaceae), Helietta 

longifoliata, Sorocea bonplandii (Moraceae) e Allophylus guaraniticus (Sapindaceae). 

Como resposta à redução expressiva da precipitação e da umidade relativa do ar 

nos meses do inverno, o epifitismo é extremamente modesto, sendo Philodendron 

bipinnatifidum (Araceae) a espécie mais característica. A presença de lianas é 

expressiva, sendo Bignoniaceae, Sapindaceae, Cucurbitaceae e Asteraceae as 

famílias mais comuns. 

Essa formação ocorre em litologias variadas, sobre diferentes unidades 

pedológicas, sendo as mais comuns Latossolos, Argissolos, Nitossolos, 

Cambissolos, Neossolos Litólicos e Neossolos Quartzarênicos (RODERJAN et al, 

2002). 

Dentro da região de ecótono existe uma gradação em termos de composição 

florística e estrutura da floresta, da Floresta Estacional Semidecidual em direção ao 

core da araucária. Na porção mais próxima da Floresta Estacional Semidecidual, a 

presença do pinheiro é atualmente esporádica, também não ocorrendo sua 

regeneração (RMA, 2006). 

Isso vai de encontro ao que salienta Klein (1960) que, no clima atual, a floresta 

estacional está se ampliando em direção à floresta com araucária. 

Em estudo realizado no Parque Estadual do Rio Guarani em que a vegetação 

está caracterizada na área de ecótono Floresta Estacional Semidecidual/Floresta 

Ombrófila Mista as espécies que mais se destacam são representadas por Cabreúva 

(Myrocarpus frondosus), Grápia (Apuleia leiocarpa), Guajuvira (Patagonula 

americana), Canafístula (Peltophorum dubium), Peroba (Aspidosperma polyneuron) 

e o Pau-marfim (Balfourodendron riedelianum). Destaca-se ainda a ocorrência de 

grandes exemplares de Cedro (Cedrela fissilis) e Angico-vemelho (Parapiptadenia 

rigida).  

O mesmo estudo também cita a Araucaria angustifolia como sendo um capítulo a 

parte uma vez que foi intensamente explorada para fins madeireiros no Parque 

Estadual do Rio Guarani e em toda a região contextual, sendo praticamente 

dizimado, embora esta tenha sido a espécie de mais ampla dispersão geográfica e 

nominativa do bioma preponderante nessa região. 
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6.2.1.3 Caracterização Fitofisionômica 

6.2.1.3.1 Vegetação da Área de Influência Direta 

A área de influência direta (AID) referente à futura PCH de Foz do Santana no rio 

Chopim, situada na meso região sudoeste paranaense, abrangerá parte da área dos 

municípios de São João, Verê e Itapejara D’Oeste. 

Fitogeograficamente a área de influência direta está inserida em uma região 

definida como Ecótono Floresta Estacional Semidecidual/Floresta Ombrófila Mista 

em que o contato entre tipos de vegetação com estruturas fisionômicas semelhantes 

fica muitas vezes imperceptível através de fotointerpretação.  

A área de estudos encontra-se a uma altitude média de 460 metros acima do 

nível do mar, em que segundo IBGE (1992) as formações situadas em uma faixa 

altimétrica que varia de 100 a 600 metros, de acordo com a latitude de 4º Norte até 

16º Sul, como sendo de influência submontana.  

As formações ciliares ao longo do rio Chopim na área do futuro reservatório 

apresentam-se muito alteradas não apresentando mais as suas características 

originais. As áreas de cobertura com vegetação ficaram restritas a faixas estreitas 

muitas vezes descontínuas de vegetação variando em sua estrutura desde áreas 

com formações pioneiras passando do estágio inicial e médio de desenvolvimento. 

As causas deste processo se devem principalmente ao avanço da agricultura 

mecanizada nos terrenos com relevos mais planos a suave ondulados com 

inclinação de até 15º, e em menor escala, a formação de pastagens recobrindo as 

encostas até a margem do rio.  

Nestes locais a cobertura de vegetação pode variar desde formações pioneiras 

representadas por pastagens com a presença de espécies arbustivas principalmente 

ervas eretas de até 80 cm de altura como a vassourinha (Bactris sp.) até as 

formações em estágio inicial a médio de regeneração natural. As árvores de grande 

porte encontradas são aquelas que foram desprezadas do processo exploratório 

devido ao não aproveitamento comercial, sendo o Jerivá (Syagrus romanzoffiana) a 

espécie muito encontrada nesta região nestas condições e que, ao possuir 

características ornamentais se destacam na paisagem.  

A situação atual de uso do solo foi determinada por uma série complexa de fatos 

econômicos e sociais. Logo, para compreender o estado atual de conservação da 
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vegetação em cada região dentro da bacia, deve-se fazer uma correlação com a 

história da colonização, não se fixando apenas em fatores ambientais. 

A região do baixo rio Chopim está praticamente desprovida de remanescentes 

em florestas e bastante reduzida a fragmentos dos estágios médios e inicial de 

regeneração natural, quer seja de formações da Floresta Estacional ou da Mata com 

Araucária.  

O mapeamento do uso do solo para a área da AID da PCH de Foz do Santana, 

foi realizado em 2011 a partir da interpretação de ortofotos além de informações 

corrigidas em campo durante as campanhas da flora e fauna. O objetivo foi de se 

abranger às áreas parciais dos municípios que compõem a área da AID, sendo: São 

João, Verê e Itapejara D’Oeste. Os dados estão apresentados na Tabela 6.2 a 

seguir. O mapa do uso do solo das áreas da AID está apresentado ao final deste 

capitulo, junto com os demais desenhos do meio biótico. 

Tabela 6.2 Vegetação e Usos do solo na área da AID da PCH Foz do Santana 
TIPOLOGIA ÁREA (ha.)  % 
Corpos d'água 29,77 0,22 
Cultura 7.904,48 59,04 
Edificação 11,63 0,09 
Estradas 56,49 0,42 
Florestas  8,59 0,06 
Pastagem 1.337,79 9,99 
Reflorestamento 19,13 0,14 
Rio 405,59 3,03 
Vegetação em Estágio Inicial 975,15 7,28 
Vegetação em Estágio Médio 2.639,98 19,72 

Total  13.388,59 100,00 

 

Para a área da AID os resultados para o uso e ocupação do solo com área de 

cobertura com vegetação de florestas em estágio médio de regeneração 

representam 19,72 % da área total e de 72,47% da área com vegetação. 

Como já descrito anteriormente a vegetação está distribuída na área em 

fragmentos de variados tamanhos. Uma tendência que vem ocorrendo ao se 

comparar esta interpretação das áreas com vegetação a interpretações mais antigas 

é que os pequenos fragmentos de formações em estágio inicial inseridos em áreas 

de agricultura ou pastagens estão sendo absorvidos e transformados para estes 

usos, e que, em outras áreas também com usos de vegetação inicial que 

constituíam a extensão ou bordadura das áreas mais preservadas ou de vegetação 
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em estágio médio, permaneceram intocadas evoluindo para este estágio melhor 

preservado. 

Nas margens do rio Chopim, estes fragmentos de vegetação normalmente estão 

distribuídos por estreitas faixas nas margens do rio Chopim, denominada vegetação 

ciliar e normalmente variam entre 5 m a 15 m de largura, o que não representa a 

faixa mínima de APP prevista por lei. Em algumas propriedades podem ser 

encontradas áreas com vegetação natural, com maiores extensões ou áreas 

chegando a possuir até 8 ha como já citado anteriormente. Estas formações ocupam 

desde a margem do rio Chopim normalmente com terreno pedregoso, até as 

encostas. 

Os elementos arbóreos mais importantes de Floresta Estacional são 

representados principalmente por Pau-marfim (Baulfourodendron riedelianum), 

Grapia (Apuleia leiocarpa), Angico (Parapiptadenia rigida), Paineira (Chorisia 

speciosa) e Guajuvira (Patagonula americana). 

Já os elementos de Floresta com Araucária são mais frequentes, podendo-se 

citar várias canelas, entre elas Canela-preta (Nectandra megapotamica), Canela-

amarela (Nectandra grandifolia) Canela-ferrugem (Nectandra rigida), Louro (Cordia 

trichotoma), Açoita-cavalo (Luehea divaricata), Cafezeiro-brabo (Casearia sylvestris) 

e Cedro-rosa (Cedrella fissilis). 

Para a bacia do baixo Rio Chopim, algumas espécies economicamente 

importantes, como a peroba e o palmito, são menos representadas devido à 

situação mais austral deste rio. Contudo a Canafístula (Cassia leptophylla) torna-se 

bastante comum, bem como a Canela-preta (Nectandra megapotamica), Guajuvira 

(Patagonula americana), Canjarana (Cabralea canjerana), o Café-do-mato (Casearia 

sylvestris), o Aguaí (Chrysophyllum gonocarpum) e Aguaí-vermelho (Chrysophyllum 

marginatum) entre outras (MAACK, 1981). 

As espécies de grande valor econômico para a região estão ausentes na maioria 

das áreas que estarão sob influência direta da PCH Foz do Santana ou raramente 

são encontradas nestes fragmentos de vegetação melhores preservados. No 

entanto, alguns indivíduos jovens dessas espécies podem ser encontrados nas 

áreas mais maduras do estágio médio de regeneração, essas geralmente presentes 

nas encostas do vale do Rio Chopim. 
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6.2.1.3.2 Vegetação da Área Diretamente Afetada 

Os levantamentos realizados nos fragmentos remanescentes de vegetação na 

área da ADA da PCH Foz do Santana indicam a presença de três fisiotipos 

estruturalmente distintos da vegetação definidas pelas florestas, formação em 

estágio médio (capoeiras) e inicial de sucessão vegetal (capoeirinhas). 

No mapeamento da área diretamente afetada realizado por meio da interpretação 

de ortofotos na escala 1:25.000 as formações arbóreas, representando as florestas e 

os estágios médios e inicial de regeneração natural, representam cerca de 40,0 % 

da área diretamente afetada, sendo o restante composto pela própria calha do rio e 

por áreas de atividades antrópicas, conforme detalhado na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3 Vegetação e Uso do Solo na ADA da PCH – Foz do Santana. 
TIPOLOGIA RESERVATÓRIO (ha) APP (100m) 

(ha) 
CANTEIRO DE 

OBRAS (ha) 
TOTAL 

(ha) 
% 

Cultura 11,39 53,71 9,48 74,58 23,80 

Estradas 0,18 0,30 - 0,47 0,15 

Pastagem 8,48 27,71 - 36,19 11,55 

Rio 76,43 - 0,15 76,57 24,44 

Florestas 0,88 0,29 - 1,17 0,37 

Vegetação em Estágio Inicial 1,50 2,20 0,11 3,81 1,22 

Vegetação em Estágio Médio 39,08 76,33 5,11 120,52 38,47 

TOTAL 137,94 160,53 14,84 313,31 100,00 

 

  

Figura 6.60: Panorama com formações 
secundárias em estágio médio na 

margem do rio Chopim e inicial sobre a 
encosta. 

Figura 6.61 Formações ciliares 
estreitas e contínuas ao longo da 

margem do rio Chopim, com típica 
formação inicial. 
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O Mapa de vegetação e uso do solo da ADA da PCH Foz do Santana está 

apresentado no desenho 6.16, ao final do capítulo dos aspectos bióticos. 

 
 

� Florestas: 

Tipo de formação reduzida a raríssimos fragmentos estreitos e isolados  que 

perfazem a vegetação ciliar das partes mais baixas das margens do rio Chopim 

normalmente sobre afloramentos rochoso, e envoltas pela vegetação em estágio 

médio que em alguns casos, estas se estendem até as encostas. Estas formações 

ainda apresentam com características de vegetação de florestas pela presença de 

indivíduos arbóreos de grande porte com distribuição esparsa. Durante as últimas 

décadas ocorreu uma intensa exploração seletiva de indivíduos arbóreos de maior 

valor comercial, pertencentes a espécies que foram amplamente empregadas 

principalmente na construção civil e indústria moveleira. Atualmente, devido ao 

esgotamento dos recursos naturais destas áreas e pela intensificação da 

fiscalização, ocorreu uma drástica redução deste sistema exploratório. 
 

  

Figura 6.62 Formação ciliar do rio 
Chopim formada por Floresta apenas 

em estreita faixa da margem. 

Figura 6.63 Detalhe do interior da 
floresta muito alterado de suas 

características originais. 

 

As espécies mais exploradas foram: o Pinheiro-do-paraná (Araucaria 

angustifolia) e a Peroba (Aspidosperma polyneuron) que ainda raramente são 

encontradas na região, além do Cedro (Cedrella fissilis) com alguns indivíduos de 

médio porte, porém de fustes tortuosos ou ocados. Estas espécies foram muito 

utilizadas na construção das casas dos colonizadores da região e também na 

fabricação de móveis. 
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A exploração de espécies menos nobres também foi determinante para a 

degradação destes ambientes tendo como usos principais para como uso em na 

confecção de estacas e mourões de cerca, que é amplamente evidenciada pela 

cepas ainda presentes no interior destas áreas. Além das Canelas dos gêneros 

Nectandra e Ocotea, que foram muito utilizadas na construção, a Guajuvira 

(Patagonula americana) também quase foi dizimada, sendo muito utilizada para 

construção de cercas devido a sua resistência à umidade, e o Angico-vermelho 

(Parapiptadenia rigida) e também foi muito utilizado para construção de cerca e para 

uso como lenha.  

Além do processo de exploração seletiva que ocasionaram muitas alterações à 

estrutura destas formações originais, outros fatores posteriores a este processo 

continuam a pressionar estes ambientes nos dias de hoje. O primeiro se refere à 

interferência física exercida pelo pastoreio do gado no interior destes 

remanescentes, sendo que os animais frequentam estes ambientes em busca de 

proteção a intempéries, e muitas vezes acabam permanecendo nestes locais 

chegando a estabelecer uma invernada. 

 Um segundo fator depreciatório que ocorre nestas áreas, se refere à introdução 

de espécies exóticas neste ambiente com o objetivo de exploração desta madeira 

para uso nas propriedades. 

O caso mais frequente é o da Uva-do-japão (Hovenia dulcis), muito cultivada nas 

bordaduras destas áreas de florestas e que acabaram se disseminando também 

para o interior destas. Além da grande quantidade de indivíduos desta espécie que 

povoam a margem do rio Chopim nestas formações, destaca-se que são árvores, 

em sua grande maioria, de grande porte (até 15 m de altura). Em menor proporção o 

Eucalipto também é muito encontrado na região nas áreas mais afastadas do rio 

Chopim e em todas as formações com vegetação ou em indivíduos isolados. 

A introdução de espécies exóticas teve como objetivo a exploração da madeira 

para usos nas propriedades sem a necessidade de autorização para o corte. Assim, 

uma grande quantidade de indivíduos arbóreos que povoam as margens do rio 

Chopim, e presentes nestas formações são árvores de grande porte (até 15 m de 

altura) constituídas de espécies nativas e exóticas. 

De forma geral, estes fatores contribuíram fundamentalmente na modificação da 

estrutura dos fragmentos remanescentes. As espécies mais frequentes 
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sobreviventes deste processo de exploração são: Camboata (Tapirira guianensis), 

Canela-amarela (Nectandra lanceolata) e o Açoita-cavalo (Luehea candicans). Ainda 

podem-se observar indivíduos com grandes diâmetros destas espécies que 

normalmente habitam as áreas mais baixas e próximas às margens do rio e parte 

das barrancas ingrimes e pedregosas, fatores estes que dificultariam a sua retirada 

e, sendo assim, ainda são encontrados nestes locais. 

O sub-bosque destas formações florestais remanescentes se apresenta com 

configurações bem distintas. Na primeira situação pode-se observar o interior da 

floresta bastante raleado com poucas árvores jovens, muitos carreadores largos 

abertos por moradores, e bem demarcados no pisoteio do gado. Este tipo de ação é 

evidenciado nas áreas mais próximas da margem do rio, em locais onde o terreno é 

mais plano. Nota-se que o processo de degradação é contínuo e normalmente 

iniciado por uma “picada” de acesso, aberta pelos moradores locais a margem do rio 

e em seguida estendem-se em áreas mais abertas passando a carreadores por 

onde chegam a transitar carroças de tração animal.  

Outra característica interna do sub-bosque nestes remanescentes é a grande 

quantidade de plantas herbáceas e arbustivas que se desenvolveram muito bem nos 

locais com maior insolação, ocasionadas por clareiras abertas na exploração 

seletiva, ou até mesmo pela queda natural de grandes árvores. 

As espécies arbustivas mais frequentes no sub-bosque denso das formações 

florestais protegidas do acesso por animais por cercas de arame são: o Bambu do 

gênero bambusa, Xaxim (Alsophila setosa) a as pteridophytas representadas por 

samambaias. A espécie herbácea mais frequente observada é a Commelina sp. 

além de muitas outras, tais coma as poáceas e ciperáceas. 

A formação em floresta, representada pelo contato da Floresta Estacional com a 

Floresta Ombrófila Mista, representa apenas 0,37% de ocupação da área com 

cobertura vegetal da área do reservatório da PCH de Foz do Santana. 

 
� Vegetação em estágio médio de regeneração (capoeira ) 

A vegetação florestal em estágio médio de regeneração, também denominada 

como capoeira, ocupa desde as margens do rio Chopim até as encostas. Perfazem 

a cobertura de recomposição do solo das áreas onde anteriormente ocorreu a 
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exploração mais drástica chegando até o corte raso, e tendo como objetivo a 

ampliação das áreas destinadas à agricultura e pastagem. 

A variabilidade de espécies encontradas nestes estreitos fragmentos com 

vegetação médio de regeneração é muito baixa, sendo composta de arvoretas de 

até 4 metros de altura a árvores com destaque para a Guabirova (Campomanesia 

xanthocarpa), o Marmeleiro (Machaerium aculeatum), o Camboatá (Tapirira 

guianensis) e a Espinheira santa (Pachystroma longifolium). Estima-se que a idade 

destas formações mais maduras do processo de recomposição da vegetação da 

área estudada, não ultrapassam 15 anos. 

Estas áreas, provavelmente devido à baixa fertilidade e pouca profundidade do 

solo e até mesmo em muitos locais da presença de afloramento rochoso, foram 

posteriormente na tentativa de ocupação abandonadas, e naturalmente reiniciou-se 

o processo natural de revegetação. As formações em estágio médio de regeneração 

possuem uma grande densidade de indivíduos arbóreos, porém de fustes finos com 

diâmetros entre 10 a 15 cm e baixa diversidade de espécies.  

  

Figura 6.64 Vista de uma formação 
secundária em estágio médio com 
pinheiros ( Araucaria angustifolia ). 

Figura 6.65 Remanescente de 
vegetação em estágio médio. 

 

 

As espécies mais frequentes e abundantes nestas formações secundárias são 

representadas por: Camboatá (Tapirira guianensis), Canela-amarela (Nectandra 

lanceolata) e o Jerivá (Syagrus romanzoffiana). 

Em termos de valor comercial, novamente a Canela-amarela (Nectandra 

lanceolata) merece destaque, e em menor escala o Açoita-cavalo (Luehea 

candicans), sendo esta última representada por árvores de grande porte e fustes 

com excelente aproveitamento comercial. 
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Figura 6.66 Abundância de espécies 

exóticas (Hovenia dulcis) nas formações 
vegetais .  

Figura 6.67 Vegetação ciliar de 
formação secundária alternando 

estágios inicial a médio.  

 
O sub-bosque nestas formações normalmente é muito fechado e de difícil 

caminhamento devido a grande densidade de arvoretas, bambus e lianas 

principalmente o cipó-unha-de-gato (Uncaria tomentosa) que possui espinhos em 

forma de gancho. O dossel é formado normalmente por um único extrato arbóreo, 

normalmente fechado e formado por árvores de copas estreitas, mas sempre 

mantendo um aspecto de bosque baixo e adensado. 

 

  

Figura 6.68 Sub-bosque aberto com 
solo compactado pelo pastoreio do 

gado. 

Figura 6.69 Aspecto do sub-bosque 
fechado com muitas lianas e bambus.  

 

Em locais onde o sub-bosque não foi tomado por espécies alastrantes, portanto 

mais abertos, encontram-se povoados principalmente por árvores e arvoretas da 

família Myrtaceae, com representantes dos gêneros Eugenia e Campomanesia e da 

família Aquifoliaceae com representante da espécie Ilex theezans (Caúna). 
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Nos locais de sub-bosque limpo é muito frequente a presença de gado no seu 

interior. 

 
� Vegetação em estágio inicial de regeneração (capoei rinha): 

Nos locais onde houve uma exploração intensiva ou corte raso dos recursos 

naturais ou que eram áreas anteriormente utilizadas para pastagens, ou mesmo 

quando a área é deixada em descanso, instalam-se os estágios iniciais de 

regeneração da vegetação, cujas primeiras espécies, de porte herbáceo/arbustivo, 

são denominadas popularmente de invasoras ou plantas daninhas. 

As famílias predominantes são Poaceae, representada principalmente pelos 

gêneros Andropogon, Paspalum e Panicum, Asteraceae com espécies dos gêneros 

Baccharis (B. dracunculifolia, B. trimera), os Cambarás (Eupatorium spp.), Maria-

mole (Senecio brasiliensis), além da família Solanaceae, com diversas espécies do 

gênero Solanum. 

Nestes ambientes, por vezes, ocorrem espécies pioneiras e/ou oportunistas, 

destacando-se várias espécies de cipós ou trepadeiras, tais como Acacia recurva, 

Bauhinia microstachia, Cardiospermum grandiflorum, Dasyphyllum flagellare, 

Serjania communis, Strychnos brasiliensis e Urvillea ulmaceae. Neste estágio de 

regeneração a presença de epífitas e espécies de sub-bosque é quase nula. 

Ainda perfazem o uso do solo nas ilhas existentes no rio Chopim composta por 

uma vegetação baixa (5,0 m de altura) com muitas arvoretas sobre um terreno muito 

rochoso. A espécie predominante nestes ambientes é o Maricá (Acacia polyphylla) 

que se constituem em arvoretas de até 3,0 m de altura e se distribuem pela área 

formando agrupamentos contínuos e homogêneos. 

As espécies características deste estágio sucessional têm papel importante na 

melhoria das condições ambientais, principalmente no que diz respeito ao solo e ao 

sombreamento, criando condições para o estabelecimento e desenvolvimento de 

espécies lenhosas mais exigentes, características dos estágios mais evoluídos da 

sucessão vegetal. 
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Figura 6.70 Vegetação em estágio 
inicial recobrindo desde a margem do 

rio Chopim até a encosta. 

Figura 6.71 Formação inicial nas ilhas 
compostas principalmente por 

maricás ( Acácia polyphylla ) 

 

6.2.1.3.3 Resultados do Levantamento Florístico 

De acordo com os levantamentos de campo pela instalação das unidades 

amostrais e por observações na área da ADA da PCH de Foz do Santana foram 

identificadas 61 espécies arbóreas pertencentes a 23 famílias. 

A família Fabaceae foi a que apresentou o maior número de espécies, quinze o 

que representa 24,59% do total, seguida pela família Lauraceae com sete espécies 

(11,47%) e Euphorbiaceae com cinco espécies (8,19%). 

A lista de espécie com todas as espécies identificadas, com nome científico e 

comum está apresentada no Anexo deste relatório.  

A seguir serão apresentados os resultados obtidos do processamento dos dados 

de campo das amostragens florísticas realizadas nas áreas com vegetação da ADA 

da PCH Foz do Santana. 

• Frequência 

A Figura 6.72 apresenta as quinze espécies mais representativas. A espécie 

Tapirira-guianensis apresentou maior número de indivíduos, representando 8,28% 

com 61,90 indivíduos por hectare. A espécie Nectandra lanceolata é apresentada 

em segundo lugar com 7,64% e 57,14 indivíduos /ha. seguida por espécies Syagrus 

romanzonffiana e mortas, ambas com 6,69% e 50,00 indivíduos/ha. As demais 

espécies com maior número de indivíduos representadas, como pode ser visto na 

Figura 6.72, representam valores entre 2,55% e 4,14% dos indivíduos. 
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Figura 6.72 Apresenta as 15 espécies com maior freq uência relativa e absoluta na Área do 
Reservatório da PCH Foz do Santana. 

 

• Densidade 

O parâmetro densidade apresentado através da Figura 6.73, apresenta a espécie 

Tapirira-guianensis com uma alta densidade absoluta com 116,67 ind./ha. e 

representando 17,41% do total de indivíduos. O fato de esta espécie apresentar uma 

alta densidade está caracterizado por ser uma das espécies mais frequentes no sub-

bosque. 

Figura 6.73 Apresenta as 15 espécies com maior dens idade relativa e absoluta na Área do 
Reservatório PCH Foz do Santana. 
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A espécie Nectandra lanceolata é apresentada em segundo lugar com 59,52 

ind./ha. e representando 8,88% dos indivíduos. A espécie Syagrus romanzonffiana 

apresenta um valor de densidade de 55,59 ind./ha, representando 8,35%. As demais 

espécies apresentaram densidades variando entre 14,29 a 47,62 ind./ha. 

6.2.2 Fauna 
6.2.2.1 Mamíferos 

6.2.2.1.1 Introdução 

O Brasil é reconhecido como o primeiro entre os 17 países megadiversos, sendo 

que o conhecimento atual disponível indica que o mesmo deve possuir entre 15 e 

20% de toda a diversidade mundial e o maior número de espécies endêmicas 

(LEWINSOHN & PRADO, 2002). Além disto, aproximadamente 1/3 das florestas 

pluviais do mundo, que estão distribuídas em dois principais biomas, a Amazônia e a 

Mata Atlântica, ocorrem no Brasil.  

O Bioma Mata Atlântica é um dos principais responsáveis por esta deferência, 

por ser um destacado centro tropical de biodiversidade do globo, com alta riqueza de 

espécies e de endemismos (CÂMARA, 1991), bem como, um dos mais ameaçados 

em termos de depauperamento da biodiversidade. Estes atributos colocam a Mata 

Atlântica entre os cinco principais “hotspots” do mundo, ou seja, entre as regiões 

mais biologicamente ricas e altamente ameaçadas do planeta (MITTERMEIER et al., 

1997, 1999).  

A diversidade de mamíferos da Floresta Atlântica corresponde a grande 

heterogeneidade ambiental deste Bioma. Segundo Miretzki (2006), já foram 

identificadas 285 espécies de mamíferos na Floresta Atlântica (exceto os marinhos e 

aquáticos s.s.) que representam 43% da fauna de mamíferos brasileiros, que é de 

652 espécies (REIS et al., 2006). Esta diversidade está distribuída em nove ordens, 

33 famílias e 142 gêneros: Artiodactyla (2 famílias; 5 gêneros; 8 espécies), Carnivora 

(4; 17; 21), Chiroptera (9; 43; 98), Didelphimorphia (1; 12; 23), Lagomorpha (1; 1; 1), 

Perissodactyla (1; 1; 1), Primates (4; 6; 24), Rodentia (7; 43; 98) e Xenarthra (3; 8; 

12). Essa riqueza coloca a Floresta Atlântica como a segunda fauna mais rica de 

mamíferos do Brasil (atrás da Amazônia), da qual Chiroptera e Rodentia 

representam 68,5% (195 espécies). Ademais, 63 espécies (22%) seriam exclusivas 

deste bioma, portanto, endêmicas, 86 seriam compartilhadas com os biomas da 
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“diagonal seca” (Caatinga/Cerrado/Pantanal) e 117 seriam de ampla distribuição, 

ocorrendo em praticamente todo o Brasil (MIRETZKI, 2006).  

A considerável diversidade de formas e hábitos dos mamíferos (EISENBERG, 

1981) indica que esses são importantes na regulação dos ecossistemas onde 

ocorrem, especialmente os tropicais, assim como, a qualidade dos mesmos 

influencia diretamente a diversidade de mamíferos presentes. Para exemplificar, 

podemos citar os morcegos frugívoros (Ordem Chiroptera, família Phyllostomidae), 

os marsupiais (Didelphimorphia, família Didelphidae), alguns carnívoros (Carnivora, 

família Canidae) e ungulados, como os porcos-do-mato (Artiodactyla; cateto, Pecari 

tajacu, e queixada, Tayassu pecari) bem como a anta (Perissodactyla: Tapirus 

terrestris) (EISENBERG & REDFORD, 1999). Esses mamíferos são notáveis 

dispersores de sementes, e atuam nos processos de regeneração dos próprios 

ecossistemas que habitam. Essas e outras particularidades fazem com que os 

mamíferos sejam relevantes em análises de impacto ambiental. No entanto, apesar 

de serem frequentemente citados como um dos mais bem estudados grupo de 

vertebrados, os mamíferos são ainda muito mal conhecidos do ponto de vista 

taxonômico, biogeográfico e biológico (VIVO, 1996) o que contribuiu, com certeza, 

para torná-los um dos segmentos da fauna autóctone mais ameaçado no Brasil 

(MACHADO et al., 2005).  

A revisão bibliográfica da mastozoologia paranaense remete à escassez das 

informações na maior parte do Estado. 

O conhecimento sobre a mastofauna paranaense tem crescido mais nos últimos 

anos, especialmente na última década, como demonstra Miretzki (1999). As regiões 

mais conhecidas são as áreas de floresta atlântica (LANGE & STRAUBE, 1988; 

LEITE et al., 1991; MARGARIDO et al., 1997); as regiões norte e noroeste (REIS & 

SEKIAMA, 1996; TIEPOLO & SANTOS, 1998; REIS et al., 1998; REIS et al., 1999); 

a região centro-sul (PERSSON & LORINI, 1990) e os campos gerais e cerrado 

(BORGES, 1989; MARGARIDO, 1989; PONTES-FILHO et al., 1997 e SILVA e 

NICOLA, 1999), respectivamente. A maior parte destes trabalhos realizou-se em 

unidades de conservação, porém são estudos de inventário mastofaunístico, 

retratando muito pobremente aspectos de taxonomia, sistemática, ecologia, 

conservação e manejo das espécies. 
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Recentemente, Lange & Jablonski (1998) publicaram uma compilação de 

informações sobre os marsupiais, assim como Cáceres (2000), que retrata aspectos 

ecológicos deste grupo. Mesmo com um acúmulo de conhecimento mastofaunístico 

decorrente dos estudos de impacto ambiental realizados para a implementação de 

usinas hidroelétricas na bacia do rio Iguaçu, estes encontram-se disponíveis apenas 

em relatórios de divulgação restrita. 

Nesse sentido, a coleção de mamíferos do Museu de História Natural do Capão 

da Imbuia (MHNCI) proveniente das diversas operações de resgate de fauna 

ocorridas no rio Iguaçu (UHE Segredo, derivação do rio Jordão e UHE Salto Caxias) 

é a que melhor representa a fauna de mamíferos da bacia do rio Iguaçu. 

As primeiras avaliações efetivas do potencial hidroelétrico do rio Chopim 

iniciaram na década de 1960 (DAEE-COPEL, 1966). Nessa época a região mostrou-

se promissora para o desenvolvimento da agropecuária e da indústria atraindo um 

grande contigente migratório e imigratório (PARELLADA, 1999), o qual encontrou 

uma variada comunidade de mamíferos (MIRETZKI, 1999), que vem sendo 

progressivamente erradicada, portanto, deve ser considerada toda e qualquer 

atividade impactante na região.  

Este relatório apresenta um diagnóstico da fauna de mamíferos das áreas de 

influência da PCH Foz do Santana no rio Chopim, sudoeste do Estado do Paraná. O 

estudo baseia-se em dados secundários, especialmente os bibliográficos, e em 

dados primários, obtidos durante uma visita a campo. 

6.2.2.1.2 Área de Estudo 

O rio Chopim, um dos maiores afluentes da margem esquerda do rio Iguaçu, está 

localizado na porção sudoeste do Estado do Paraná, próximo ao limite com o Estado 

de Santa Catarina (DAEE-COPEL, 1966). As suas nascentes situam-se em cota 

próxima a 1.200 m s.n.m. na região planáltica, próximos a Palmas e em apenas 450 

km de extensão chega a altitude de 300 m s.n.m. em sua foz. A altitude média na 

área de estudo é de 450 metros. A bacia hidrográfica tem uma área de drenagem de  

7.459 km² sendo que o leito principal do rio Chopim é rico em corredeiras, 

cachoeiras e ilhas (DAEE-COPEL, 1966). O clima dominante na região entre suas 

nascentes e aproximadamente até a cidade de Pato Branco é o subtropical úmido, 

“Cfb” de Koeppen, com geadas severas e a partir desse ponto até sua foz é do tipo 
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“Cfa”, com temperaturas médias mais altas e geadas menos freqüentes (IAPAR, 

1978). 

Do ponto de vista biogeográfico a PCH Foz do Santana e a bacia hidrográfica do 

rio Chopim, situam-se na grande Região Neotropical, que é uma extensa zona 

biogeográfica que se estende desde o Deserto de Sonora, no sul dos Estados 

Unidos até a Terra do Fogo, na porção meridional da América do Sul (MÜLLER, 

1973) (Figura 6.74). Enquanto área, definida por critérios geográficos e biológicos, 

enquadra-se no grande Domínio Amazônico (CABRERA & WILLINK, 1973). 

Subdivisões desse Domínio restringem a área em estudo a Província Atlântica (Mata 

Atlântica), e regionalmente, a área encontra-se no ecótono entre as subprovíncias 

Guarani e Tupi de Mello-Leitão (1946), caracterizando-se como uma grande área de 

altitudes médias a elevadas abrangendo grande parte do Planalto Meridional 

Brasileiro (MELLO-LEITÃO, 1980; CABRERA & WILLINK, 1973). A Província 

Atlântica corresponde quase totalmente àquela da Floresta Atlântica, que no Brasil 

ocorre de forma contínua ou em enclaves em pelo menos 17 estados (Figura 6.74) e 

compreende desde as florestas deciduais do nordeste brasileiro até o extremo norte 

do Rio Grande do Sul, com prolongamento a oeste, principalmente em território 

paulista e paranaense, alcançando o nordeste da Argentina e leste do Paraguai, 

inclusive o extremo sul do Mato Grosso do Sul (VELOSO et al., 1991).  

Em um estudo mais recente, baseado também na distribuição de animais 

vertebrados e invertebrados e composição florística, Morrone (2000) propôs uma 

nova divisão para a região Neotropical, reconhecendo quatro subregiões. Nessa 

nova classificação a Província Atlântica corresponderia a Subregião Paranaense, 

enquanto regionalmente o contato seria entre as Províncias Bosque de Araucaria 

angustifolia e Bosque Paranaense. O diferencial fundamental neste estudo é o uso 

de métodos panbiogeográficos, que incorporam fatores históricos de 

relacionamento, que não estão presentes nos estudos anteriores.  

A Floresta Atlântica é caracterizada por uma alta densidade florestal, com 

árvores entre 25 e 40 metros de altura, com as copas formando um dossel superior, 

contando ainda com substratos de menor altura, formações herbáceas recobrindo o 

solo e uma grande variedade de epífitas, cipós, lianas e fungos, completando a 

paisagem (KLEIN, 1975). Essa composição da floresta criava uma variedade de 

nichos (s. KLOPER & MACARTHUR, 1960), como indicada pelo alto índice de 
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espécies de mamíferos e pela alta proporção de táxons confinados ao dossel médio 

e superior da floresta. Contudo, o estabelecimento desordenado e agigantado de 

populações humanas e de grandes sistemas agropecuários seguido dos industriais, 

levou a profundas alterações na paisagem e na qualidade ambiental por toda a 

Floresta Atlântica, resultando hoje num mosaico, onde os remanescentes florestais, 

quase sempre secundários e em estados variados de regeneração, permeiam-se a 

zonas altamente antropizadas (urbanas, rurais ou industriais) sendo esta a paisagem 

atual na bacia hidrográfica do rio Chopim. 

Para Hueck (1972) a formação vegetal que estaria de acordo com o clima 

presente no sul do Brasil seria a mata úmida subtropical, e que se permanecesse 

ainda a região desabitada durante alguns milênios os pinhais e campinas, que hoje 

predominam por toda a região, desapareceriam invadidos pelo manto espesso e 

verde-escuro da Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica s.s.). Distintamente do 

médio vale do Ivaí onde os pinhais ocorrem sobre um solo arenoso, “frio”, pobre, 

denominado “terra caíva”, o sudoeste do Paraná no planalto basáltico da região de 

Pato Branco a “Mata de Araucárias” tem um aspecto portentoso com a camada 

humosa tendo uma espessura da ordem de 80 cm a um metro ou mais, e a textura 

do solo é mais granulosa, assemelhando-se assim à terra roxa (VALVERDE, 1957). 

Sem dúvida esse é um dos grandes motivos do rápido desenvolvimento da 

agricultura e pecuária na região, como também do extensivo extrativismo vegetal 

(madeira, erva-mate e outros) resultando numa profunda descaracterização e 

fragmentação da flora regional e com reflexos sobre a conservação da mastofauna 

local.  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

233 

 

 

Hotspots americanos, em destaque a Região 
Neotropical Biomas brasileiros 

Figura 6.74 A Floresta Atlântica no contexto da Reg ião Neotropical (retângulo vermelho) e do 
Brasil. 

 
Em um contexto sul-americano a mastofauna da Floresta Atlântica corresponde a 

uma interação entre os componentes da sub-região zoogeográfica brasileira com 

alguns da sub-região patagoniana (HERSHKOVITZ, 1972; CABRERA & WILLINK, 

1973). Entre seus elementos característicos estão alguns Didelphimorphia 

(marsupiais), como Monodelphis (catitas); Primates (primatas), como Cebus 

(macaco-prego), Callicebus (guigós), Leontopithecus (micos-leões) e Alouatta 

(bugio); Carnivora (carnívoros), como Galictis (furão), Conepatus (cangambá), 

Cerdocyon thous (cachorro-do-mato); Rodentia (roedores), como Cavia (préas), 

Akodon, Delomys (ratos-do-mato), Phyllomys, Trinomys (ratos-do-mato-com-

espinho); Pilosa como Cyclopes e Tamandua (tamanduás); Cingulata (tatus), como 

Dasypus e Euphractus (tatus). Alguns dos quais registrados nos trabalhos de 

campo. 
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Vivo (1997) (Figura 6.75) sugeriu a existência de quatro regiões mastofaunísticas 

na Floresta Atlântica: a) “região nordeste” – entre a foz do rio São Francisco e o Rio 

Grande do Norte, que apresenta elementos comuns às florestas Atlântica e 

Amazônica (p.ex. Cyclopes didactylus (tamanduaí), Alouatta belzebul (bugio), b) 

“sudeste da Bahia” – desde o norte do Espírito Santo até o sul da foz do rio São 

Francisco, com formas endêmicas próprias (p.ex. Callistomys pictus (rato-do-cacau), 

Chaetomys subspinosus (ouriço), c) “Rio de Janeiro” – entre o Espírito Santo, 

estendendo-se pelo Rio de Janeiro, até São Paulo/Paraná na altura do Trópico de 

Capricórnio, com alguns pequenos mamíferos endêmicos (p.ex. Callithrix aurita, C. 

flaviceps, Rhagomys), d) “região sul” – ao sul do Trópico de Capricórnio até o norte 

do Rio Grande do Sul, que apresenta algumas espécies características (p.ex. 

Delomys colinus, Leontopithecus caissara, Brucepattersonius iheringi). Esta 

composição foi apoiada por Costa et al. (2000) através de uma Análise 

Parcimoniosa de Endemismo (PAE).  

Figura 6.75 Localização da PCH Foz do Santana, rio Chopim, no contexto das zonas 
biogeográficas para mamíferos da Floresta Atlântica  (modificado de  Vivo, 1997). 
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A posição geográfica da PCH Foz do Santana (Figura 6.75) indica que a mesma 

encontra-se na região “d” (região sul) acima descrita, que está razoavelmente 

afastada das áreas centrais e características da Floresta Atlântica (regiões “b” e “c”). 

Esta situação favorece a presença de uma mastofauna também rica em espécies, 

contudo, com poucos elementos endêmicos do bioma e o predomínio de táxons de 

ampla distribuição no Brasil, ou seja, aqueles que ocorrem em pelo menos dois 

biomas brasileiros. 

6.2.2.1.3 Material e Métodos 

Este estudo foi desenvolvido em acordo com as técnicas expeditas 

convencionalmente adotadas para inventários de mamíferos. Esse processo, 

flexível, permite aliar as informações biológicas existentes às inovações tecnológicas 

(p.ex. fotos áreas, imagens de satélite, sistemas de geoprocessamento) e assim 

possibilitar fazer as recomendações e o planejamento necessário para a 

conservação do ambiente e da fauna em curto espaço de tempo, em regiões que 

receberão intervenções.  

A princípio foram selecionados em imagens de satélite e restituições sob mapas, 

as principais paisagens e fragmentos florestais inseridos na área de influência direta 

e indireta do empreendimento, que melhor representassem o contexto regional. Este 

artifício foi necessário devido à extensão da área de interesse e por apresentar-se 

recoberta em sua maior parte por áreas destinadas a agropecuária e/ou estar 

incluído em áreas urbanizadas. 

Destaca-se que os pontos de amostragem de fauna estão localizados em áreas 

de influência direta de 3 empreendimentos em estudo na bacia do rio Chopim, ou 

seja: Volta Grande Baixa (VG), Bela Vista (BV) e Foz do Santana (FS). Os códigos 

da identificação dos pontos indicam a área de influência direta de qual 

empreendimento esta área se localiza. Esta distribuição permite uma análise 

integrada para a mastofauna local. 

Os pontos amostrais selecionados, em número de 20 para a análise de fauna, 

são apresentados no Quadro 6.20 e no Desenho 6.18 apresentado ao final do item 

dos aspectos bióticos. Estes pontos, para o estudo da PCH Foz do Santana, ficaram 

assim distribuídos: dois na área diretamente afetada (ADA) e 14 na área de 

influência indireta (AII). A seguir será apresentado o quadro 6.20 (quadro fotográfico) 
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dos diversos pontos amostrados, a excessão do ambiente urbano, onde não são 

apresentadas imagens fotográficas. 

Quadro 6.20 Localização e qualificação dos pontos a mostrados em campo para a mastofauna, 
durante a fase de campo dos estudos ambientais da P CH Foz do Santana, sudoeste do Estado 

do Paraná. 
Área de Influência  Ponto  POSIÇÃO UTM 22J 

ADA FS04 7137188/315682 

 
Rio Chopim com mosaico de áreas vegetadas e agropastoris 

ADA FS02 7138460/314242 

 
Condições atuais da APP 

AID BV03 7140748/313126 

 
 Ocupação de APP com fins de agricultura              Árvores de grande porte ainda podem  

                                                                                    ser encontradas 
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Quadro 6.20 Localização e qualificação dos pontos a mostrados em campo para a mastofauna, 
durante a fase de campo dos estudos ambientais da P CH Foz do Santana, sudoeste do Estado 

do Paraná.(cont.) 
 

Área de Influência  Ponto  Posição UTM 22J 
AID FS01 7139310/313715 

 
Interior do fragmento 

AID FS03 7139364/314806 

 
            Foram encontradas grandes quantidades de         Trilha de passagem de bois e pescadores 
                  lixo em todos os pontos amostrais  

    AID BV04 7142043/314400 

 
Ambientes diversificados - capoeiras, pastagens e áreas agricolas 
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Quadro 6.20 Localização e qualificação dos pontos a mostrados em campo para a mastofauna, 
durante a fase de campo dos estudos ambientais da P CH Foz do Santana, sudoeste do Estado 

do Paraná.(cont.) 
Área de influência  Ponto  Posição utm 22j  

AII 34 7146157/306551 

 
    Floresta justafluvial do rio Chopim, alterada                    Interior da floresta justafluvial                       

AII BV02 7141199/309816 

 
             Áreas com maior preservação                           A vegetação no interior dessas áreas, 

                                                                                          contudo, está muito alterada 
AII 35 7147026/305446 

Ambiente urbano  
AII 41 7145257/305057 

 
Meio rural 

AII 42 7136645/308283 
Ambiente Urbano  
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Quadro 6.20 Localização e qualificação dos pontos a mostrados em campo para a mastofauna, 
durante a fase de campo dos estudos ambientais da P CH Foz do Santana, sudoeste do Estado 

do Paraná.(cont.) 
Área de influência  Ponto  Posição utm 22j  

AII 44 7152107/307812 
Ambiente Urbano  

AII BV01 7144838/309747 

 
Condições da floresta justafluvial 

AII VG04 7146151/307652 

 
Os córregos pedregosos que desaguam no rio Chopim,  

foram comuns a quase todos os pontos visitados 
AII 32 7153537/307067 

Ambiente urbano 
AII 33 7149774/301494 

 
Ocupação irregular da APP 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

240 

Quadro 6.20 Localização e qualificação dos pontos a mostrados em campo para a mastofauna, 
durante a fase de campo dos estudos ambientais da P CH Foz do Santana, sudoeste do Estado 

do Paraná.(cont.) 
Área de influência  Ponto  Posição utm 22j  

AII 40 7151985/306087 
Ambiente Urbano 

AII VG01 7146879/303444 
Floresta justafluvial 

AII VG02 7151135/306069 

  
Presença de bambus e trepadeiras, como efeito da alta insolação 

AII VG03 7149357/307830 

 
Também ocorre a ocupação irregular da APP 

 

As atividades em campo primaram por analisar os pontos selecionados e suas 

condições de suporte para a mastofauna e, também, em identificar sinais de 

ocorrência de mamíferos. Essas foram realizadas entre os dias 17 e 23 de março de 

2011, num esforço amostral total de 70 horas. As técnicas utilizadas foram: a) 

reconhecimento visual e de vestígios, como pegadas, fezes e identificação de 

vocalizações (s. BECKER & DALPONTE, 1991; OLIVEIRA & CASSARO, 1999; 

CHAME, 2003), e b) entrevistas com moradores locais e/ou pessoas que tenham 

conhecimentos sobre os “bichos” da região. As buscas ativas foram efetivadas a pé, 

em caminhada lenta pelas trilhas pré-existentes, dentro e próximas aos fragmentos, 
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dando-se ênfase as margens dos corpos d’água, tanto durante o dia quanto a noite. 

Esta atividade foi complementada através de deslocamentos de automóvel, que 

permitem aumentar eficientemente a amostragem, em área. Maiores detalhes sobre 

a eficácia dos métodos empregados, podem ser vistos em Voss & Emmons (1996) e 

Wilson et al. (1996). As fotos contidas no Quadro 6.20 ilustra os tipos de ambientes 

amostrados. 

De forma complementar foram pesquisados o acervo do MHNCI e a literatura 

existente de forma mais ampla, incluindo os seguintes municípios da bacia do Rio 

Chopim: Dois Vizinhos, Verê, Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença, Vitorino, 

Pato Branco, Mariópolis, Clevelândia, Palmas, Coronel Vivida, Itapejara do Oeste, 

São João e São Jorge do Oeste. Trabalhos de campo já realizados em 2001 e 2002 

concentraram-se em áreas a montante e a jusante do empreendimento, nos 

municípios de Dois Vizinhos, Verê, Itapejara do Oeste, Coronel Vivida e São João 

durante diversas viagens para avaliação das condições de conservação da fauna no 

baixo rio Chopim, para os estudos de inventário hidroelétrico, de avaliação ambiental 

estratégica e EIAs de diversos empreendimentos hidroelétricos estudados para esta 

bacia. 

As informações referentes a mastofauna são baseadas em literatura, distribuição 

geográfica potencial, espécimens depositados em museu e observações de 

vestígios em campo, conforme o Termo de Referência para Licenciamento 

Ambiental para Pequenas Centrais Hidrelétricas e Usina Hidrelétricas de Energia 

acima de 10 MW editado pelo IAP, onde não requer captura de fauna para estes 

estudos.  

A lista de espécies, instrumento primário para as análises subsequentes, segue o 

ordenamento taxonômico de Wilson & Reeder (2005) com modificações segundo 

Reis et al. (2006) e Gardner (2007). O status de conservação das espécies segue a 

Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (IBAMA, 2003) e o Livro 

vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH & BÉRNILS, 2004) sob 

os parâmetros conservacionistas da IUCN (2011) e a Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem em Perigo de Extinção 

(CITES, 2011). 
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6.2.2.1.4 Resultados e Discussão 

• Histórico das pesquisas com mamíferos na região 

A passagem do naturalista francês M. Auguste de Saint-Hilaire pelo Estado do 

Paraná, apenas no ano de 1820, marcou o início da exploração científica no Estado 

(MAACK, 1981), indicando um interesse tardio por parte das grandes expedições 

científicas dos séculos XVIII a XIX em coletar no território paranaense (STRAUBE, 

1990). E mesmo as que eventualmente passaram pelo Paraná pouco informam 

sobre a mastofauna, como é o caso da expedição do austríaco Johann Natterer 

(STRAUBE, 1993; VANZOLINI, 1993). As viagens do naturalista polonês Tadeusz 

Chrostowski (Straube, 1990, 1993), contudo, foi uma das raras exceções, deixando 

pequenas, mas relevantes, contribuições de grande valor para o estudo dos 

mamíferos paranaenses (p.ex. JACZEWSKI, 1925).  

Sobre a região em apreço, considerando-se a macrorregião do sudoeste do 

Paraná, este quadro é muito mais carente. As informações disponíveis sobre seus 

mamíferos além de escassas são, por vezes, anedóticas, e por assim se 

caracterizarem merecem cuidado na sua utilização pelas imprecisões decorrentes 

das identificações das espécies envolvidas (p.ex. LELLIS-DA-SILVA, 1865). Ainda 

em 2003, Miretzki já salientava a existência de extensas áreas com pouca ou 

nenhuma amostragem de morcegos, ao sul do rio Iguaçu, justificando ser esta área 

de extrema relevância para novos estudos com o grupo. 

As primeiras informações confiáveis sobre a mastofauna da região surgiram 

apenas no final da década 1980. Essas, embora inéditas foram modestas e parciais, 

se comparadas como o potencial mastofaunístico presente na área (p.ex. LOS et al., 

1987; ZOTZ et al.,  1987; MATSUMOTO & ZOTZ, 1988; DURIGAN et al., 1990). 

Esses trabalhos foram executados na área de proteção ambiental do reservatório de 

Itaipu (Refúgios Biológicos de Foz do Santana e de Santa Helena), ou seja, as 

margens do rio Paraná. No princípio da década 1990, os estudos sobre os 

mamíferos da região se tornaram mais contundentes, destacando-se o levantamento 

da mastofauna da porção centro-sul do Paraná (PERSSON & LORINI, 1988; 

PERSSON & LORINI, 1990) e os estudos com carnívoros no Parque Nacional do 

Iguaçu (CRAWSHAW-JR, 1990), aos quais seguiram estudos sob dinâmica 

populacional de roedores (CÁCERES & TIEOPOLO, 1998), ecologia de felinos 
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(CRAWSHAW-JR, 1995), estudos cromossômicos de roedores sigmodontíneos 

(SBALQUEIRO, 1996) e os levantamentos de Sekiama et al., 1998 sobre os 

quirópteros do Parque Nacional de Foz do Iguaçu e o diagnóstico mastofaunístico do 

Parque Estadual do Rio Guarani, as margens do rio Iguaçu (QUADROS et al., 2000). 

Esse último por sua vez, também área de proteção ambiental instituída como 

medida mitigadora dos impactos ambientais causadas pela usina hidroelétrica de 

Salto Caxias. Registros adicionais foram efetuados através dos trabalhos de revisão 

de distribuição geográfica e análises taxonômicas de táxons particulares (LANGE & 

JABLONSKI, 1998; MIRETZKI, 1998; MIRETZKI, 2000). Ao longo da primeira 

década do século XXI não ocorreu nenhuma modificação significativa neste quadro, 

onde se destacam os estudos de Miretzki (2003), que compilou os registros de 

ocorrência de morcegos para todo o Estado do Paraná e o de Miranda et al. (2008) 

sobre os mamíferos dos Campos de Palmas. Comparativamente, estes estudos 

acrescentaram poucas espécies à composição da mastofauna da bacia hidrográfica 

do rio Chopim (BHRC), do que aquelas disponíveis em Miretzki (1999). Nesse 

diagnóstico, complementar ao Inventário Energético da Bacia Hidrográfica do rio 

Chopim, foram identificadas 69 espécies de mamíferos como “ocorrentes” ou de 

“potencial ocorrência” na referida bacia. Entre esses, 22% (ou 15 espécies) foram 

efetivamente observadas em campo.  

O Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI), em Curitiba, guarda em 

seu acervo uma das melhores coleções de registros de mamíferos disponíveis para 

a região, ao todo são 19 táxons, sendo um exótico (Lepus europeus, lebrão). 

Advém deste panorama um desconhecimento profundo sobre a mastofauna 

estadual antes e durante o processo de ocupação do Paraná em geral e do rio 

Chopim em especial. Como a intensa atividade antrópica na região alterou 

permanentemente a paisagem e a composição da comunidade de mamíferos da 

região, antes dessa ser estudada e amostrada, a composição original da mastofauna 

de todo o Estado tornou-se inviável de ser resgatada, e as únicas comparações 

possíveis, para efeito de estudos ambientais, podem ser obtidas do conhecimento 

sobre a distribuição geral das espécies que aqui ainda ocorrem, ou pelo menos 

devem ter ocorrido, por não existirem fatores conhecidos que limitem sua ocorrência.   
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• Riqueza de espécies 

Reunindo os registros inéditos de Miranda et al. (2008), do acervo do MHNCI e 

deste estudo, ao de Miretzki (1999), a riqueza de espécies de mamíferos da bacia 

hidrográfica do rio Chopim saltou de 69 para 78 espécies (Quadro 6.21), em virtude 

da constatação de três espécies de morcegos vespertilionídeos: Eptesicus furinalis, 

Histiotus montanus, Myotis levis e de cinco roedores sigmodontíneos: Thaptomys 

nigrita (rato-do-mato), Calomys sp. (rato-do-campo), Sooretamys angouya (rato-do-

mato), Euryoryzomys russatus (rato-do-mato), Scapteromys sp. (rato-do-banhado) e 

um cingulata: Dasypus septemcinctus (tatu-mulita). 

Esta riqueza ficou distribuída em dez ordens (Xenarthra dividido em Cingulata e 

Pilosa), 23 famílias e 61 gêneros: Ordem Didelphimorphia (1 família; 6 gêneros; 8 

espécies; marsupiais), Cingulata (1; 2; 3; tatus), Pilosa (1; 2; 2; tamanduás), 

Chiroptera (3; 14; 20; morcegos), Primates (2; 3; 3; primatas), Carnivora (4; 11; 14; 

carnívoros), Perissodactyla (1; 1; 1; anta), Artiodactyla (2; 4; 5; veados, catetos), 

Lagomorpha (1; 1; 1; coelhos) e Rodentia (8; 18; 21; roedores). Em relação ao 

Paraná esta listagem representa 42,4% da diversidade estadual, que é de 184 

espécies (MIRETZKI, dados não publicados), e 33,8 % dos mamíferos esperados 

para a Floresta Atlântica (FONSECA et al., 1999).  

Quadro 6.21 Lista de mamíferos de potencial ocorrên cia e registrados na bacia hidrográfica do 
rio Chopim, sudoeste do Estado do Paraná. 

Ordenamento taxonômico  Nome Vulgar  I* II* III* IV* 
ORDEM DIDELPHIMORPHIA      
FAMÍLIA DIDELPHIDAE      
Caluromys lanatus cuíca-lanosa +  +  
Chironectes minimus cuíca-d’água +    
Didelphis albiventris gambá-orelha-branca + +  + 
Didelphis aurita gambá-orelha-preta +    
Lutreolina crassicaudata  cuíca +    
Monodelphis americana  catita +    
Monodelphis sorex catita +    
Philander frenata cuíca-de-quatro-

olhos 
+   

 

ORDEM PILOSA      
FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE      
Myrmecophaga tridactyla  tamanduá-bandeira +    
Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim + +  + 
ORDEM CINGULATA      
FAMÍLIA DASYPODIDAE     + 
Dasypus novemcinctus tatu-galinha + +  + 
Dasypus septemcinctus Tatu-mulita    + 
Euphractus sexcinctus tatu-peludo + +  + 
ORDEM CHIROPTERA      
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Ordenamento taxonômico  Nome Vulgar  I* II* III* IV* 
FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE     + 
Anoura caudifer morcego +    
Artibeus lituratus morcego +    
Artibeus jamaicensis morcego +    
Carollia perspicillata morcego +    
Chrotopterus auritus morcego + +   
Desmodus rotundus morcego-hematófago + +   
Glossophaga soricina morcego +    
Pygoderma bilabiatum morcego +    
Sturnira lilium morcego + +   
FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE      
Eptesicus brasiliensis morcego +    
Eptesicus furinalis morcego  +   
Histiotus montanus morcego  +   
Histiotus velatus morcego +    
Lasiurus borealis morcego +    
Myotis levis morcego  +   
Myotis nigricans  morcego + + +  
Myotis ruber  morcego + +   
FAMÍLIA MOLOSSIDAE      
Molossus ater morcego +    
Molossus molossus  morcego +    
Tadarida brasiliensis morcego + +   
ORDEM PRIMATES      
FAMÌLIA ATELIDAE      
Aloutta caraya guariba + +   
Alouatta clamitans bugio-ruivo + +   
FAMÍLIA CEBIDAE      
Cebus nigritus macaco-prego +   + 
ORDEM CARNIVORA      
FAMÍLIA CANIDAE      
Cerdocyon thous  Graxaim + + + + 
Chrysocyon brachyurus  lobo-guará + +   
Lycalopex gymnocercus cachorro-do-campo + +   
FAMÍLIA PROCYONIDAE       
Nasua nasua Quati + +  + 
Procyon cancrivorus mão-pelada + +  + 
      
FAMÍLIA MUSTELIDAE      
Eira barbara  Irara + +  + 
Galictis cuja Furão + +   
Lontra longicaudis  lontra + + +  
FAMÍLIA FELIDAE     + 
Leopardus pardalis jaguatirica + +   
Leopardus tigrinus  gato-do-mato-

pequeno 
+ + + 

 

Leopardus wiedii gato-maracajá +  +  
Panthera onca onça-pintada +    
Puma concolor  sussuarana, puma + +   
Puma yaguarondi gato-mourisco + +  + 
ORDEM PERISSODACTYLA       
FAMÍLIA TAPIRIDAE      
Tapirus terrestris  anta +    
ORDEM ARTIODACTYLA      
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Ordenamento taxonômico  Nome Vulgar  I* II* III* IV* 
FAMÍLIA TAYASSUIDAE      
Pecari tajacu  cateto + +   
Tayassu pecari  queixada +    
FAMÍLIA CERVIDAE     + 
Mazama americana veado-mateiro +    
Mazama gouazoubira veado-catingueiro + +   
Ozotocerus bezoarticus veado-campeiro + +   
ORDEM LAGOMORPHA      
FAMÍLIA LEPORIDAE      
Sylvilagus brasiliensis  tapiti +    
ORDEM RODENTIA      
FAMÍLIA SCIURIDAE      
Guerlinguetus ingrami serelepe + +  + 
FAMÍLIA CRICETIDAE     + 
Akodon serrensis  rato-do-mato +    
Calomys tener rato-do-campo   +  
Euryoryzomys russatus rato-do-mato   +  
Necromys lasiurus  rato-do-mato +  +  
Nectomys squamipes rato-d´água +  +  
Oligoryzomys nigripes rato-do-mato +  +  
Oligoryzomys flavescens  rato-do-mato +    
Oxymycterus iheringi  rato-do-mato +    
Oxymycterus judex rato-do-mato +  +  
Scapteromys sp.  rato-do-banhado   +  
Sooretamys angouya rato-do-mato   +  
Thaptomys nigrita rato-do-mato   +  
FAMÍLIA ERETHIZONTIDAE      
Sphiggurus paraguayensis ouriço +    
Sphiggurus villosus  ouriço + +  + 
FAMÍLIA CAVIIDAE      
Cavia aperea  préa + + + + 
FAMÍLIA HYDROCHOERIDAE      
Hydrochoerus hydrochaeris capivara + +  + 
FAMÍLIA CUNICULIDAE      
Cuniculus paca  paca +   + 
FAMÍLIA DASYPROCTIDAE      
Dasyprocta azarae cutia + +  + 
FAMÍLIA ECHIMYIDAE       
Eurizygomatomys spinosus guirá +    
Kannabateomys amblyonyx rato-da-taquara +    

*I - Miretzki (1999), II - Miranda et al. (2008), III - MHNCI (Museu de História Natural Capão da 
Imbuia), IV – este estudo. 

 
Dentre as 78 espécies de mamíferos inventariadas com potencial de ocorrência 

na área da PCH Foz do Santana, cinco são semiaquáticas (Chironectes minimus, 

Lontra longicaudis, Nectomys squamipes, Scapteromys sp. e Hydrochaeris 

hydrochaeris) e seis utilizam o ambiente ribeirinho para se alimentar (Philander 

frenata, Cerdocyon thous, Pseudalopex gymnocercus, Procyon cancrivorus, Nasua 

nasua e Agouti paca) ou se banhar (Tapirus terrestris). 
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Além dessas espécies, outras 16 foram selecionadas porque se deslocam 

frequentemente por florestas de galeria que conectam fragmentos, notadamente o 

fazem as espécies terrestres com necessidade de maiores áreas de vida como os 

carnívoros (Panthera onca, Puma concolor, Leopardus pardalis, L. wiedii, L. tigrinus, 

Herpailurus yaguarondi, Galictis cuja, Eira barbara), os artiodáctilos (Mazama 

americana, M. gouazoupira, M. nana, Pecari tajacu e Tayassu pecari) e os primatas 

(Cebus apella, Alouatta fusca, A. caraya). A grande maioria destes animais 

apresenta populações pequenas ou, provavelmente inexistentes na região estudada. 

Em campo ocorreu o registro de 22 dos 78 táxons (Figura 6.76) relacionados no 

Quadro 6.21 o que representa, aproximadamente, 28% do estimado para a BHRC; 

desconsiderando duas espécies exóticas (Sus scrofa, porco doméstico; Myocastor 

coypus, ratão-do-banhado, além de Dasypus sp.). Embora a curva do coletor (Figura 

6.77) mostre forte tendência a estabilização, já a partir do sexto dia de campo, é 

importante ressaltar que só foram registradas entre 17,6% (n=125; Chao 1) e 66,7% 

(n=33) da riqueza estimada por Jackknife 1 e Chao 1, uma discrepância tão 

acentuada indica que provavelmente a mastofauna da região seja maior do que a 

observada. Além disto, os registros e as espécies não ocorreram de forma 

homogênea por toda área de influência (ADA, AID, AII) da PCH Foz do Santana, 

como será descrito a seguir.  

A Figura 6.76 indica que a AII apresentou o maior número de registros (n=44) e a 

maior riqueza (18 espécies), com a AID em segundo lugar (25 registros; 17 

espécies) e a ADA em último (10; 7) (Quadro 6.22). As diferentes proporções 

observadas, entre riqueza e registro, nas três áreas de influência se devem, 

potencialmente, ao tamanho de cada área analisada aliada a qualidade ambiental de 

cada uma. Enquanto na ADA predominam os fragmentos florestais remanescentes e 

interligados da região, embora estreitos e longilíneos, a AID abriga ambientes 

extremos para a mastofauna, tais como áreas urbanas, pastagens e zonas com 

agricultura e fragmentos menos conectados. Porém, o menor número de registros e 

espécies na ADA está relacionado com o menor tamanho da área comparado com a 

AID. Os resultados obtidos para a AII correspondem ao esperado, haja vista que 

esta área possui as características citadas tanto para a ADA quanto para a AID, 

porém uma maior dimensão. É esperado que quanto mais se amplie a área de 

estudo maior serão as chances de registro de espécies. 
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Pegdadas de cutia (Dasyprocta azarae), ponto 

BV01 
Pegada de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris), ponto FS04 

  
Pegada de graxaim (Cerdocyon thous), ponto 

BV02 
Pegada de tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus), ponto FS04 

  
Pegada de mão-pelada (Procyon cancrivorus), 

ponto BV04 
Abrigo de paca (Cuniculus paca), ponto BV02 

Figura 6.76 Registros selecionados de mamíferos ao longo dos estudos ambientais da PCH 
Foz do Santana, rio Chopim, sudoeste do Paraná. 
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Pegada de lontra (Lontra longicaudis), ponto 

BV02 
Pegadas de gato-mourisco (Puma 

yoagouaroundi), ponto FS04 

  
Pegadas de pequeno roedor Sigmondontinae, 

no ponto FS04 
Preás (Cavia aperea), ponto BV4 

Figura 6.76: Registros selecionados de mamíferos ao  longo dos estudos ambientais da PCH 
Foz do Santana, rio Chopim, sudoeste do Paraná.(con t.) 

 
Um grupo composto por cinco espécies: Cerdocyon thous (graxaim), 

Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), Nasua nasua (quati), Cuniculus paca (paca) 

mais o exótico Myocastor coypus (ratão-do-banhado) foram comuns às três áreas 

(ADA, AID, AII), enquanto que Eira barbara (irara), Guerlinguetus ingrami (esquilo), 

os morcegos da família Phyllostomidae (morcegos frugívoros) e Tamandua 

tetradactyla (tamanduá-mirim foram registrados apenas na AID; outras três espécis 

foram exclusivas da AII: Dasypus septemcinctus (tatu-mulita), Euphractus sexcinctus 

(tatu-peludo) e o exótico e doméstico porco (Sus scrofa). Não foram registradas 

espécies exclusivas na ADA. Os demais táxons (n=14) estiveram presentes em duas 

das áreas de influência (Figura 6.77). As diferenças observadas se refletiram nos 

valores de diversidade. Segundo o índice de Shannon, a área mais diversificada foi 

a AID (H’=1,211), a segunda em riqueza de espécies, sendo seguida pela AII 

(H’=1,208), a primeira em riqueza e, por fim, a ADA (H’=0,857). Apesar de a AII 
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apresentar a maior riqueza de espécies, a maior diversidade ficou na AID em função 

da menor dominância nessa área. Ou seja, a distribuição dos registros entre as 

espécies da AID é mais equitativa, como mostra o valor de dominância (D=0,068) 

quando comparado ao da AII (D=0,07) e da ADA (D=0,16). As diferenças foram 

ocasionadas pela preponderância de registros de Cuniculus paca (paca; cinco 

registros na AII), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), Dasypus novemcinctus 

(tatu-galinha), Daspypus sp. (tatu), Sigmodontinae (pequenos roedores), Lontra 

longicaudis (lontra), Dasyprocta azarae (cutia) e Cerdocyon thous nas amostragens 

de cada área (Quadro 6.22). Para compreender melhor este cálculo, é só 

acompanhar na  Figura 6.78 e observar o número de espécies pelo número de 

registros, quanto mais estes dois valores forem semelhantes menor será a 

dominância, sendo seu valor igual a zero, quando todas as espécies apresentam o 

mesmo número de registros. 

Figura 6.77: Curva de acumulação de espécies (rique za) e estimativa de riqueza (Jackknife1, 
Chao 1), por dias de campo, da totalidade de mamífe ros da PCH Foz do Santana, rio Chopim, 

sudoeste do Paraná. 
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 Figura 6.78 Distribuição dos registros de mamífero s entre as áreas de influência da PCH Foz 
do Santana, rio Chopim, sudoeste do Estado do Paran á. 

 
Quadro 6.22 Lista das espécies de mamíferos para a PCH Foz do Santana, rio Chopim, 

sudoeste do Estado do Paraná, considerando as três áreas de influência analisadas. Os 
números indicam o número de registros de cada espéc ie. 

Ordem  Família  Gênero  Espécie  ADA AID AII 
Artiodactyla  Cervidae  Mazama Mazama sp.  1 1 
 Suidae  Sus S. scrofa   1 
Carnivora  Canidae  Cerdocyon C. thous 1 2 4 
 Felidae  Leopardus Leopardus sp.  1 1 
  Puma P. yagouaroundi 1  1 
 Mustelidae  Eira E. barbara  1  
  Lontra L. longicaudis  1 4 
 Procyonidae  Nasua N. nasua 1 1 1 
  Procyon P. cancrivorus  2 2 
Chiroptera  Phyllostomidae       
Cingulata  Dasypodidae  Dasypus D. novemcinctus 1  4 
   D. septemcinctus   1 
   Dasypus sp.  3  
  Euphractus E. sexcinctus   1 
Didelphimorphia  Didelphidae  Didelphis D. albiventris  1 1 
Pilosa  Myrmecophagidae  Tamandua T. tetradactyla  1  
Primates  Cebidae  Cebus C. nigritus   2 
Rodentia  Caviidae  Cavia C. aperea  1 1 
 Cricetidae  Sigmodontinae  1  4 
 Cuniculidae  Cuniculus C. paca 1 2 5 
 Dasyproctidae  Dasyprocta D. azarae  1 4 
 Echimyidae  Myocastor M. coypus 1 1 1 
 Erethizontidae  Sphiggurus S. villosus  1 1 
 Hydrochoeridae  Hydrochoerus H. hydrochaeris 3 3 4 
 Sciuridae  Guerlinguetus G. ingrami  1  

7

17 18

10

25

44

ADA AID AII

riqueza registros
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Avaliando a riqueza entre pares de regiões, através do índice de Jaccard (que 

usa presença e ausência das espécies e não abundância) foi possível estimar que 

os mamíferos se distribuem de forma relativamente heterogênea entre a ADA e 

AID/AII (40% de similaridade) (Figura 6.79), enquanto o conjunto AID/AII apresenta 

maior semelhança, com 52% de similaridade. A baixa riqueza e diversidade na ADA 

e os valores próximos de riqueza e diversidade da AII/AID, que compartilham com 

exclusividade oito táxons: Mazama sp. (veado), Leopardus sp. (gato-do-mato), 

Lontra longicaudis (lontra), Procyon cancrivorus (mão-pelada), Didelphis albiventris 

(gambá-de-orelha-branca), Cavia aperea (préa), Dasyprocta azarae (cutia), 

Sphiggurus villosus (ouriço). Ressalta-se, porém, que todas as espécies devem 

ocorrer tanto na AID quanto na ADA ou AII, em virtude da biologia destas espécies 

apresentarem alta plasticidade ecológica e da inexistência de fatores limitantes 

nestas áreas para sua ocorrência. Portanto, essas diferenças observadas se devem, 

potencialmente, muito mais a artefatos metodológicos do que pelas condições atuais 

de qualidade ambiental nessas áreas. 

 
Figura 6.79 Similaridade mastofaunística entre as á reas de influência da PCH Foz do Santana, 

rio Chopim, sudoeste do Estado do Paraná. 
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O Quadro 6.23 resume a riqueza de espécie de mamíferos da PCH Foz do 

Santana, segundo os pontos de amostragem.  

Quadro 6.23 Lista das espécies de mamíferos para a PCH Foz do Santana, rio Chopim, 
sudoeste do Estado do Paraná, considerando as três áreas de influência analisadas e 

respectivos pontos de amostragem.  
ADA Táxons  AID Táxons  AII Táxons  
FS02 C. paca BV03 Dasypus sp. 32 D. novemcinctus 
 C. thous BV04 C. aperea 33 Sigmodontinae 
 H. hydrochaeris  C. paca 34 C. paca 
 N. nasua  C. thous 35 C. nigritus 
FS04 D. novemcinctus  D. albiventris  C. paca 
 H. hydrochaeris  D. azarae  C. thous 
 M. coypus  Dasypus sp.  D. azarae 
 P. yagouaroundi  E. barbara  H. hydrochaeris 
 Sigmodontinae  G. ingrami  Leopardus sp. 
   H. hydrochaeris  Mazama sp. 
   L. longicaudis 40 E. sexcinctus 
   Leopardus sp. 41 C. aperea 
   M. coypus 42 S. villosus 
   Mazama sp. 44 D. albiventris 
   N. nasua BV01 D. azarae 
   P. cancrivorus  D. septemcinctus 
   Phyllostomidae  L. longicaudis 
   S. villosus  S. scrofa 
  FS01 C. thous  Sigmodontinae 
   Dasypus sp. BV02 C. paca 
   H. hydrochaeris  C. thous 
   P. cancrivorus  D. novemcinctus 
   T. tetradactyla  L. longicaudis 
  FS03 C. paca  P. cancrivorus 
   H. hydrochaeris VG01 C. thous 
     D. novemcinctus 
     H. hydrochaeris 
     M. coypus 
     N. nasua 
     Sigmodontinae 
    VG02 H. hydrochaeris 
    VG03 C. nigritus 
     C. paca 
     C. thous 
     D. azarae 
     D. novemcinctus 
     H. hydrochaeris 
     L. longicaudis 
     P. cancrivorus 
     P. yagouaroundi 
     Sigmodontinae 
    VG04 C. paca 
     D. azarae 
     L. longicaudis 

 

O ponto BV04 na AID, com 17 espécies (77,3% das espécies observadas em 

campo e 21,8 da BHRC), se destaca no estudo com a maior riqueza, sendo seguido 
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pelo ponto VG03 na AII, com 10 espécies. Os dois pontos da ADA apresentaram 

riqueza muito similar: FS02 com quatro espécies e FS04 com cinco. 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) com registros em nove (45%) dos 20 

pontos amostrais e a paca (Cuniculus paca) em oito (40%) foram as espécies de 

maior conspicuidade por toda a área de estudo. Os dois carnívoros melhor 

representados foram o graxaim-do-mato (Cerdocyon thous) e a lontra (Lontra 

longicaudis), em sete (35%) e cinco (25%) pontos, respectivamente. 

 

• Aspectos Conservacionistas 

� A Floresta Estacional Semidecidual e as florestas r ipárias 

A Floresta Estacional Semidecidual encontra-se protegida por unidades de 

conservação de uso indireto em apenas aproximadamente 189.000 ha, sendo as 

extensões mais significativas o Parque Nacional do Iguaçu (185.000 ha), o Parque 

Estadual do Rio Guarani (2.230 ha), a Estação Ecológica do Caiuá (1.426 ha) e o 

Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo (354 ha); as demais porções 

restringem-se a inexpressivos fragmentos florestais residuais espalhados pelo 

interior do estado (p. ex. Parque Florestal de Ibiporã — 76 ha e Parque Florestal de 

Ibicatu — 57 ha). Outros fragmentos encontram-se como faixas de reserva legal em 

propriedades particulares. 

Desta forma, a situação dos mamíferos em áreas de Floresta Estacional 

Semidecidual do interior do Paraná é de total confinamento, com as atividades 

humanas alterando de várias formas a composição faunística local, notavelmente 

com supressão do hábitat natural pela agricultura e pela pecuária, mas também pela 

caça e fragmentação do ambiente com abertura de estradas e ampliação dos usos 

urbanos e periurbanos. Esta realidade pode ser confirmada pelas informações 

apresentadas no Atlas da Vegetação do Estado do Paraná. 

As florestas ripárias que acompanham os rios estão legalmente protegidas pela 

lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro), com suas diversas alterações, que 

define a extensão das florestas de preservação permanente ao longo dos cursos de 

água. Entretanto, embora legalmente protegida, a floresta ripária do rio Chopim na 

AID da PCH Foz do Santana restringe-se, em geral, a uma faixa bastante estreita e 

alterada de vegetação herbácea e arbustiva que não cumpre com o seu papel de 

corredor de fauna para a maioria das espécies de mamíferos de médio e grande 
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porte. A implantação da faixa de proteção do reservatório será benéfica neste 

sentido. 

• Espécies ameaçadas de extinção 

A conservação consiste na proteção das espécies atingidas pela ação humana 

(EMMONS, 1990). Em geral, para avaliarmos o grau de perigo que incorre uma 

espécie devemos considerar o seu tamanho, conspicuidade, densidade 

populacional, aspectos reprodutivos e grau de interferência do homem no ambiente 

em que a espécie habita. Assim sendo, as espécies mais susceptíveis ao 

desaparecimento são aqueles predadores do topo de cadeia trófica, geralmente os 

grandes carnívoros, os animais maiores, com baixa fecundidade e alta pressão 

cinegética, e os pequenos mamíferos com populações pequenas e com alto grau de 

dependência da qualidade ambiental.  

As listas de espécies ameaçadas são norteadas pelo mesmo princípio da IUCN 

(2011), contudo, aparentes incongruências surgem entre as listas federais e 

estaduais, ao se comparar o status das espécies em ambas. Essas diferenças são 

oriundas de pelo menos quatro aspectos básicos: i) muitas das espécies envolvidas 

(p.ex. Tapirus terrestris, entre outras) apresentam ampla distribuição no território 

brasileiro, o que “mascara” a real condição de suas populações em escala regional; 

ii) as listas raramente são elaboradas com os mesmos critérios para inclusão das 

espécies, apesar de seguirem a mesma categorização proposta pela IUCN (2011); 

iii) as listas não abrangem de forma homogênea todos os grupos de mamíferos, 

sendo as espécies conspícuas e de grande porte as mais facilmente reconhecíveis 

como ameaçadas; iv) falta de informações para avaliar adequadamente quais 

espécies tiveram redução de suas populações, especialmente no caso dos 

pequenos mamíferos (morcegos, roedores e marsupiais). Um outro tipo de critério é 

apresentado pelo CITES (Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora), que regula o comércio das espécies da fauna e flora em 

todo o planeta (CITES, 2011).  

No Brasil, 69 espécies de mamíferos estão oficialmente ameaçadas, o que 

representa 10,6% das espécies nativas de mamíferos que ocorrem no país, segundo 

a mais recente compilação disponível (n=652; Reis et al., 2006). Segundo a lista do 

Ibama (2003), a grande maioria das espécies ameaçadas (n=40) está incluída na 

categoria “vulnerável” (VU), quase um terço (n=18) está na categoria “Criticamente 
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em Perigo” (CR) e as 11 restantes situam-se na categoria “Em Perigo” (EN), sendo 

que as espécies ameaçadas estão distribuídas em dez das 12 ordens (MACHADO 

et al., 2008). Para o Paraná, 56 espécies (30,4% do total paranaense) de mamíferos 

terrestres ou voadores estão enquadrados em alguma das categorias (6 VU, 10 CR, 

5 EN), com uma espécie regionalmente extinta (RE) (Bradypus variegatus, preguiça) 

além de 24 espécies Quase Ameaçadas/Dados Deficientes (MIKICH & BÉRNILS, 

2004). 

Entre as 78 espécies identificadas como ocorrentes na área do empreendimento, 

28 (35,6%) são consideradas ameaçadas ou indicam alguma necessidade de 

atenção (Tabela 6.4), sendo que seis delas foram encontradas em campo: três na 

ADA, quatro na AID e seis na AII (Tabela 6.4). A lista do Paraná é a mais inclusiva, 

contemplando 24 espécies, três das quais encontradas em campo: Cuniculus paca 

(paca), Puma yagouaroundi (gato-mourisco), Lontra longicaudis (lontra) sendo que 

oito dessas 24 estão na categoria de dados deficientes “dd”. A lista CITES é a 

segunda mais inclusiva, com 17 espécies, sendo que duas espécies lhe são 

exclusivas: Cerdocyon thous (graxaim-do-mato) e Cebus nigritus (macaco-prego), 

ambas registradas nos trabalhos em campo. Além dessas espécies, dois outros 

táxons que não puderam ser identificados especificamente (Leopardus sp. e 

Mazama sp.) foram registrados tanto na AID como na AII. Todas as espécies 

paranaenses destes dois gêneros encontram-se sob algum tipo de ameaça (Tabela 

6.4). 

Nove das dez ordens registradas (exceção à Cingulata, tatus) para a área 

possuem membros incorrendo em algum tipo de ameaça, sendo a ordem Carnívora 

a que mais se destaca, com 10 espécies, 71,4% dos carnívoros registrados na área 

e 35,7% das espécies ameaçadas. As espécies terrestres, florestais e com mais de 

1 kg de massa corporal são as mais atingidas. As seguintes espécies: 

Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), Ozotoceros bezoarticus (veado-

campeiro), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e Panthera onca (onça-pintada) 

(Tabela 6.4) são citadas nas quatro listas consultadas, o que sugere uma condição 

homogênea de perigo para as populações remanescentes, em toda a sua área de 

distribuição e não só localmente. A Panthera onca (onça-pintada) talvez esteja 

extinta regionalmente. 
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Tabela 6.4 Relação das espécies de mamíferos ameaça das de extinção, na área de influência 
da PCH Foz do Santana, rio Chopim, sudoeste do Para ná. 

Ordenamento taxonômico Nome vulgar Brasil Paraná IUCN CITES ADA AID AIII 
Caluromys lanatus cuíca-lanosa -- dd -- --    
Chironectes minimus cuíca-d’água -- dd pa --    
Lutreolina crassicaudata  cuíca -- dd -- --    
Myrmecophaga tridactyla  tamanduá-bandeira vu cr pa II    
Chrotopterus auritus morcego -- vu -- --    
Myotis ruber  morcego vu dd -- --    
Aloutta caraya ¬�ariba qa -- -- II    
Alouatta clamitans bugio-ruivo -- vu -- II    
Cebus nigritus macaco-prego -- -- -- II   + 
Cerdocyon thous  graxaim -- -- -- II + + + 
Chrysocyon brachyurus  lobo-guará vu en pa II    
Lycalopex gymnocercus cachorro-do-campo -- dd -- II    
Lontra longicaudis  lontra -- vu dd I  + + 
Leopardus pardalis jaguatirica vu vu -- I    
Leopardus tigrinus  gato-do-mato-pequeno vu vu -- I    
Leopardus wiedii gato-maracajá vu vu -- I    
Panthera onca onça-pintada vu cr pa I    
Puma concolor  sussuarana, puma vu vu -- II    
Puma yaguarondi gato-mourisco -- dd -- II +  + 
Tapirus terrestris  anta pa en -- --    
Pecari tajacu  cateto -- vu -- II    
Tayassu pecari  queixada -- cr -- II    
Mazama americana veado-mateiro -- dd dd --    
Mazama gouazoubira veado-catingueiro -- dd -- --    
Ozotocerus bezoarticus  veado-campeiro pa cr pa I    
Sylvilagus brasiliensis  tapiti -- vu -- --    
Cuniculus paca  paca -- en -- -- + + + 
Dasyprocta azarae cutia dd -- dd --  + + 
  12 24 8 17    

Legenda - para lista federal, estadual e IUCN: cr, criticamente em perigo; vu, vulnerável; ic, 
insuficientemente conhecida; pa, provavelmente ameaçada; dd, dados deficientes; “--“, não consta 
(modificado de Fonseca et al., 1994; Mikich & Bérnils, 2004; IBAMA, 2003; IUCN, 2011); para lista 
CITES: apêndice I, espécies ameaçadas, cujo comércio pode afetar suas populações ; apêndice II, 

espécies ameaçadas ou não, cujo comércio pode potencialmente afetar as suas populações (CITES, 
2011). As indicações de ocorrência na ADA/AID/AII, dizem respeito aos resultados de campo, pois 

todas estas espécies ocorrem ou tem potencial de ocorrer na AII do empreendimento. 

 
As espécies supra listadas, apresentam indícios de que suas populações estão 

decrescendo pelo excesso de exploração e destruição extensiva de habitats ou por 

outro distúrbio ambiental, podendo inclusive ter suas populações seriamente 

reduzidas ao ponto de não apresentarem condições de recuperação sem a 

intervenção humana. Esses táxons possivelmente passarão a categoria de “extintos” 

em um futuro próximo se os fatores de alteração ambiental continuarem operando.  
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• Espécies endêmicas 

A questão do endemismo remete a amplitude da distribuição das espécies. Em 

geral as espécies ditas endêmicas estão restritas a uma determinada área limitada e 

definida e apresentam populações pequenas, sendo na maioria das vezes 

estenóicas e ameaçadas de extinção. No caso do presente estudo, considera-se 

endêmica a espécie com ocorrência restrita a Floresta Atlântica brasileira. Nesse 

caso seis espécis foram encontradas, sendo dois macacos: Alouatta clamitans 

(bugio) e Cebus nigritus (macaco-prego) e quatro roedores: Kannabateomys 

amblyonyx (rato-do-bambu), Sooretamys angouya (rato-do-mato), Euryoryzomys 

russatus (rato-do-mato), Thaptomys nigrita (rato-do-mato). Além dessas, quatro 

outras espécies merecem destaque, por estarem relacionadas as áreas de Campos 

que permeiam vários pontos de Floresta Atlântica, sendo também uma das 

principais paisagens presentes na AII da PCH Foz do Santana, são elas: Lutreolina 

crassicaudata (cuíca), Ozotoceros bezoarticus (veado-campeiro), Lycalopex 

gymnocercus (graxaim-do-campo), Calomys tener (rato-do-campo) e 

Eurizygomatomys spinosus (guirá). 

A única espécie endêmica encontrada durante as atividades de campo foi o 

macaco-prego (Cebus nigritus), nos pontos “35” e “VG03” ambos na AII. 

• Espécies de Interesse Científico 

Todas as citadas como ameaçadas de extinção, endêmicas. 

• Espécies Exóticas 

As espécies exóticas e cosmopolitas devem ser entendidas aqui como aquelas 

de caráter doméstico ou sinantrópico, ou seja, cuja existência na área de estudo tem 

haver com a presença humana. Essas espécies são geralmente muito bem 

adaptadas às mais variadas condições impostas pelo homem ao ambiente. Entre 

essas temos os roedores Mus musculus (camundongo), Rattus rattus (rato-preto) e 

Rattus norvergicus (ratazana), sendo que apenas R. rattus tem mostrado alguma 

afinidade com ambientes melhor preservados. Embora nenhuma destas espécies 

tenha sido registrada em campo, sua presença, ao menos nas áreas de interface 

zonas antrópicas/zonas naturais deve ser considerada certa, em função da presença 

de resíduos domésticos em toda sua extensão.   

A região do empreendimento é dominada por atividade agropastoril, sendo, 

portanto comum a presença de gado ovino e bovino e de equinos (Equus cabalos). 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

259 

Sempre cabe destaque a maciça presença do cachorro doméstico (Canis familiaris), 

não apenas nas áreas urbanas vizinhas, como no interior dos fragmentos florestais 

remanescentes. Esta espécie tem sido apontada como uma das principais pragas 

em áreas florestais, trazendo consequências diretas para a fauna nativa. Cães que 

invadem áreas florestais sozinhos ou em pequenas matilhas (v. OLIVEIRA et al., 

2008), quando não conseguem atacar grandes espécies de animais silvestres, os 

acuam, causando estresse e fazendo com que se movimentem para outras áreas, 

tornando-os mais expostos à caça e atropelamento.  

Os pequenos gatos-domésticos (Felis catus), geralmente trazem danos aos 

pequenos mamíferos, tais como roedores, morcegos e marsupiais. Além disto, estas 

espécies quando abandonadas a própria sorte ou criadas em ambiente pouco 

antropizado, tornam-se selvagens (espécies ferais), reforçando seu caráter 

predador. 

Outra espécie alóctone a América do Sul e presente por toda a área de influência 

da PCH Foz do Santana é o lebrão (Lepus capensis), que vem expandindo suas 

populações para todo o Brasil (AURICCHIO & OLMOS, 1999). 

Duas espécies: Myocastor coypus (ratão-do-banhado) e Sus scrofa (porco-

doméstico), a primeira registrada nas três áreas (ADA/AID/AII) e a segunda apenas 

na AII são também exóticas a fauna paranaense.  

• Espécies nocivas ao homem 

São as espécies que podem trazer prejuízos de ordem econômica ou salutar 

(transmissão de doenças). As espécies exóticas e sinantrópicas, citadas acima, 

podem ser incluídas nesta categoria. Entre as espécies nativas, podemos destacar 

os tatus (Dasypus spp., Euphractus sexcinctus), os pequenos roedores Cricetidae e 

a capivara (H. hydrochaeris), que além de transmitirem uma enorme variedade de 

enfermidades (p.ex. doença de Lyme), podem causar pequenos prejuízos à lavoura 

e até mesmo aos grãos e cereais mal ensilados. Em geral estas espécies 

apresentam alta tolerância a alteração ambiental e tendem  a ser favorecidas 

populacionalmente.  

Os morcegos, também, trazem prejuízos de ordem econômica ou salutar ao 

homem. A raiva, por exemplo, transmitida especialmente pelos morcegos 

hematófagos e a histoplasmose são, sem dúvida, as doenças mais conhecidas. A 

raiva tem sido registrada também em morcegos frugívoros e insetívoros em vários 
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locais do Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; TADDEI, 1996). Deve-se 

considerar que os morcegos são em sua grande maioria controladores naturais de 

vários insetos que também transmitem doenças (p.ex. moscas, mosquitos) e de 

outros que podem se tornar pragas (p.ex. besouros, mariposas). O combate aos 

morcegos portadores da raiva (hematófagos ou não) deve, portanto, ser feito de 

forma criteriosa e precedido de avaliações sobre quais as espécies e em que 

situação ocorre a transmissão.  

Deve-se considerar, contudo, que as doenças são uma característica ubiquista 

dos ecossistemas, ou seja, podem ser encontradas em diversos lugares, e que pelo 

menos 60% das 1.400 doenças humanas (o mamífero melhor estudado até hoje) 

são zoonoses (doenças partilhadas entre humanos e animais) (DELAHAY et al., 

2009), portanto a lista deve ser muito mais extensa do que as citadas. Além disto, o 

constante e mais frequente contato entre espécies domésticas/sinatrópicas com a 

fauna silvestre pode influenciar positivamente as taxas de contaminação desses, 

interferindo inclusive no sucesso de manutenção de populações viáveis (SUZÁN & 

CEBALLOS, 2005). 

• Espécies migratórias 

O tema migração tem sido insuficientemente tratado quando se faz referência 

aos mamíferos neotropicais. Essa atitude pode ser fruto da idéia predominante de 

que as regiões tropicais seriam estáveis ao longo do tempo, com fartura de alimento 

e de abrigo, em comparação as profundas variações ambientais existentes nas 

regiões temperadas e/ou tórridas do globo terrestre, principais motivações para a 

realização de migrações.  

Existem indícios, no entanto, de que os mamíferos neotropicais realizam algum 

tipo de deslocamento sazonal, como tem sido suspeitado no caso de espécies de 

morcegos. Para a área de estudo, variações populacionais sazonais podem ser 

esperadas para algumas espécies de quirópteros da família Phyllostomidae (p.ex. 

Carollia, Artibeus, Sturnira), como já observado para outras regiões do Paraná 

(BIANCONI, 2003; BIANCONI et al., 2006) e Lasiurus borealis. Infelizmente, a base 

de dados disponível hoje ainda é insatisfatória para afirmar que esses movimentos 

sejam considerados migração, ou ainda, indicar qual é o motivo destas flutuações.  

Atualmente se reconhece que a queixada (Tayassu pecari) é a única espécie de 

grande mamífero brasileiro que faz migração (PERES, 1996). 
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Nenhuma destas espécies foi registrada em campo, e a presença da queixada na 

região é muito improvável nos dias atuais. 

• Espécies cinegéticas 

A caça ainda ocorre por todas as áreas de influência da PCH Foz do Santana. As 

entrevistas indicaram que sua frequência pode até mesmo vir a influenciar algumas 

populações ao longo dos próximos anos, haja vista, que também foi relatada a 

necessidade de um aumento no esforço de busca para a apreensão dos animais nos 

últimos anos.  

Entre as principais presas estão a paca (Cuniculus paca), o tatu-galinha 

(Dasypus novemcinctus), a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), e eventualmente 

a cutia (Dasyprocta azarae). Todas estas espécies foram registradas na campanha 

de campo. E duas delas estão classificadas como ameaçadas de extinção: a paca e 

cutia. 

Um fato relevante é que os únicos registros de veados (Mazama sp.; AID e AII) 

em campo foram através de entrevistas. As espécies deste gênero são facilmente 

detectadas em campo, devido a seu porte e coloração, além da grande quantidade 

de pegadas que costumam deixar, por percorrerem regularmente grandes 

distâncias. Esse gênero também costuma ter uma forte pressão de caça sob seus 

indivíduos e esta “ausência de sinais” já pode ser um reflexo das baixas populações 

existentes na região. 

6.2.2.1.5 Considerações Finais 

Os dados aqui apresentados sugerem que a região do empreendimento, mesmo 

que inserido numa paisagem fragmentada e muito alterada, ainda conserva parte de 

suas populações originais de mamíferos. A plasticidade ecológica aliada a 

habilidade que muitas espécies possuem em se deslocar por extensas áreas, 

permite usar de forma cumulativa o mosaico que compõem a paisagem local, 

composto por fragmentos isolados de floresta, plantios de espécies exóticas, pastos, 

áreas de agricultura, zonas urbanizadas etc. Nesse sentido, toda e qualquer 

interferência nesses ambientes pode acarretar diversas conseqüências para 

mastofauna, sendo justo, por essa razão, que uma série de dados seja obtida ainda 

durante o processo de implantação da obra e, assim, seus efeitos sobre as espécies 

possam ser minimizados. 
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Como se trata de um empreendimento hidrelétrico, a interferência nas matas 

ciliares exige maior atenção. Estas matas têm desempenhado importante papel em 

relação à fauna de mamíferos das áreas de vegetação alteradas no Brasil, pois têm 

servido como refúgio e corredor para o intercâmbio genético entre as populações. As 

matas justapostas aos rios e córregos, em muitos casos, constituem-se nos únicos 

remanescentes florestais de propriedades rurais, sendo, portanto, essenciais à 

conservação da fauna (MARTINS, 2001). A destruição e a fragmentação desses 

corredores trazem prejuízos à mastofauna, não só local, mas em uma escala 

regional. Em muitos casos os remanescentes encontrados ao longo do rio Chopim, 

trazem também benefícios para os solos e mananciais de água, e podem ser o 

último bastião a assegurar significativa proteção ao patrimônio genético da flora e 

fauna regionais (MARINHO-FILHO & REIS, 1989). No caso deste empreedimento, a 

área a ser recuperada com vegetação (81,72 ha) para a APP do reservatório será 

maior em relação a área desmatada (41,46 ha) para a construção do mesmo, o que 

pode trazer benefícios para a fauna a longo prazo. 

Os corredores formados pela matas fluviais justapostas favorecem a manutenção 

dos processos dos ecossistemas, fundamentais à sustentação da biodiversidade em 

longo prazo e propiciam a constituição de rotas de dispersão para espécies isoladas 

em fragmentos para sua recolonização, através da oferta de refúgio e alimentação, 

garantindo assim um aumento e/ou apenas manutenção das populações locais 

através da reprodução com indivíduos não consangüíneos e, por conseguinte, 

evitando extinções (MAURO et al., 2003). 

6.2.2.2  Aves 

6.2.2.2.1 Introdução 

A diversidade de espécies encontradas em determinadas regiões geográficas 

são caracterizadas pela estrutura ambiental e pela disponibilidade de recursos 

(ORIANS, 1969). A variedade destas características ambientais suporta diferentes 

números de espécies, uma vez que a estrutura do ambiente influencia a seleção dos 

hábitats pelas aves (PEARMAN, 2002).  

Uma espécie estará presente em um ambiente se existir o seu tipo de substrato, 

se os demais recursos naquele ambiente são adequados, se a competição com as 

demais espécies for baixa e se o ambiente pode ser alcançado por colonizadores 
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(ROTH, 1976). Espécies generalistas podem ser favorecidas em detrimento da 

alteração dos hábitats naturais enquanto espécies especialistas no uso dos recursos 

podem apresentar suas populações reduzidas ou localmente extintas 

(MALDONADO-COELHO & MARINI 2003, MARINI & GARCIA 2005, TABARELLI & 

GASCON 2005). 

Desta maneira a ausência ou a presença de determinadas espécies ou grupos 

de espécies (famílias ou guildas tróficas), podem funcionar como biomarcadores 

sendo um importante mecanismo para identificar os diferentes impactos sobre os 

ambientes naturais, atuando assim estas espécies como bioindicadoras da 

qualidade de hábitat e do grau de alteração do ambiente (ALEIXO & VIELLIARD 

1995, BORNSCHEIN & REINERT 2000, SILVEIRA et al. 2003). Esta estratégia 

possibilita a elaboração de metas de manejo e conservação dos ambientes e suas 

espécies (SILVEIRA et al. 2003). 

6.2.2.2.2 Histórico do Conhecimento – Dados Secundários 

A lista primária nacional de espécies de aves de acordo com o Comitê Brasileiro 

de Registros Ornitológicos (2011) é composta por 1767 espécies, sendo que destas 

1494 são reconhecidas como residentes, 260 como visitantes ou vagantes e 13 

possuem o status desconhecido. Este elevado número de espécies mantém o Brasil 

como o terceiro país com maior diversidade de espécies de aves do mundo 

(SABINO & PRADO, 2000), sendo que 11% desta biodiversidade são endêmicas do 

território nacional (MITTERMEIER et al., 1997 apud SABINO & PRADO, 2000).  

O Estado do Paraná onde a área de estudo se localiza, por sua vez, possui cerca 

de 660 espécies (SCHERER-NETO & STRAUBE, 1995; STRAUBE & URBEN-

FILHO, 2001), o que representa cerca de 40% da avifauna registrada em todo o 

território nacional. Na porção sul do Estado do Paraná (Figura 6.80) limítrofe a área 

desse estudo foi realizada uma coletânea dos registros da avifauna, baseada em 

informações de museus, bibliografias e observações de campo (vide STRAUBE et 

al., 2005). Para essa região foram registradas 395 espécies o que representa cerca 

de 60% da avifauna paranaense.  

Outros componentes dos dados secundários foram considerados, o Parque 

Estadual do rio Guarani e outros estudos de usinas na área do rio Chopim. O PE do 

rio Guarani é um dos maiores remanescentes florestais limítrofes a área de estudo 
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sendo a unidade de conservação de proteção integral mais próxima. Esse parque foi 

criado como medida compensatória em decorrência da UHE Salto Caxias sendo 

registrado em seu plano de manejo um total de 253 espécies (IAP, 2002). Outro 

estudo anterior realizado em Salto Grande, a montante no rio Chopim, distante 

aproximadamente 30 km da área amostral, obteve um registro de 101 espécies de 

aves (Anexo 2). 

Os dados secundários componentes desse relatório foram divididos de acordo 

com suas fontes de registros, sendo elas tratadas aqui da seguinte forma: 1. Dados 

secundários externos: os dados provenientes dos trabalhos anteriormente citados 

obtidos por outros pesquisadores em áreas limítrofes a área amostral. 2. Dados 

secundários internos: os dados provenientes dos trabalhos executados por nossa 

equipe em áreas próximas localizadas no mesmo rio Chopim, sendo elas: a primeira 

e a segunda campanha nas regiões de Volta Grande, e Bela Vista. A lista referente à 

primeira campanha de Volta Grande foi obtida durante fase de campo preliminar nos 

dias 06 e 07 de maio de 2010, onde foram registradas 76 espécies nos mesmos 

ambientes visitados durante essa nova campanha. As listas referentes à segunda 

campanha de Volta Grande e a campanha de Bela Vista foram realizadas durante 

mesma expedição a campo durante os dias 18/19 e 20/21 de março 

respectivamente. Nessas localidades foram registradas, 85 e 84 espécies 

respectivamente para a Bela Vista e para Volta Grande. Estes locais de 

amostragem, assim como os citados no parágrafo anterior são representados pelos 

pontos amarelos na Figura 6.80. 

6.2.2.2.3 Material e Métodos 

• Locais de amostragem 

Dentro da área do empreendimento, representada pelo ponto vermelho na Figura 

6.80, foram amostradas quatro remanescente florestais com a finalidade de 

caracterizar a avifauna (ver Desenho 6.17).. está apresentado ao final deste 

capítulo, junto com os demais desenhos do meio bióticoAlém disso, foi percorrido o 

entorno desses remanescentes com a finalidade de amostrar os diversos ambientes 

situados na área de influência do empreendimento, porém enfatizando os ambientes 

que sofrerão maiores influências. Cada remanescente foi amostrado em um período 

de amostragem, e o número de pontos amostrais por área foi variável devido às 
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diferenças fisionômicas encontradas em cada local. Os trajetos foram realizados de 

carro com paradas de observação nos diferentes ambientes situados na área de 

estudo. Sendo assim, os locais de amostragem consistiram em: 1. áreas 

urbanizadas, caracterizadas pelas estradas de acesso e construções civis; 2. áreas 

de pastagem; 3. áreas de plantio, caracterizadas por plantações compostas 

principalmente por milho e soja; 4. áreas alagadas, compostas por açudes, 

banhados, brejos e rios; 5. áreas florestais, composta pelos fragmentos florestais e 

pelas matas ciliares. Na Figura 6.81(A-E) estão exemplos dos ambientes 

amostrados. 

Figura 6.80: Mapa de referência das localidades e d os rio Chopim e Iguaçu no estado do 
Paraná. Área de estudo em vermelho (a). Dados secun dários: Volta Grande (b); Bela Vista (c); 
Porção sudoeste do Estado (d – sombreado); PE do Ri o Guarani (e); Estudos a montante da 

PCH Foz do Santana (f). 
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Figura 6.81 Tipos de ambientes amostrados durante o  diagnóstico de aves. A. Áreas Alagadas; 

B. Áreas de Plantio; C. Áreas de Pastagem; D. Image m geral da paisagem demonstrando o 
mosaico de ambientes ao redor do rio Chopim; E. Áre as de Pastagem (soja) e ao fundo 

remanescente florestal.  
 

• Métodos 

Os dados de riqueza e composição específica foram obtidos a partir de técnicas 

usuais em estudos ornitológicos, i.e. observações e registros auditivos (e.g. BIBBY 

et al., 2000; DEVELEY, 2004). Esses métodos qualitativos são eficientes em 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

267 

inventários de aves pela praticidade em seu emprego permitindo uma caracterização 

de uma área em um período limitado de tempo (DEVELEY, 2004). Estes 

procedimentos foram conduzidos durante a campanha de campo realizada no 

período de 22 a 23 de março de 2011, sendo cada área amostrada em um período 

do dia com esforço aproximado de 03 horas por área. 

Os métodos de observações e registros auditivos foram executados 

simultaneamente percorrendo trilhas pré-existentes, sendo registradas todas as 

espécies visualizadas e/ou escutadas durante a permanência nos pontos amostrais. 

Os registros visuais foram realizados com o auxílio de binóculos (10x50mm) e as 

identificações das espécies foram executadas por meio de experiência prévia do 

pesquisador e com auxílio de guias de campo (e.g. NAROSKI & YZURIETA, 1993).  

Alguns registros auditivos foram gravados com gravador digital, com o intuito de 

registrar as espécies observadas, o que possibilita posterior comprovação de 

ocorrência das espécies comparando com registros sonoros de aves publicados 

(e.g. DALGAS-FRISCH, 1973a, 1973b, 1980; STRANECK, 1988, 1990; VIELLIARD, 

1995, 1996, 1999; HARDY et al., 1996, 1998a, 1998b, 1998c, 1999; HARDY & 

COFFEY 1996; RANFT & CLEERE 1998; GONZAGA & CASTIGLIONI, 2001).  

Nos ambientes florestais, considerados aqui como foco do estudo, essas 

técnicas foram utilizadas durante o emprego do método de listas de Mackinnon 

(RIBON, 2007), no qual são geradas listas (unidade amostral) contendo 10 espécies 

não repetidas em mesma lista. Durante esse método foram percorridos transectos 

pré definidos com velocidade constante (aproximadamente 1 km/h).  

• Análise dos dados 

A lista geral formada pelo inventário realizado nas quatro áreas segue o 

ordenamento taxonômico proposto pelo CBRO (2011). A cada período de 

amostragem foi confeccionada uma lista de espécies que ao final, sendo somada a 

lista geral, formou a curva do número acumulado de espécies no geral e para cada 

tipo ambiental, que nesse caso foi comparada com a curva de riqueza estimada 

(Jacknife1). Essa lista geral foi comparada as duas categorias de listas secundárias, 

as de estudos realizados por terceiros em áreas mais distantes ao empreendimento 

(i.e. STRAUBE et al., 2005, PE do Rio Guarani e UHE Salto Grande), e as de 

estudos realizados em área próxima pela mesma equipe de pesquisadores conforme 
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citado anteriormente. (i.e. estudos anteriores em Volta Grande, últimos estudos em 

Volta Grande e Bela Vista).  

As espécies registradas foram categorizadas de acordo com a definição de 

espécies ameaçadas seguindo as referências específicas para cada região, sendo 

elas a lista mundial de espécies ameaçadas apresentada no “Threatened birds of the 

World” (BIRDLIFE, 2009), a “Lista nacional de espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção” (IBAMA, 2003) e o “Livro vermelho da fauna ameaçada no 

estado do Paraná” (MIKICH & BÉRNILS, 2004). 

Com a finalidade de caracterizar a composição específica na área do 

empreendimento as espécies foram categorizadas de acordo com os seguintes 

critérios: 1. Componentes dos centros de endemismos sugeridos por Cracraft (1985), 

sendo eles Serra do Mar, Paraná, Serra do Mar/Paraná e Chaco; Baseado em 

Parker III e colaboradores (1996) para as categorias: 2. Estrato ocupado: T – 

terrestre, U – sub-bosque, M – intermediário, C – dossel, A – aéreo e W – aquático; 

3. Grau de sensibilidade: L – baixa, M – média e H – alta; 4. Abundância relativa na 

distribuição geográfica: C – comum, F - pouco comum, U – incomum, R - raro e P – 

para espécies que possuem distribuição em mancha; 5. Prioridade para 

conservação: 1 – urgente, 2 – alta, 3 – média e 4 – baixa; 6. Prioridade para 

pesquisa: 1 – alta, 2 – média e 3 – baixa. 

O método de lista de Mackinnon empregado nas quatro áreas florestais permitiu 

a confecção da curva de acumulação de espécie (Mao Tau) (curva do coletor) e a 

curva de riqueza estimada (Jacknife1) (SANTOS, 2004; RIBON, 2007). A partir 

desse método também foi possível calcular a frequência relativa das espécies, 

verificando o número de vezes que a espécie foi registrada em relação ao número 

total de listas geradas (FR = f.100/F, sendo f, o número de amostragens que a 

espécie foi registrada e F, o número total de amostragem).  

6.2.2.2.4 Resultados 

• Aspectos Zoogeográficos  

A região amostral está situada dentro do centro de endemismo proposto por 

Cracraft (1995) como o Centro Paraná, caracterizado pela presença da Araucaria 

angustifolia em sua área de distribuição apesar dos remanescentes visitados 

apresentarem características predominantemente de Floresta Estacional 
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Semidecidual. A região de estudo encontra-se no limite oeste desse centro de 

endemismo próximo ao rio Paraná (CRACRAFT, 1985) e a ornitofauna registrada 

apresentou elementos de três centros de endemismos dos 33 propostos por Cracraft 

(1985). A união dos centros Serra do Mar e Paraná tal como sugerido pelo próprio 

autor como um centro característico é o que tem um maior número de espécies na 

região (sete espécies), sendo elas Amazona vinacea, Trogon surrucura, 

Dysithamnus mentalis, Synallaxis cinerascens, Chiroxiphia caudata, Poecilotriccus 

plumbeiceps e Conopias trivirgatus. Pertencente ao centro Paraná foi registrado 

Penelope obscura e Picumnus temminckii e as espécies Thamnophilus caerulescens 

e Tangara sayaca são mencionadas suas subespécies, T. c. dinellii e T. s. obscura, 

como pertencentes ao centro de endemismo denominado como Chaco. 

• Riqueza de espécies 

O total de espécies registradas que compõe a lista primária foi de 61 espécies 

(Anexo 2). Essas espécies foram listadas a partir da somatória das listas das quatro 

áreas visitadas. A cada área visitada houve incrementos de espécies na lista geral 

sendo que as últimas áreas contribuíram menos com a riqueza total do que as 

primeiras listas. Conforme a curva do número acumulado de espécies (Figura 6.82) 

verificamos que a área 1 contribuiu com 34 espécies da riqueza total, a área 2 

contribuiu com o acréscimo de sete espécies, a área 3 com 15 espécies, e a área 4 

acresceu apenas cinco espécies a lista geral (Figura 6.82). 

 

Figura 6.82 Curva representando o número acumulado de espécies conforme a amostragem 
em novas áreas. 
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Somando as listas primária com as secundárias a riqueza específica para a 

região do estudo e áreas limítrofes é de 408 espécies (Anexo 2). Os dados 

secundários são formados por estudos que apresentam diferentes esforços 

amostrais e abrangências geográficas em comparação com a lista primária, sendo 

que essas diferenças contribuem com as ausências nessa lista em comparação aos 

dados secundários, os quais são importantes por demonstrarem quais as espécies 

que potencialmente poderiam ocorrer na área de estudo. Ao comparar a lista 

primária com os estudos considerados como dados secundários internos (mesma 

época amostral e região), verificamos que os dois estudos realizados na área de 

Volta Grande, o primeiro preliminar realizado em 2010 e o segundo em mesma 

época desse estudo, acresceriam 33 espécies cada na lista primária, sendo 21 

espécies comuns aos dois estudos e 12 exclusivas de cada um. O outro estudo 

realizado em mesma época que esse estudo, na localidade de Bela Vista, acresceria 

34 espécies (Figura 6.83; Anexo 2). A proximidade entre as áreas amostrais é um 

fator importante na determinação da similaridade entre as áreas, devido à essas 

áreas estarem sujeitas as mesmas influências abióticas e possuírem a mesma 

estrutura na composição da paisagem. Desta maneira, pode-se assegurar que as 

espécies registradas exclusivamente nesses estudos possuem grande potencial de 

ocorrer na área amostral da lista primária o que aumentaria a riqueza para 101 

espécies (Figura 6.83). O número de espécies exclusivas da lista primária foi de 

apenas três espécies comparando com as listas anteriormente citadas. 
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Figura 6.83: Número de espécies registradas por est udo (total das barras – salvo coluna FS) 
representado em laranja pelo número de espécies em comum com a lista primária (FS) e em 
amarelo o número de espécies exclusivas do estudo e m relação à lista primária. Em azul o 
número de espécies que seria acrescido à lista prim ária se considerado os estudos na mesma 
região. A barra verde representa o total de espécie s somados todos os estudos, sendo: FS – 
Foz do Santana, BV- Bela Vista, VG – Volta Grande, VG/1 – fase preliminar realizada em Volta 
Grande, SG – UHE Salto Grande, RG – PE do Rio Guara ni e PS – porção sul do Estado do 
Paraná. 

 
Como os estudos realizados por outros autores utilizaram outros métodos e 

empregaram um esforço amostral superior eles não se tornam comparáveis a lista 

primária, mas servem como base para conhecermos as espécies que 

potencialmente poderiam ocorrer na área de estudo. Sendo assim, nesses estudos 

foram registradas 281 espécies que não estão presentes em nenhuma lista 

anteriormente mencionada (Ver Anexos). 

A razão Passeriformes/Não Passeriformes foi de 1.34 com 35 e 26 espécies 

respectivamente, e a razão Suboscine/Oscine foi de 0.84 com 16 e 19 espécies 

respectivamente. A relação Suboscine/Oscine apesar de pouco acentuada indica 

que a área amostral é caracterizada principalmente por elementos de áreas abertas 

(cf. SLUD, 1976; WILLIS, 1976; WILLIS, 1979; STRAUBE, 1995; PICHORIM & 

BÓÇON, 1996; SICK, 1997), pois os Passeriformes Suboscines são espécies mais 

relacionadas aos ambientes florestais do que os Oscines, as quais são mais comuns 

em áreas abertas e de borda florestal. As espécies não Passeriformes são 
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representadas principalmente por espécies de maior porte, geralmente distribuídas 

em ambientes abertos. A área amostral apresenta esses tipos ambientais como 

áreas de pastagem, de produção agrícola e os banhados propiciando que essas 

espécies se estabeleçam localmente o que justifica o número de espécies 

registradas. Apesar do maior número de espécies Passeriformes que 

caracterizariam a preferência pelo ambiente florestal o número de espécies que 

apresentam tal característica foi baixo, pois ao analisar essa ordem verifica-se o 

número maior de espécies Oscines tal como mencionado anteriormente. 

As espécies registradas na lista primária são consideradas residentes para a 

região amostral, isto é, se reproduzem ou supostamente se reproduzem localmente. 

De acordo com o padrão de abundância das espécies em suas áreas de 

distribuições tal como o proposto por Parker III e colaboradores (1996) verifica-se 

que a grande parte das espécies se encontra dentro da categoria comum, 

representando 69% das espécies totais, sendo que os outros 31% estão distribuídos 

entre espécies que apresentam o padrão de abundância, pouco comuns, incomuns 

e uma espécie como raro (Figura 6.84; Anexos). A espécie considerada como rara 

foi o papagaio-de-peito-roxo, Amazona vinacea, que apresenta sua distribuição 

limitada ao bioma floresta atlântica na área de distribuição da formação Ombrófila 

Mista. A categoria de distribuição em mancha (P) está agregada as categorias 

anteriores e representa a forma de distribuição das espécies que não é homogênea 

na sua área de distribuição e sim de forma agregada. 
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Figura 6.84 Número de espécies por categoria de abu ndância proposta por Parker III e 
colaboradores (1996), sendo elas: comum (C), pouco comum (F), incomum (U), rara (R) e para 

as espécies que possuem a distribuição em mancha (P ). 
 

• Ambiente de ocorrência 

Ambientes que apresentam uma maior complexidade estrutural por sinal 

possuem a capacidade de suportar um número maior de espécies, sendo assim 

como era de se esperar, o ambiente florestal foi o que apresentou a maior riqueza 

específica, sendo registradas 69% das espécies, seguido das áreas de pastagem 

com o registro de 36% do total de espécies (Figura 6.85). Essa relação positiva da 

complexidade da vegetação com a diversidade ocorre pois áreas com maior 

estratificação oferecem mais nichos potenciais do que aquelas áreas 

estruturalmente mais simples (MACARTHUR et al., 1966; AUGUST, 1983; CONNER 

& DICKSON, 1997). O padrão de riqueza de espécies por tipo ambiental se repetiu 

hierarquicamente quando comparada a riqueza estimada por tipo ambiental (Figura 

6.86). O ambiente que mais contribuiu com a riqueza geral foi o florestal com o 

registro de 30 espécies exclusivas, enquanto que as áreas alagadas contribuíram 

com três espécies e as áreas urbanizadas com apenas uma espécie. As áreas de 

plantio e pastagem apresentaram quatro espécies exclusivas em comparação com 

as demais, sendo que somente as áreas de pastagem apresentaram uma espécie 

exclusiva deste tipo ambiental. 
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Figura 6.85 Número de espécies observadas por tipo ambiental. 
              

Figura 6.86 Número de espécies estimado (Jacknife1)  por tipo ambiental. 
 

A curva acumulada de espécies e a curva de riqueza estimada dos tipos 

ambientais que são mais simplificados estruturalmente, pastagem, plantio, alagados 

e urbanizadas, apresentam um padrão mais estável com pouca inclinação da curva 

conforme é acrescentado espécies na lista geral (Figura 6.87). Essas listas também 

apresentam uma tendência a estabilizar ao final das amostragens, enquanto que o 
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ambiente florestal que é estruturalmente mais complexo apresenta uma curva com 

maior inclinação entre as áreas amostradas demonstrando que para esse tipo 

ambiental provavelmente algumas novas espécies poderiam ser registradas 

conforme o aumento de amostragens (Figura 6.88). O que é comprovado pelo 

estimador de riqueza no qual prevê a ocorrência de pelo menos 18 espécies para 

esse tipo ambiental, sendo que a curva de riqueza estimada apresenta o mesmo 

padrão de inclinação que a curva de riqueza observada (Figura 6.88). Para os 

demais ambientes a riqueza de espécies estimada sugere o acréscimo de poucas 

espécies (máximo de seis espécies) sobre o total de espécies observadas para cada 

ambiente (Figura 6.88). 

Devido ao maior número de espécies ocupando o ambiente florestal verificamos 

que ocorre uma preferência no uso de estratos que estão disponíveis nesse tipo 

ambiental, sendo o maior número de registros para espécies que utilizam os estratos 

de dossel (C) com 27% das espécies. Nessa região verifica-se que várias espécies 

também ocupam os estratos intermediários o que pode refletir a qualidade desses 

ambientes florestais, no qual apresentam-se bem estruturados. 
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PASTAGEM PLANTIO ALAGADAS 

   
URBANIZADAS FLORESTAIS  

  

 

Figura 6.87 Número de espécies observadas (azul) e estimado (vermelho) por área para cada tipo ambient al encontrado na área do empreendimento.
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Figura 6.88 Estratos preferencialmente ocupados pel as espécies registradas segundo 
PARKER III et al. (1996). T – Terrestre, U – sub-bo sque, M – intermediário, C – dossel, A – Aéreo 

e W – aquático. 
 

• Espécies raras e ameaçadas de extinção 

Dentre as espécies presentes na lista primária, apenas o papagaio-de-peito-roxo, 

Amazona vinacea, está presente como quase ameaçado na lista de espécies 

ameaçadas de extinção do Estado do Paraná (MIKICH & BÉRNILS, 2004), e é 

mencionada na lista nacional (IBAMA, 2003) como vulnerável e na lista internacional 

(BIRDLIFE, 2009) como presente na categoria em perigo.  

Apesar de não fazerem parte das listas de espécies ameaçadas de extinção 

algumas espécies despertam o interesse para conservação devido a sua raridade 

natural ou a particularidades em sua distribuição. Pelo motivo de cada espécie 

apresentar características próprias e necessidades específicas no uso dos recursos 

estas podem reagir diferentemente aos variados impactos. De acordo com o grau de 

sensibilidade sugerido por PARKER III e colaboradores (1996), a grande maioria das 

espécies é categorizada como de baixa sensibilidade, 41 espécies, e 18 espécies 

categorizada com média sensibilidade (Figura 6.89). Apenas duas espécies são 

categorizadas com alta sensibilidade, Dysithamnus mentalis e Habia rubica, os quais 

são espécies de interior florestal que ocupam os estratos intermediários da 

vegetação e por espécies desses grupos serem dependentes do ambiente florestal 
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apresentam uma alta sensibilidade ao processo de fragmentação florestal sendo 

mantidas somente em grandes áreas ou com alto grau de preservação (CONNER & 

DICKSON, 1997) (ver Anexos). O baixo número de espécies sensíveis pode ser um 

indicativo dos impactos sofridos nessa região ao longo dos anos, e que resultaram 

em possíveis extinções locais. A carência de informações anteriores a este trabalho 

dificulta afirmar que estas extinções locais ocorreram e monitoramentos contínuos 

devem ser propostos com a finalidade de medir os impactos existentes e verificar a 

manutenção dessas espécies localmente. Nesse ponto, de acordo com PARKER III 

e colaboradores (1996), verifica-se que nenhuma espécie encontra-se na categoria 

de urgente segundo os critérios de prioridade de conservação e apenas uma 

espécie, Amazona vinacea, é categorizada com alta prioridade de conservação e 

duas espécies, Penelope obscura e Synallaxis cinerascens, são categorizadas em 

média prioridade (Figura 6.89 e Anexos).  

                

Figura 6.89 Número de espécies por categoria de aco rdo com: Sensibilidade, sendo baixa 
(laranja), média (roxo) e alta (azul); Prioridade d e Conservação, sendo baixa (laranja), média 
(roxo) e alta (azul); Prioridade de pesquisa, sendo  baixa (laranja), média (roxo) e alta (azul). 

 
Segundo os mesmos autores, de acordo com a prioridade de pesquisa, apenas 

Amazona vinacea está categorizado como de alta prioridade para pesquisa, 
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enquanto seis outras espécies estão categorizadas como média e as demais 54 

espécies como baixa prioridade (Figura 6.89 e Anexos) 

• Dados quantitativos 

Os quatro fragmentos florestais situados em cada uma das quatro áreas foram 

amostrados durante os transectos utilizando o método de listas de Mackinnon. 

Durante esses transectos foram geradas apenas nove listas nos quais registraram 

um total de 37 espécies. A curva de acumulação de espécies ao longo das nove 

listas não apresentou uma tendência a atingir um padrão assintótico ao final, e tal 

como o sugerido pela curva de riqueza estimada que esteve sempre superior a 

observada, o aumento do esforço amostral nessas áreas provavelmente registrariam 

novas espécies (Figura 6.90). Ao final das amostragens o número de espécies 

estimado para a área de estudo foi de 55 espécies. 

Figura 6.90 Curva de acumulação de espécies (observ ada - azul) e curva de riqueza estimada 
(vermelho) de acordo com as nove listas geradas pel o método de Mackinnon realizado nos 

quatro fragmentos florestais situados na área do em preendimento. 
 

O método empregado também permitiu determinar a frequência das espécies 

nos fragmentos florestais. A grande maioria das espécies apareceu em menos de 

50% das nove listas geradas, sendo que grande parte foi registrada apenas uma 

vez. Desta maneira, a curva de frequência demonstra que poucas espécies foram 

frequentes nos fragmentos florestais, tais como a Patagioenas picazuro, 
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Megarynchus pitangua, Turdus rufiventris, Basileuterus culicivorus e Basileuterus 

leucoblepharus as únicas espécies presentes em mais de 50% das amostras (Figura 

6.91). A frequência relativa das espécies registradas durante os transectos está 

presente no Anexo 2 junto com a lista geral de espécies. 

                 

                 

Figura 6.91 Curva que demonstra o padrão de distrib uição das frequências relativas das 
espécies registradas nos fragmentos florestais de a cordo com as nove listas geradas pelo 

método de Mackinnon.  
 

6.2.2.3 Herpetofauna 

6.2.2.3.1 Introdução 

Devido ao alarmante declínio nas populações de répteis e anfíbios (ver HEYER 

et al., 1988; WEIGODT, 1989), sejam por fatores ecológicos, como por exemplo: 

tamanho corporal, potencial reprodutivo, dieta especialista, ocupação de habitat ou 

capacidade de ocupar habitats alterados ou outros fatores como os históricos, este 

grupo tem sido reconhecido como bioindicador da qualidade ambiental 

(BEISWENGER,1988; WEYGOLDT, 1989; VITT et al, 1990; BLAUSTEIN & WAKE, 

1995; BERNARDE et al., 1997), já que a presença de espécies estenóicas, 

endêmicas ou florestais, denotam grande preocupação conservacionista, pois são 
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fundamentais para a detecção do grau de primitividade do ambiente. Enquanto que 

espécies eurióicas, sinantrópicas e oportunistas informam sobre os níveis de 

alteração ambiental, servindo como indicadoras de graves distúrbios ambientais 

(MOURA-LEITE et al., 1993). A presença de algumas espécies e/ou comunidades 

em determinadas áreas, tem sido reconhecida como fundamental em inventários, 

estudos de impactos ambientais (EIAs) e monitoramentos e podem servir como 

objeto de estudo para a elaboração de planos de manejo e conservação de 

ecossistemas terrestres e aquáticos (e.g. BEISWENGER, 1988; FRANÇA & 

ARAÚJO, 2006).  

Portanto, os anfíbios, em geral, são considerados excelentes indicadores da 

qualidade ambiental, devido a algumas características peculiares da sua biologia 

como ciclo de vida bifásico, dependência de umidade para reprodução, pele 

permeável, ovo amniótico, aspectos da biologia populacional e interações complexas 

nas comunidades em que se inserem (VITT et al. 1990; WELLS, 2007). Além disso, 

possuem distribuição espacial específica, ou seja, alguns ocorrem 

caracteristicamente na serrapilheira, enquanto outros são arborícolas ou ainda 

aquáticos. Assim, parâmetros bioindicadores como a presença/ausência das 

espécies típicas daquele ambiente, abundância, evidências reprodutivas e respostas 

aos padrões sazonais podem inferir qualidade ambiental referente a cada ambiente 

de ocupação. 

Com relação aos répteis, os mesmos parâmetros bioindicadores citados acima 

podem ser empregados na indicação da qualidade ambiental. No entanto, deve-se 

ter cautela ao abordar o parâmetro abundância, pois se tratando de animais cujo 

encontro, em geral, é fortuito, este quesito deve ser aplicado àquelas espécies 

naturalmente abundantes.  

A análise das comunidades de répteis e anfíbios representa um passo 

indispensável na elaboração de planos de conservação dos ecossistemas em que 

eles se inserem, já que estes grupos representam uma porção significativa da 

riqueza local de fauna em qualquer localidade. Além disso, a forte associação de 

determinadas espécies com a estrutura do hábitat no caso dos répteis e, 

especialmente, a necessidade de água de boa qualidade para reprodução dos 

anfíbios os tornam bons indicadores de status de conservação dos habitats (ZUG et 

al., 2001).  
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Os répteis e, principalmente, os anfíbios são organismos que respondem 

rapidamente às modificações no ambiente, como poluição da água, desmatamentos, 

variações climáticas, assoreamentos, entrada de espécies invasoras e queimadas 

(ALFORD & RICHARDS, 1999), sendo desta forma, devido a suas características 

ecológicas  fisiológicas, ótimos bioindicadores da qualidade ambiental (VITT et al., 

1990). Por isso, são considerados fundamentais em avaliações ecológicas e áreas 

com grande riqueza de espécies, podem ser consideradas em bom estado de 

conservação.  

As espécies bioindicadoras são espécies particularmente sensíveis às alterações 

de seu habitat que requerem esforços maiores para sua efetiva conservação, 

especialmente em ambientes alterados pelo homem. Podem ser espécies 

ameaçadas de extinção ou espécies que, devido a suas maiores necessidades 

ecológicas, podem ser consideradas espécies guarda-chuva. A presença ou riqueza 

destas espécies num determinado local pode auxiliar na identificação de áreas 

particularmente relevantes para conservação ou na escolha de estratégias mais 

adequadas para conservação e restauração da biodiversidade.  

• Histórico do conhecimento 

O total de espécies de répteis, no mundo, está estimado em seis mil (BARTLETT 

& BARTLETT, 2003). O Brasil encerra a segunda fauna mais diversa de répteis do 

mundo, com o registro de 721 espécies para o País (BÉRNILS, 2010). No Estado do 

Paraná podem ser encontradas até 154 espécies de répteis, contudo, excetuando-se 

as espécies fronteiriças e com ampla distribuição geográfica, têm-se 124 que podem 

ser consideradas espécies no vagrants no Estado, são elas: um jacaré, quatro 

cágados, sete anfisbênias, 23 lagartos e 89 serpentes (BÉRNILS et al., 2004). 

Houve um interesse tardio das grandes expedições científicas do século passado 

em coletar no território paranaense (STRAUBE, 1990). A fauna de répteis do Estado 

do Paraná vem sendo sistematicamente estudada desde 1983 (MOURA-LEITE, 

1994), como por exemplo: Bérnils & Moura-Leite (1990), que relacionaram os 

exemplares coletados por André Mayer; Moura-Leite et al. (1996) e Bérnils et al. 

(2000) que apresentaram novos registros concernentes à ampliação de distribuição 

de certas espécies e Morato & Bérnils (1989); Bérnils & Moura-Leite (1991); Morato 

(1991; 1995); Prudente et al. (1995); Morato et al. (1996); Ribas & Monteiro-Filho 

(2002); Marques et al. (2006); Thomas et al. (2006) e Stender-Oliveira (2008); que 
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abordaram algum aspecto específico sobre a biologia de alguma espécie procedente 

do Estado.  

Foram realizados estudos no Parque Estadual da Mata dos Godoy, em Londrina 

(BERNARDE et al., 1997) e nas porções baixas do rio Tibagi (BERNARDE & 

MACHADO, 2002). Também diversos trabalhos foram realizados na região leste do 

Estado, com destaque para Morato (2005) e na bacia do rio Iguaçu, como por 

exemplo, o EIA-RIMA da UHE Salto Caxias (COPEL, 1993), o Plano de Manejo do 

Parque Nacional do Iguaçu (SEGALLA, 1999), o EIA-RIMA da UHE Baixo Iguaçu 

(ENGEVIX, 2004) e uma série de artigos pontuais como Rodrigues (1990); Sazima & 

Haddad (1992); Teixeira & Ribas (1999); Bérnils et al. (2004) e Cielusinsky et al. 

(2008). Contudo, áreas importantes como a do empreendimento nunca foram alvo 

de estudos pormenorizados.  

De um modo geral, referências a répteis paranaenses são escassas na literatura, 

limitando-se a resumos divulgados em congressos nacionais, referências pontuais 

em revisões taxonômicas ou registros oriundos de estudos feitos com espécies ou 

espécimes em particular. As melhores fontes de informação são, portanto, os 

museus que encerram relevante material de répteis do sudoeste paranaense. O 

exame desses acervos, somado aos dados obtidos em campo, permite a formação 

de um quadro concreto da composição faunística dos répteis da região, condição 

para a determinação das relações e do status da comunidade herpetofaunística 

local. 

Das mais de cinco mil espécies de anfíbios viventes no mundo (STEBBINS & 

COHEN, 1995; BARTLETT & BARTLETT, 2003), quase metade ocorre na América 

tropical (DUELLMAN, 1978). O Brasil ocupa a primeira colocação na relação de 

países com maior riqueza de espécies de anfíbios, com 877 espécies (SBH, 2010). 

Apesar da elevada riqueza em número de espécies, há uma carência efetiva de 

informações biológicas para as comunidades de anuros, sejam estas em quais 

níveis forem (DRUMMOND et al., 2005), uma realidade que dificulta a tomada de 

decisões quanto à conservação das espécies e de seus habitats.  

Para o sul do País, em particular para o Estado do Paraná, a anurofauna é ainda 

pouco conhecida, sendo que alguns dos trabalhos realizados referem-se ainda a 

descrições de novas espécies ou de novos registros e de notas sobre ampliação de 

distribuição geográfica (e. g. POMBAL & HADDAD, 1992; LANGONE & SEGALLA, 
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1996; POMBAL et al., 1998; BERNARDE, 1998; 1999; CASTANHO & HADDAD, 

2000; LINGNAU, 2000; MACHADO & BERNARDE, 2002; CONTE & MACHADO, 

2005; CONTE & ROSSA-FERES, 2006; CONTE & ROSSA-FERES, 2007; CONTE 

et al., 2010). Para o Estado são conhecidas cerca de 120 espécies de anfíbios 

(SEGALLA & LANGONE, 2004) e dentro do Bioma Floresta com Araucária (Floresta 

Ombrófila Mista) há três trabalhos recentes, são eles: Conte & Machado (2005); 

Conte (2010) e Conte et al. (2010). 

O presente diagnóstico baseou-se em dados primários que consistiram em fase 

de campo para reconhecimento dos vários ambientes existentes na região de estudo 

e de levantamentos bibliográficos e museológicos atualizados do Museu de História 

Natural Capão da Imbuia (MHNCI).  

6.2.2.3.2 Área de Estudo 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar grandes extensões de pastagem 

e plantações, com inúmeros mosaicos (fragmentos) de mata, com vegetação em 

estádio inicial a médio de sucessão secundária de recuperação (Estádio sucessional 

secundário inicial e médio da Floresta Ombrófila Mista), cortado por pequenos 

cursos d’água (Figura 6.92). Originalmente, a vegetação da área de estudo era 

representativa de ecótono (área de tensão ecológica) entre duas formações 

fitogeográficas distintas, mesclando elementos da Floresta Ombrófila Mista (Floresta 

com Araucária) e da Floresta Estacional Semidecidual, segundo a classificação 

proposta por Veloso et al. (1991). Atualmente, essa vegetação encontra-se muito 

descaracterizada, tendo em vista o desmatamento e a urbanização local.  

As paisagens naturais do Estado do Paraná sofreram bruscas transformações e 

mais de 96% de seus remanescentes florestais foram destruídos (SOS MATA 

ATLÂNTICA, 1998). A área de estudo faz parte deste cenário, tendo sido modificada 

quase em sua totalidade pela exploração agropastoril, reduzindo imensas áreas 

naturais, a pequenos fragmentos (ver Tomé, 1999). A associação destes fatores 

afetou negativamente a existência de várias espécies da fauna regional 

(BERNARDE et. al., 1997; MACHADO et al., 1999), em especial os anuros, que 

mantém estreita relação com ambientes florestais primários, sofrendo uma 

diminuição em sua abundância e riqueza específica (TOCHER et al., 1997). 
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Os fragmentos amostrados na ADA e AID são de pequena extensão e alguns se 

encontram praticamente isolados, mas aparentemente ainda servem de refúgio para 

uma parte da herpetofauna relictual. Os pontos FS03 e FS02 são fragmentos de 

pequena extensão, muito alterados pela ação humana, com muitas roças ao redor, 

gado, trilhas, estradas, etc (Figura 6.92 e Quadro 6.24), e já não devem comportar 

as espécies de anfíbios e répteis mais exigentes quanto à qualidade ambiental. Os 

pontos FS01 e FS04 estão em melhor estado de conservação (Figura 6.92 e Quadro 

6.24). Há também a presença de cursos de água (taboais, lagoas, açudes, córregos 

e rios de pequeno porte) na ADA, AID e AII, que podem servir de locais para 

reprodução de anuros e alimentação de algumas espécies de serpentes. Todos os 

demais pontos amostrados (12) no presente estudo se encontram no Quadro 6.24. 

 

Figura 6.92 Ambientes amostrados na ADA e na AID da  futura Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná.  

 
 
 
 
 
 

  
Fragmento na AID do ponto FS01 Córrego no interior do ponto FS01 
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Figura 6.92 Ambientes amostrados na ADA e na AID da  futura Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná.  (Cont) 

 

  
Fragmento na ADA do ponto FS02 Córrego no interior do ponto FS02 

  
Fragmento na AID do ponto FS03 Córrego no interior do ponto FS03 

  
Fragmento na ADA do ponto FS04 Córrego no interior do ponto FS04 
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Quadro 6.24 Breve descrição do ambiente e coordenad a em UTM em cada um dos pontos 
amostrados em campo para a herpetofauna (répteis e anfíbios), durante a campanha realizada 
nas áreas de influência da futura Pequena Central H idrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste 

do Estado do Paraná.  

Pontos 
Amostrados 

Área de 
Influência 

Descrição do Ambiente Coordenada em 
UTM (22J) 

VG01 AII Ambiente bastante alterado com presença de 
pastagens, gado e diversas roças, fragmento 

coberto por cipós e lianas, com sub-bosque limpo. 
Ruim para a herpetofauna. 

7146879/303444 

FS02 ADA Ambiente bastante alterado com presença de 
pastagens, gado e diversas roças, fragmento com 

cipós e lianas. Com córrego em seu interior. 
Razoável para a herpetofauna. 

7138460/314242 

VG03 AII Com grandes extensões de mato em ambas as 
margens do rio Chopim. Áreas bem preservadas, 
que denotam certo grau de preocupação sob a 

ótica conservacionista. Excelente para a 
herpetofauna. 

7149357/307830 

FS04 ADA Fragmento alterado, com muitas trilhas abertas, 
inclusive antigas estradas, porém de extensão 
razoável, bem preservado em alguns pontos. 

Com córrego em seu interior. Presença de gado 
até a borda do rio Chopim. Bom para a 

herpetofauna. 

7137188/315682 

35 AII Ambiente bastante alterado com presença de 
pastagens, gado e diversas roças, fragmento 

coberto por cipós e lianas, com sub-bosque limpo. 
Ruim para a herpetofauna. 

7147026/305446 

34 AII Ambiente bastante alterado com presença de 
pastagens, gado e diversas roças, fragmento 

coberto por cipós e lianas, com sub-bosque limpo. 
Ruim para a herpetofauna. 

7146157/306551 

BV01 AII Fragmento razoável, bem preservado. Bom para 
a herpetofauna. 

7144838/309747 

BV02 AII Fragmento razoável, bem preservado. Com 
córrego em seu interior. Bom para a 

herpetofauna. 

7141199/309816 

BV03 AID Fragmento razoável, bem preservado. Com 
córrego em seu interior. Bom para a 

herpetofauna. 

7140748/313126 

BV04 AID Fragmento razoável, bem preservado. Com 
córrego em seu interior. Bom para a 

herpetofauna. 

7142043/314400 

FS01 AID Ambiente alterado com presença de diversas 
roças, fragmento com sub-bosque limpo. Com 

diversos açudes. Razoável para a herpetofauna. 

7139310/313715 

FS03 AID Ambiente alterado. Com a presença de muito lixo. 
Com córrego em seu interior. Razoável para a 

herpetofauna. 

7139364/314806 
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6.2.2.3.3 Material e Métodos 

O diagnóstico atinente à composição da fauna de répteis e anfíbios nas áreas de 

interesse da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do 

Estado do Paraná, foi obtido a partir de atividades preliminares e prescritivas de 

reconhecimento dos vários ambientes existentes na região do empreendimento 

(Dados primários) e de levantamentos bibliográficos e museológicos (Dados 

Secundários).  

• Dados primários 

Como parte do diagnóstico da herpetofauna, que visa conhecer melhor a 

diversidade local de répteis e anfíbios, foi realizado um levantamento herpetológico 

na área de estudo. Os trabalhos de campo para a caracterização da herpetofauna 

contaram com o esforço amostral de um pesquisador. Este estudo compreendeu 

seis dias e seis noites efetivas de trabalho em campo, realizado nos dias 17 a 23 de 

março de 2011. 

O reconhecimento das áreas se deu segundo a análise de imagens de satélite da 

área de estudo, a fim de reconhecer os seus limites e os potenciais locais que 

pudessem abrigar a herpetofauna. Nessas áreas foram definidos pontos amostrais 

de acordo com as condições mais específicas da paisagem e, também, segundo as 

possibilidades de acesso (Quadro 6.24). Cada ponto selecionado foi avaliado quanto 

a seu estado geral de conservação, tipologia(s) vegetacional(ais) dominante(s) e 

variações em seu entorno. Foi despendido o mesmo tempo (esforço amostral) em 

cada um dos pontos amostrados. 

Durante a campanha, foram percorridas linhas de amostragem (transectos), tanto 

durante o dia quanto à noite, no interior e na borda de fragmentos de mata, que se 

mostraram propícios à ocorrência de répteis e anfíbios. O método empregado 

priorizou a localização visual dos indivíduos, como descrito por Vitt & Vangilder 

(1983). A amostragem em dois períodos do dia é fundamental para a observação de 

espécies com padrões de atividades distintos (ROCHA, 1994). 

Foram utilizados em campo sete métodos distintos para a obtenção de 

informações acerca da herpetofauna local: 

Procura Ativa (PA) ou Procura Não-Sistematizada: a procura visual foi o método 

mais empregado. Esse método consistiu de deslocamentos a pé realizados muito 

lentamente ao longo de transecções amostradas, durante o período diurno e 
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noturno, em diversos microambientes visualmente acessíveis à procura de anfíbios e 

répteis em atividade ou em abrigos (ver MARTINS & OLIVEIRA, 1998). Os 

ambientes foram explorados visualmente, havendo inspeção de tocas, serrapilheira, 

lagoas, locais abrigados sob pedras, troncos caídos, galhos de árvores e assim por 

diante, conforme recomendado por Vanzolini et al. (1980). O esforço amostral é 

medido em horas/pesquisador de busca intencional (MARTINS & OLIVEIRA, 1998). 

Esse método tem como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como obter 

informações sobre riqueza, distribuição no ambiente e padrões de atividade. A 

procura ativa com coleta manual é um método bastante versátil e generalista de 

detecção e coleta de vertebrados em campo (HEYER et al., 1994). 

Procura com Carro: a procura com carro corresponde ao encontro de anfíbios e 

répteis avistados ou atropelados em estradas da região (FRANCO & SALOMÃO, 

2002; SAWAYA, 2004).  

Colaboração de Terceiros: como a observação de répteis é de caráter fortuito e 

demanda muito tempo em campo, necessita-se da interação dos moradores locais 

na obtenção de informações sobre possíveis exemplares. O trabalho de campo 

também foi efetuado através da realização de entrevistas com as pessoas 

conhecedoras da região, nas quais se evitou a indução da resposta sobre a 

ocorrência de espécies, buscando-se sempre permitir que o entrevistado 

descrevesse o animal conforme sua própria experiência. Somente depois de 

concluídos os questionamentos é que o entrevistado teve acesso a livros e fotos que 

permitissem a associação de sua descrição com as espécies que poderiam ocorrer 

localmente. Para tais entrevistas, buscaram-se pessoas residentes há pelo menos 

cinco anos na região e com experiência de campo. Essas entrevistas com a 

comunidade e com pessoas conhecedoras da região fornecem informações valiosas 

sobre as áreas de maior concentração de animais ou da existência de espécies não 

obtidas pelos demais métodos aqui expostos – em especial de répteis de difícil 

constatação. 

Evidências Indiretas: são os registros indiretos ou vestígios como mudas de pele, 

fragmentos ósseos, rastros, tocas, cascas de ovos, carcaças em decomposição, etc. 

Encontros Ocasionais: o método de encontros ocasionais corresponde ao 

encontro de répteis e anfíbios vivos ou mortos durante outras atividades que não a 

amostragem dos demais métodos (SAWAYA, 2004).  
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Registros Visuais: avistamento de répteis e anfíbios, como por exemplo, 

serpentes arborícolas nas copas das árvores, anfíbios anuros no meio de lagoas, 

lagartos atravessando estradas, etc. Em algumas ocasiões os registros visuais são 

suficientes para inventários herpetofaunísticos, quando se abordam exemplares de 

grande porte, espécies em época reprodutiva e ameaçadas de extinção. Registros 

feitos através de observações são aceitos somente se tratar de espécies de 

caracterização e identificação indiscutíveis.  

Amostragem em sítio reprodutivo ("survey at breeding site"; s. SCOTT JR. & 

WOODWARD, 1994): foram realizadas visitas em diferentes locais utilizados pelos 

anuros como sítios de vocalização. Com auxílio de lanternas os animais foram 

visualizados, sendo anotadas todas as espécies encontradas em atividade de 

vocalização. Esse método permite a obtenção de dados sobre riqueza, distribuição 

no ambiente e padrões de atividade.  

Esses métodos têm como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como 

obter informações sobre riqueza, distribuição das espécies nas diferentes unidades 

de paisagem, padrões de atividade e outros aspectos da ecologia da fauna de 

anfíbios e répteis da região. 

A busca por répteis foi realizada nas horas mais quentes do dia e durante o 

período noturno. Já para os anfíbios priorizou-se o período noturno, quando a 

grande maioria de espécies está em atividade de reprodução. No período 

reprodutivo as espécies são encontradas por busca aural (HEYER et al., 1994). Para 

os anfíbios anuros foi ainda efetuada a gravação de vocalização para identificação 

sonora e emissão de play-back com vistas à atração dos espécimes. A vocalização 

dos anuros é uma importante ferramenta taxonômica, auxiliando na identificação das 

espécies desconhecidas. 

Especial atenção foi dada às áreas de maior revestimento florestal, que poderiam 

realmente fornecer informações e fortuitas observações dos animais em questão. 

Áreas mais preservadas apresentam uma maior riqueza de espécies e uma maior 

diversidade de microhabitats que podem ser utilizados pelos répteis e anfíbios tanto 

para refúgio como para reprodução. Nas matas, a complexidade da cobertura 

vegetal permite a estratificação da ocupação dos nichos para termorregulação ou 

apreensão do alimento (ARAÚJO, 1994). 
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Os dados de campo foram devidamente anotados: data, localidade exata 

(coordenadas geográficas), horário solar, ambiente (interior ou borda de mata, beira 

de rios, estrada, etc.), comportamento do animal no ato de captura, substrato 

utilizado pelo animal, registro de atividade (ou inatividade) e nome do (s) coletor (es).  

• Captura dos espécimes 

Durante o trabalho de reconhecimento da área nenhum espécime foi coletado. 

Alguns espécimes foram identificados apenas visualmente, e outros foram 

capturados, fotografados e posteriormente soltos no mesmo local da captura. 

• Dados secundários 

Literatura: dentre os levantamentos da fauna de répteis e anfíbios em regiões 

que apresentam fitofisionomias e aspectos corológicos semelhantes à região de 

estudo, destacam-se os seguintes: Parque Estadual da Mata dos Godoy, em 

Londrina (BERNARDE et al., 1997); Bacia do rio Tibagi (BERNARDE & MACHADO, 

2002; MACHADO & BERNARDE, 2002), Parque Estadual do rio Guarani, em Três 

Barras do Paraná (BERNARDE & MACHADO, 2001); atualização do EIA/RIMA da 

PCH Cavernoso II, em Virmond e Candói; Relatório do Programa de Monitoramento 

e Resgate da Fauna do Complexo Energético Fundão – Santa Clara - PR, no rio 

Jordão e EIA para a implantação da UHE da Salto Caxias, em Capitão Leônidas 

Marques. Mais especificamente na bacia do rio Chopim tem-se os seguintes 

trabalhos: o Estudo de Inventário Hidrelétrico do rio Chopim; o EIA da UHE São 

João; o EIA da UHE Cachoeirinha e os estudos ambientais da UHE Salto Grande. 

Outra região próxima à área de estudo que merece destaque por abrigar 

espécies da fauna de répteis e anfíbios, é a Unidade de Conservação (UC) Estação 

Ecológica do rio dos Touros no Município de Reserva do Iguaçu, Paraná.  

Exame Museológico: adicionalmente aos dados coligidos durante as atividades 

de campo, as listas das espécies para as áreas de influência do empreendimento 

foram complementadas com a consulta da coleção do Museu de História Natural do 

Capão da Imbuia (MHNCI, Curitiba – PR); envolvendo os Municípios paranaenses 

de Dois Vizinhos, Itapejara D’Oeste, São Jorge D’Oeste, São João, Verê (Águas de 

Verê) e Chopinzinho. Este levantamento resultou na localização de 29 espécimes 

tombados. (Ver Quadro 6.22). O exame desse acervo, somado aos dados obtidos 

em campo e das informações obtidas na literatura, permitem a formação de um 

quadro sobre a composição faunística dos répteis e anfíbios da região, condição 
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para a determinação das relações e do status da comunidade herpetofaunística 

local. A nomenclatura científica utilizada neste relatório segue àquela proposta pela 

SBH (2010) e Bérnils (2010). 

6.2.2.3.4 Resultados 

Considerando-se o período de amostragem e todos os métodos utilizados, o 

esforço amostral despendido foi de aproximadamente 70 horas/pesquisador.  

• CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA DE RÉPTEIS E ANFÍBIOS NA ÁR EA 

DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Para a diagnose das espécies de répteis e anfíbios presentes na Área de Influência Indireta 
(AII) do empreendimento, que corresponde à bacia hi drográfica do rio Chopim, foram 

utilizados dados secundários baseados nas bibliogra fias consultadas e no exame 
museológico supracitados. A herpetofauna (répteis e  anfíbios) com potencial ocorrência para a 

AII do empreendimento somou 74 espécies (Quadro 6.2 5 e  
 
 
 

Quadro 6.26). Sendo que os répteis abarcaram 56,7% da riqueza esperada e os 

anfíbios foram responsáveis por 43,3% desta. 

• Riqueza e diversidade de espécies na AII 

� Répteis 

A partir do conhecimento prévio das espécies de répteis que participam da 

formação vegetacional da região de estudo e do conhecimento da corologia 

(distribuição) de algumas espécies verificadas através dos dados secundários é 

estimada a ocorrência de 42 espécies de répteis na AII da Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná, que se 

encontram distribuídas em 14 famílias e 31 gêneros (Quadro 6.25). Portanto, foram 

verificadas 32 espécies de serpentes, sete de lagartos, uma de anfisbênia, uma de 

jacaré e uma de cágado (Figura 6.93). Essa riqueza corresponde a 33% da fauna de 

répteis encontrada no Estado do Paraná.  
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Composição taxonômica da fauna de répteis da AII da PCH Foz do Santana

 

Figura 6.93 Composição taxonômica da fauna de répte is com ocorrência esperadana área de 
influência indireta (AII) da Pequena Central Hidrel étrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do 

Estado do Paraná. Dados expressados em número de es pécies. 
 
 

Quadro 6.25 Lista de espécies de répteis com ocorrê ncia esperada na área de influência 
indireta (AII) da futura Pequena Central Hidrelétri ca (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado 

do Paraná. 

Táxons Nome popular Ambiente 
preferencial História natural 

Ordem Alligatoridae     
Caiman latirostris Jacaré-do-papo-amarelo Aquático O N H G 
Ordem Testudines     
Família Chelidae     
Phrynops williamsi Cágado-rajado Aquático O D H G 
Ordem Squamata     
Família Anguidae     
Ophiodes aff. striatus Cobra-de-vidro Ubíquita V i F/C S 
Família Gymnophthalmidae     
Cercosaura schreibersii Lagartinho Campícola O D T G 
Família Gekkonidae     
Hemidactylus mabouia Lagartixa Ubíquita O N A G 
Família Leiosauridae     
Anisolepis grilli Calanguinho Ubíquita O D A S 
Família Scincidae     
Mabuya frenata Calango-liso Silvícola V D T/A G 
Família Teiidae     
Tupinambis merianae Teiú Ubíquita O D T S 
Família Tropiduridae     
Tropidurus torquatus Calango Campícola O D T/A G 
Família Amphisbaenidae     
Amphisbaena prunicolor Cobra-de-duas-cabeças i F S i 
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Táxons Nome popular Ambiente 
preferencial História natural 

Família Colubridae     
Chironius bicarinatus Cobra-cipó Silvícola O D A S 
Spilotes pullatus Caninana Silvícola O D A S 
Família Dipsadidae     
Boiruna maculata Muçurana Ubíquita O N T S 
Calamodontophis aff. paucidens Falsa-cobra-espada i O D T S 
Clelia rustica Muçurana Campícola O N T S 
Dipsas aff. bucephala Dormideira Silvícola O N A S 
Echinanthera cyanopleura Cobrinha Silvícola O D/N T S 
Helicops infrataeniatus Cobra-d’água Aquático V H D/N S 
Liophis miliaris Cobra-d’água Aquático O D H S 
Liophis poecilogyrus Cobra-lisa Ubíquita O D T S 
Oxyrhopus clathratus Falsa-coral Silvícola O D T S 
Oxyrhopus guibei Falsa-coral Ubíquita O D T S 
Oxyrhopus petola Falsa-coral Campícola O N T S 
Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral Campícola O N T S 
Philodryas olfersii Cobra-verde Ubíquita O D A S 
Philodryas patagoniensis Papa-pinto Ubíquita O D T S 
Pseudoboa haasi Muçurana Silvícola O N T S 
Sibynomorphus ventrimaculatus Dormideira Campícola O N T S 
Thamnodynastes hypoconia Cobra-espada Silvícola V N A S 
Thamnodynastes strigatus Cobra espada Ubíquita V N A S 
Tomodon dorsatus Cobra espada Ubíquita V N T S 
Xenodon merremii Boipeva Ubíquita O N T S 
Xenodon guentheri Boipeva-do-mato Silvícola O N T S 
Xenodon neuwiedi Boipevinha Silvícola O N T S 
Família Ela pidae     
Micrurus coralinus Coral-verdadeira Silvícola O D F/C S 
Micrurus altirostris Coral-verdadeira Ubíquita O D F/C S 
Família Viperida     
Bothropoides jararaca Jararaca Ubiquita V N T S 
Bothropoides neuwiedi Jararaca-pintada Ubíquita V N T S 
Bothrops jararacussu Jararacuçu Silvícola V N T S 
Rhinocerophis alternata Urutu Campícola V N T S 
Rhinocerophis cotiara Cotiara Silvícola V N T S 
Caudisona durissa Cascavel Campícola V N T S 
História Natural: O = ovíparo; V = vivíparo; A = arborícola; T = terrestre;H = aquático; C = criptozóico; 
F = fossorial; D = diurno; N = noturno; G = gregário; S = solitário; Em diversos itens, i = informação 

não disponível. 
� Anfíbios 

A partir do conhecimento prévio das espécies de anfíbios que participam da 
formação vegetacional da região de estudo e do conhecimento da corologia 
(distribuição) de algumas espécies verificadas através dos dados secundários é 
estimada a ocorrência de 32 espécies de anfíbios na AII da futura construção da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná 
que se encontram distribuídas em 10 famílias e 16 gêneros, ( 
 
 

 

Quadro 6.26 ). Essa riqueza corresponde a 26,6% da fauna de anfíbios encontrada no 
Estado do Paraná.  
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Quadro 6.26 Lista de espécies de anfíbios com ocorr ência esperada na área de influência 
indireta (AII) da futura construção da Pequena Cent ral Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, 

sudoeste do Estado do Paraná. 

Táxons  Nome 
Popular Ambiente Preferencial História Natural 

Família Brachycephalidae     
Ischnocnema guentheri Rã-do-folhiço Florestal A N S 
Família Bufonidae     
Rhinella icterica Sapo-cururu Aberto e Florestal T N G 
Rhinella henseli Sapo-cururuzinho Aberto e Florestal T N G 
Família Centrolenidae     
Vitreorana uranoscopa Rã-de-vidro Florestal A N S 
Família Cycloramphidae     
Proceratophrys aff.avelinoi Sapo-de-chifres Florestal C N S 
Odontophrynus americanus Sapo-escavador Aberto C N G 
Família Craug astoridae     
Haddadus binotatus Rã-do-folhiço Florestal C N S 
Família Hylidae     
Aplastodiscus perviridis Perereca-verde Aberto e Florestal A N S 
Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo Aberto A N G 
Dendropsophus nanus Pererequinha-do-brejo Aberto A N G 
Hypsiboas albopunctatus Perereca-cabrinha Aberto A N G 
Hypsiboas faber Perereca-ferreira Florestal e Aberto A N G 
Hipsiboas leptolineatus Perereca-de-pijama Florestal A N G 
Hypsiboas prasinus Perereca-verde Florestal A N G 
Hypsiboas raniceps Perereca-das-bananeiras Florestal A N G 
Phyllomedusa tetraploidea Perereca-de-folhagem Aberto e Florestal A N S 
Scinax berthae Perereca-rizonha Aberto e Florestal A N G 
Scinax fuscomarginatus Pererequinha-do-brejo Aberto A N G 
Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro Aberto A N G 
Scinax perereca Perereca-de-banheiro Aberto e Florestal A N G 
Scinax squalirostris Perereca-bicuda Aberto e Florestal A H S 
Trachycephalus venulosus Perereca-grudenta Florestal A N S 
Família Leiuperidae     
Physalaemus cuvieri Rã-cachorro Aberto T N G 
Physalaemus gracilis Rã-chorona Aberto e Florestal T N G 
Família Leptodactylidae     
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga Aberto e Florestal T N G 
Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora Aberto T N G 
Leptodactylus labyrinticus Rã-pimenta Aberto T N G 
Leptodactylus mystacinus Rã-assobiadora Aberto T N G 
Leptodactylus plaumanni Rã-listrada Aberto T N S 
Leptodactylus podicipinus Rã Aberto T N G 
Família Microhylidae     
Elachistocleis bicolor Sapo-guarda I C N G 
Família Ranidae     
Lithobates catesbeianus Rã-touro Aberto T D/N G 
História Natural: A = arborícola; T = terrestre;C = criptozóico; D = diurno; N = noturno; G = gregário; S 

= solitário; Em diversos itens, i = informação não disponível. 
 

• História natural das espécies da AII 

� Répteis 

Como a área de estudo é um ecótono entre a Floresta Ombrófila Mista (FOM), a 

Floresta Estacional Semidecidual (FES) e os campos abertos (a maioria antrópicos) 
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o resultado é um mosaico de hábitats e fitofisionomias não muito nítidos. Com os 

répteis acontece o mesmo, eles interagem com os biomas vizinhos, influenciando-os 

e recebendo suas influências (ver BÉRNILS, 2003). Dessa maneira, existem répteis 

que ocorrem tanto na Floresta com Araucária como na Floresta Estacional 

Semidecidual, como as serpentes Boiruna maculata, Oxyrhopus petola e Oxyrhopus 

clathratus. Outras são preferencialmente campícolas, mas podem ocupar as bordas 

de Floresta com Araucária: Oxyrhopus rhombifer e Philodryas patagoniensis, ou 

ocupam ainda as bordas da FES, como é o caso da Caudisona durissa. A presença 

de espécies compartilhadas possivelmente deva-se à situação de Inter gradação 

entre estas, que permite um contínuo na distribuição das populações (MORATO, 

1995). O resultado dessa Inter gradação é que a maioria das espécies verificadas na 

AII do futuro empreendimento não apresenta ambiente preferencial, sendo 

consideradas ubíquitas, que ocupam indistintamente todos os ambientes disponíveis 

(35,7%), seguidas pelas formas silvícolas ou florestais (31%), sobre as campícolas 

(19%), as aquáticas (9,5%), e por fim as de ambiente preferencial desconhecido 

(4,7%, Figura 6.94).  

Figura 6.94: Ambiente preferencial dos répteis com potencial ocorrência para a AII da futura 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná. Legenda: 

Coluna cinza escuro: porcentagem de espécies; colun a cinza claro: número de espécies. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ubíquita silvícola campícola aquático desconhecido

P
o

rc
en

ta
ge

m
 e

 n
ú

m
er

o
 d

e
 e

sp
éc

ie
s

Ambiente preferencial



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

297 

Conforme dito anteriormente, apesar de haver diversas espécies que 

compartilham mais de um ambiente preferencial, há as que são mais especialistas 

quanto à seleção do ambiente, como por exemplo, as consideradas endêmicas da 

Floresta com Araucária: Xenodon guentheri, Pseudoboa haasie e Rinicerophis 

cotiara (MORATO, 1995; DI-BERNARDO, 1998; MORATO et al., 1995). 

Com relação ao hàbitat preferencial das espécies de répteis verificadas na AII do 

empreendimento, tem-se a seguinte conformação: terrestres (57,2%, 24 espécies), 

arborícolas (19%, 8), aquáticos (9,6%, 4), fossoriais e/ou criptozóicos (7,2%, 3), 

terrestres e/ou arborícolas (4,7%, 2) e hábitat desconhecido (2,3%, 1; Figura 6.95). 

Figura 6.95 Habitat preferencial dos répteis com po tencial ocorrência para a AII da futura 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana,s udoeste do Estado do Paraná. Legenda: 

Coluna cinza escuro: porcentagem de espécies; colun a cinza claro: número de espécies. 
 

� Anfíbios 

Com relação à anurofauna regional, nota-se a predominância de formas estritas 

a áreas abertas (37,5%, 12 espécies), sobre as que utilizam predominantemente as 

áreas abertas com algum estrato arbóreo (31,2%, 10), sobre as estritamente 

florestais (28,1%, nove espécies) e sobre a que apresenta ambiente preferencial 

desconhecido (3,1%, uma espécie; Quadro 6.27, Figura 6.96). Essa relação é 

bastante similar à encontrada em outras áreas do Estado do Paraná em que 

ocorrem ambientes campestres (áreas abertas), com predomínio de áreas agrícolas 

com monoculturas não arbóreas.  
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Figura 6.96 Ambiente preferencial dos anfíbios com potencial ocorrência para a AII da futura 
construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Fo z do Santana, Paraná. Legenda: Coluna 

cinza escuro: porcentagem de espécies; coluna cinza  claro: número de espécies. 

 

Quase todas as espécies verificadas na AII do empreendimento apresentam 

ampla distribuição pelo Brasil, ocorrendo, portanto, em diversos Biomas, como por 

exemplo: Dendropsophus nanus, Dendropsophus minutus, Hypsiboas 

albopunctatus, Leptodactylus ocellatus, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus 

mystacinus, Scinax fuscovarius, Scinax fuscomarginatuse e Physalaemus cuvieri. 

Exceção feita a pelo menos sete espécies: Vitreorana uranoscopa, Phyllomedusa 

tetraploidea, Rhinella henseli, Leptodactylus plaumanni, Leptodactylus podicipinus, 

Leptodactylus labyrinticus e Hypsiboas leptolineatus, que apresentam distribuição 

geográfica mais restrita. Há duas espécies que apresentam seleção de ambiente, 

tendo preferência por ambientes de Floresta com Araucária: Leptodactylus 

plaumanni (VASCONCELOS et al., 2009) e Hypsiboas leptolineatus. 

A presença das espécies, bem como suas informações biológicas são 

ferramentas importantes para elaboração de programas de manejo e conservação 

da biodiversidade. Dentre os inúmeros aspectos do comportamento social dos 

anuros a ocupação espacial para sítio de vocalização, estrutura física das 

vocalizações, território, corte, desova, área de forrageamento e hábitos alimentares, 
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têm se mostrado de grande importância para a partilha de recursos (ver ROSSA-

FERES & JIM, 2001; MARTINS, 2001; CONTE & MACHADO, 2005). A relação entre 

o tipo de ambiente ocupado e o tipo de organização social durante a formação de 

agregados para a reprodução, provavelmente, indica a importância de táticas 

comportamentais para a reprodução dos anuros, em termos de ocupação de sítios 

de cantos diversificados, características físicas das vocalizações e de locais para 

postura dos ovos (ABRUNHOSA et al., 2006). Em conjunto, esses aspectos 

permitem que várias espécies ocupem uma mesma região em um mesmo intervalo 

de tempo. Essa partilha de recursos pode ser interpretada como resultado de 

interações interespecíficas que influenciam a evolução de espécies simpátricas 

(TOFT, 1985). A seguir no Quadro 6.27 são apresentados os modos reprodutivos 

reconhecidos para as espécies de anfíbios com potencial ocorrência para a AII do 

empreendimento de acordo com Haddad et al. (2008). 

Quadro 6.27 MODOS REPRODUTIVOS: (01) ovos e larvas exotróficas em hábitats aquáticos 
lênticos; (04) ovos e estágios iniciais de desenvol vimento em “piscinas” naturais ou 

construídas, subseqüentes ao enchimento, larvas exo tróficas em córregos ou poças; (05) ovos 
aquáticos depositados na água (poças ou riachos), s endo que os estágios larvais iniciais são 
construídos em ninhos subterrâneos; (11) ovos depos itados em ninhos de espuma flutuante 

larvas exotróficas em poças; (23) desenvolvimento d ireto de ovos terrestres; (24) ovos 
depositados em folhas, subseqüente a eclosão, larva s exotróficas em poças; (25) ovos 

arborícolas que eclodem em girinos exotróficos que gotejam em água corrente; (30) ninhos de 
espuma com ovos e desenvolvimento inicial dos girin os em ninhos subterrâneos construídos, 
girinos exotróficos em poças; DISTRIBUIÇÃO: ampla ( AM); restrita (RE); CATEGORIA: Least 
concern (LC) preocupação menor; segundo categoria d a IUCN (2001); STATUS: espécie de 
caráter eurióico (E); espécie de caráter estenóico (S); espécie rara (R); espécie exótica (X). 

Táxons  Modo 
reprodutivo 

Distribuição Categoria Status 

Família Brachycephalidae      
Ischnocnema guentheri 23 AM LC R 
Família Bufonidae      
Rhinella icterica 01 AM LC E 
Rhinella henseli 01 RE LC E 
Família Centrolenidae     
Vitreorana uranoscopa 25 RE LC R 
Família Craugastoridae      
Haddadus binotatus 23 AM LC S 
Família Cycloramphidae      
Odontophrynus americanus 01 AM LC E 
Proceratophrys aff.avelinoi 01 AM LC R 
Família Hylidae      
Aplastodiscus perviridis 05 AM LC S 
Dendropsophus minutus 01 AM LC E 
Dendropsophus nanus 01 AM LC E 
Hypsiboas albopunctatus 01 AM LC E 
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Táxons  Modo 
reprodutivo Distribuição Categoria Status 

Hypsiboas faber 04 AM LC E 
Hypsiboas leptolineatus 01 RE LC S/R 
Hypsiboas prasinus 01 AM LC E 
Hypsiboas raniceps 04 AM LC E 
Phyllomedusa tetraploidea 24 RE LC E 
Scinax berthae 01 AM LC E 
Scinax fuscomarginatus 01 AM LC E 
Scinax fuscovarius 01 AM LC E 
Scinax perereca 01 AM LC S 
Scinax squalirostris 01 AM LC E 
Trachycephalus venulosus 01 AM LC R 
Família Leiuperidae      
Physalaemus cuvieri 11 AM LC E 
Physalaemus gracilis 11 AM LC E 
Família Leptodactylidae      
Leptodactylus fuscus 30 AM LC E 
Leptodactylus labyrinticus 11 RE LC E 
Leptodactylus plaumanni 30 RE LC E 
Leptodactylus mystacinus 30 AM LC E 
Leptodactylus ocellatus 11 AM LC E 
Leptodactylus podicipinus 11 RE LC E 
Família microhylidae      
Elachistocleis bicolor 01 AM LC E 
Família Ranidae     
Lithobates catesbeianus 01 AM LC X 

 

• Eurióicas e generalistas na AII do empreendimento 

São espécies que apresentam grande plasticidade ambiental, capazes de tolerar 

alterações de amplo espectro em seu hábitat. Podem se beneficiar com a alteração 

no meio ambiente, aumentando inclusive suas populações. A presença de formas 

sinantrópicas denuncia que o ambiente encontra-se profundamente alterado.  

� Répteis 

Para os répteis tem-se como exemplo: Hemidactylus mabouia, Tupinambis 

merianae, Liophis poecilogyrus, Oxyrhopus guibei, Philodryas olfersii, 

Sibynomorphus ventrimaculatus, Bothropoides jararaca e Caudisona durisa. 

� Anfíbios 

Entre os anfíbios pode-se citar Hypsiboas faber, Dendropsophus minutus, 

Phyllomedusa tetraploidea, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus ocellatus e 

Physalaemus cuvieri.  
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• Estenóicas, especialistas e raras na AII do empreen dimento 

São espécies que indicam o quão primitivo encontra-se um ecossistema e 

justifica a preocupação em se conservar suas populações.  

� Répteis 

Quanto aos répteis, merece destaque o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman 

latirostris) cujas populações na região do empreendimento parecem estar 

comprometidas em função das modificações antrópicas ocorridas na região. Ainda 

dentre os répteis aquáticos pode-se considerar como especialista, o cágado-rajado 

(Phrynops williamsi). Outras formas de répteis dependentes do microclima úmido do 

interior das matas também são tidas como raras na região em apreço, como por 

exemplo, Pseudoboa haasi, Xenodon guentheri, Bothrops jararacussu, Oxyrhopus 

clathratus e Echinanthera cyanopleura. 

� Anfíbios 

Dentre os anfíbios, 25% das espécies estimadas para a AII do empreendimento 

são consideradas estenóicas ou raras por sua especificidade reprodutiva, e serão 

elas que sofrerão em maior magnitude as consequências dos impactos 

principalmente devido à supressão da vegetação, ocasionando a perda de seus 

sítios reprodutivos e alimentares (ENGEVIX, 2004). Destaque para as seguintes 

espécies: Vitreorana uranoscopa, Aplastodiscus perviridis, Ischnocnema guentheri, 

Haddadus binotatus e Procerathophrys aff. avelinoi. Com relação às espécies 

especialistas de anuros, há três que merecem destaque em função de seus sítios 

reprodutivos serem em corpos d’água lóticos com boa qualidade ambiental, são 

elas: a perereca-de vidro Vitreorana uranoscopa, a perereca-verde Trachycephalus 

venulosus e a rã Leptodactylus podicipinus. 

• Espécies exóticas na AII do empreendimento 

� Répteis 

Dentre os répteis constatados na região, apenas um pequeno sáurio pode ser 

enquadrado como exótico: a lagartixa-das-paredes Hemidactylus mabouia, de 

origem africana. 
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� Anfíbios 

Com relação à anurofauna há a presença de uma espécie exótica, Lithobates 

catesbeianus originária da América do Norte. 

• Espécies ameaçadas de extinção na AII 

� Répteis 

De acordo com as listagens oficiais de animais ameaçados ou em perigo de 

extinção, há três répteis ameaçados e com interesses conservacionistas imediatos, 

são eles: o cágado-rajado (Phrynops williamsi), citado como ameaçado de extinção 

na categoria VU (vulnerável), seguindo os critérios de IUCN (2011) e no livro 

vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná (BÉRNILS et al., 2004); o 

lagarto teiú Tupinambis merianae, considerada como espécie vulnerável de acordo 

com o apêndice II da CITES- A Convenção sobre o Comércio Internacional de 

Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres (CITES, 2011) e a cotiara 

Rhinocerophis cotiara, citada como DD (Dados insuficientes) no livro vermelho da 

fauna ameaçada no Estado do Paraná (BÉRNILS et al., 2004). 

� Anfíbios  

Das 32 espécies de anfíbios estimadas para a AII do empreendimento, a 

perereca-de-vidro (Vitreorana uranoscopa) é a única relacionada no livro vermelho 

da fauna ameaçada no Estado do Paraná (SEGALLA & LANGONE, 2004) na 

categoria de dados insuficientes (DD).  

• Espécies bioindicadoras de qualidade ambiental  

� Répteis 

Foram verificados que três espécies de répteis poderiam servir como indicadores 

ambientais: a serpente Xenodon guentheri e duas formas aquáticas Phrynops 

williamsi e Caiman latirostris. 

� Anfíbios 

Há no presente estudo diversas espécies de anuros que apresentam 

características bioindicadoras, levando em consideração o caráter estenóico, 

associado a ambientes florestais e/ou a modos reprodutivos complexos dependentes 

ou não de água, são elas: Vitreorana uranoscopa (perereca-de-vidro), Aplastodiscus 

perviridis (perereca verde), Haddadus binotatus (rã-do-folhiço), Ischnocnema 

guentheri (rã-do-chão-da-floresta) e Procerathophrys aff. Avelinoi (sapo-de-chifre).  
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• Status verificado na comunidade herpetofaunística d a região de 

estudo 

� Répteis 

Para a diagnose da fauna atual de répteis da PCH Foz do Santana, rio Chopim, 

sudoeste do Estado do Paraná, buscou-se utilizar dados primários (Quadro 6.28). 

Foram registradas 22 espécies, o que deva ser um retrato fiel da fauna atual da 

região em apreço.  

Quadro 6.28 Lista das espécies de répteis confirmad as para a PCH Foz do Santana, rio 
Chopim, sudoeste do Estado do Paraná, considerando apenas os dados primários baseados 

nos registros museológicos do Museu de História Nat ural Capão da Imbuia (MHNCI) dos 
Municípios paranaenses de Dois Vizinhos, Itapejara do Oeste, São Jorge D’Oeste, São João, 

Verê (Águas de Verê) e Chopinzinho e das três áreas  de influência analisadas (AII, AID e ADA). 
Os números indicam o número de registros museológic os de cada espécie. 

Táxons  Nome popular  MU AII AID ADA 
Ordem Alligatoridae       
Caiman latirostris Jacaré-do-papo-amarelo    EI 
Ordem Testudines       
Família Chelidae       
Phrynops williamsi Cágado-rajado  CT E; RV  
Ordem Squamata       
Família Angui dae      
Ophiodes aff. striatus Cobra-de-vidro 1    
Família Gymnophthalmidae       
Cercosaura schreibersii Lagartinho     
Família Gekkonidae       
Hemidactylus mabouia Lagartixa     
Família Leiosauridae       
Anisolepis grilli Calanguinho 1    
Família  Scincidae       
Mabuya frenata Calango-liso 1    
Família Teiidae       
Tupinambis merianae Teiú  EI RV  
Família Tropiduridae       
Tropidurus torquatus Calango     
Família Amphisbaenidae       
Amphisbaena prunicolor Cobra-de-duas-cabeças 1    
Família Colubridae       
Chironius bicarinatus Cobra-cipó 1    
Spilotes pullatus Caninana 1 PA   
Família Dipsadidae       
Boiruna maculata Muçurana     
Calamodontophis aff. paucidens Falsa-cobra-espada     
Clelia rustica Muçurana     
Dipsas aff. bucephala Dormideira     
Echinanthera cyanopleura Cobrinha 1    
Helicops infrataeniatus Cobra-d’água     
Liophis miliaris Cobra-d’água 1  E  
Liophis poecilogyrus Cobra-lisa 3    
Oxyrhopus clathratus Falsa-coral     
Oxyrhopus guibei Falsa-coral     
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Táxons  Nome popular  MU AII AID ADA 
Oxyrhopus petola Falsa-coral     
Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral     
Philodryas olfersii Cobra-verde 4 PC E  
Philodryas patagoniensis Papa-pinto     
Pseudoboa haasi Muçurana 1 PC   
Sibynomorphus ventrimaculatus Dormideira 1    
Thamnodynastes hypoconia Cobra-espada 1    
Thamnodynastes strigatus Cobra espada     
Tomodon dorsatus Cobra espada     
Xenodon merremii Boipeva     
Xenodon guentheri Boipeva-do-mato     
Xenodon neuwiedi Boipevinha 1    
Família Elapidae       
Micrurus coralinus Coral-verdadeira 3    
Micrurus altirostris Coral-verdadeira 4  CT; E  
Família Viperida       
Bothropoides jararaca Jararaca 3 CT; PC E  
Bothropoides neuwiedi Jararaca-pintada     
Bothrops jararacussu Jararacuçu 1    
Rhinocerophis alternata Urutu  E E  
Rhinocerophis cotiara Cotiara     
Caudisona durissa Cascavel     

Legenda: MU = Dados Museológicos do Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI). E = 
entrevista com moradores locais conhecedores da região; PA = procura ativa; RV = registro visual; CT 

= colaboração de terceiros; PC = procura com carro. 
� Anfíbios 

A lista de espécies de anfíbios confirmada nas áreas de influência da PCH Foz 

do Santana, rio Chopim, sudoeste do Estado do Paraná, pode ser considerada 

extremamente empobrecida. Foram verificadas apenas oito espécies (Quadro 6.29).  

Uma razão para essa baixa riqueza encontrada seria a intensa e desenfreada 

modificação dos ambientes na região de estudo. Sabe-se que os anfíbios são mais 

sensíveis às alterações no ambiente que os répteis. 
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Quadro 6.29 Lista de espécies de anfíbios com ocorr ência confirmada nas áreas de influência 
da futura Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do  Santana, sudoeste do Estado do Paraná. 

Táxons  
Nome 

Popular AII AID ADA 

Família Brachycephalidae      
Ischnocnema guentheri Rã-do-folhiço    
Família Bufonidae      
Rhinella icterica Sapo-cururu X   
Rhinella henseli Sapo-cururuzinho    
Família Centrolenidae      
Vitreorana uranoscopa Rã-de-vidro    
Família Cycloramphida e     
Proceratophrys aff.avelinoi Sapo-de-chifres    
Odontophrynus americanus Sapo-escavador    
Família Craugastoridae      
Haddadus binotatus Rã-do-folhiço    
Família Hylidae      
Aplastodiscus perviridis Perereca-verde  X  
Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo X X X 
Dendropsophus nanus Pererequinha-do-brejo X   
Hypsiboas albopunctatus Perereca-cabrinha  X  
Hypsiboas faber Perereca-ferreira X X  
Hipsiboas leptolineatus Perereca-de-pijama    
Hypsiboas prasinus Perereca-verde    
Hypsiboas raniceps Perereca-das-bananeiras    
Phyllomedusa tetraploidea Perereca-de-folhagem    
Scinax berthae Perereca-rizonha    
Scinax fuscomarginatus Pererequinha-do-brejo    
Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro    
Scinax perereca Perereca-de-banheiro    
Scinax squalirostris Perereca-bicuda  X  
Trachycephalus venulosus Perereca-grudenta    
Família Leiuperidae      
Physalaemus cuvieri Rã-cachorro    
Physalaemus gracilis Rã-chorona  X  
Família Leptodactylidae      
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga    
Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora    
Leptodactylus labyrinticus Rã-pimenta    
Leptodactylus mystacinus Rã-assobiadora    
Leptodactylus plaumanni Rã-listrada    
Leptodactylus podicipinus Rã    
Família Microhylidae      
Elachistocleis bicolor Sapo-guarda    
Família Ranidae      
Lithobates catesbeianus Rã-touro    

 

Portanto, foram verificadas em campo durante os dias de amostragem, 18 

espécies de répteis e anfíbios nas áreas de influência. De acordo com o índice 

estatístico de Jack-knife, que mede a estimativa de riqueza de espécies em uma 

determinada área, para a PCH Foz do Santana, a estimativa de riqueza de espécies 
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de répteis e anfíbios é de 25,33 espécies (Figura 6.97). Ao longo da campanha, a 

fauna total de répteis e anfíbios verificada apresentou uma diferença de sete 

espécies entre a estimativa de riqueza e as espécies de fato amostradas. 

Figura 6.97 Quantidade máxima de espécies esperadas  (25,33 espécies; Jack- Knife 1) para a 
PCH Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná. 

 
No que tange a diversidade encontrada nas diferentes áreas de influência do 

empreendimento, de acordo com o índice de Shannon-Wienner, a AID (H’ = 0,853) 

apresentou maior diversidade em relação às demais áreas ( Figura 6.98). Seguida 

pela AII (H’ = 0,725) e pela ADA (H’ = 0,217), que foi o menos diverso em relação à 

herpetofauna. 
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 Figura 6.98 Gráfico demonstrando o resultado obtid o para os répteis e os anfíbios com o 
cálculo do índice de diversidade de Shannon-Wiener nas áreas de influência da PCH Foz do 
Santana, sudoeste do Estado do Paraná (Eixo Y repre sentado pelo Índice de Shannon H’). 

 
Comparando-se as três áreas de influência do empreendimento quanto à 

herpetofauna, em relação ao índice de Similaridade de Jaccard, a AID e AII foram as 

que apresentaram os maiores índices, com 43% de similaridade, seguidos pelas AII 

e ADA, com apenas nove por cento de similaridade. As áreas que apresentaram 

menos similaridades foram AID e ADA com somente sete por cento de similaridade  

( Figura 6.99). 
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 Figura 6.99 Dendrograma (“Cluster analysis”) const ruído utilizando dados quantitativos da 
herpetofauna (répteis e anfíbios) nas áreas de infl uência da PCH Foz do Santana, sudoeste do 

Estado do Paraná. 
 

• CARACTERIZAÇÃO DA HERPETOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCI A 

DIRETA (AID) 

• Riqueza e diversidade de espécies na AID 

A comunidade herpetofaunística da AID é constituída por táxons generalistas que 

ocorrem em áreas abertas (e.g., pastagens, campos agrícolas, áreas antropizadas, 

etc.). Contudo, ainda existem fragmentos de mata na AID, que conservam certa 

umidade, nos quais podem ser encontradas diversas espécies ao longo da diretriz 

do empreendimento. Nessas áreas, há importantes corpos-d’água, como riachos, no 

interior desses remanescentes e lagoas. Alguns répteis de ampla distribuição 

geográfica e dieta menos especializada preferem ambientes que abrigam uma 

anurofauna densa, ou população de roedores abundante. Esses ambientes 

apresentam numerosas estratificações verticais, fundamentais para o forrageamento 

e para a termorregulação de espécies arborícolas e semi-arborícolas. 

Portanto, a AID (definida previamente como o entorno imediato da ADA, dentro 

de um raio de 5km) é composta por remanescentes florestais extremamente 

descaracterizados, sem a presença de elementos característicos da Floresta 

Ombrófila Mista, contando apenas com ecossistemas alterados. Em função dessas 

características, é esperada baixa representatividade de espécies de répteis e 

anfíbios.  
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� Répteis 

A caracterização da fauna de répteis da AID foi baseada em dados primários, 

nesse sentido, verificou-se um total de sete espécies durante a fase de campo 

(Quadro 6.30). Foram amostrados três pontos localizados na AID do 

empreendimento (ver Quadro 6.24). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6.30 Lista das espécies de répteis registrad as durante a fase de campo na AID da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná. 

Táxons Nome popular N Local Coordenada (22J) Método 

Família Chelidae      

Phrynops williamsi Cágado-rajado 12 
AID (Ponto BV04 e 

FS03) 
7142043/314400 e 
7139364/314806 E; RV 

Família Dipsadidae      

Liophis miliaris Cobra-d’água - AID (Ponto BV04) 7142043/314400 E 

Philodryas olfersii Cobra-verde - AID (Ponto BV04) 7142043/314400 E 

Família Elapidae      

Micrurus altirostris Coral-verdadeira  AID (Ponto BV03 e 
BV04) 

7140748/313126 e 
7142043/314400 CT; E 

Família Viperidae      

Bothropoides jararaca Jararaca - AID (Ponto BV04) 7142043/314400 E 

Rhinocerophis alternata urutu - AID (Ponto BV04) 7142043/314400 E 

Família Teiidae       

Tupinambis merianae Teiú 1 AID (Ponto BV04) 7142043/314400 RV 

Legenda: N: número de indivíduos verificados durante a fase de campo; Método:E = entrevista com 
moradores locais conhecedores da região; RV = registro visual e CT = colaboração de terceiros. 

 

� Anfíbios 

Três pontos (ver, Quadro 6.24) foram amostrados na AID com relação à 

anurofauna, no entanto, somente o ponto FS01 continha amostras desse grupo. 

Foram registradas seis espécies, pertencentes à duas famílias Hylidaee Leiuperidae 

(Quadro 6.31). 

Quadro 6.31 Lista das espécies de anfíbios registra das durante a fase de campo na AID da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná. 

Táxons Nome popular N Local Coordenada (22J) Método 

Família Hylidae       
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Táxons Nome popular N Local Coordenada (22J) Método 

Aplastodiscus perviridis Perereca-verde 3 AID (Ponto 
FS01) 7139310/313715 ASR 

Dendropsophus minutus Pererequinha-do-
brejo 10 AID (Ponto 

FS01) 7139310/313715 ASR 

Hypsiboas albopunctatus Perereca-cabrinha 1 AID (Ponto 
FS01) 7139310/313715 ASR 

Hypsiboas faber Perereca-ferreira 4 
AID (Ponto 

FS01) 7139310/313715 ASR 

Scinax squalirostris Perereca-bicuda 1 AID (Ponto 
FS01) 7139310/313715 PA 

Família Leiuperidae      

Physalaemus gracilis Rã-chorona 1 AID (Ponto 
FS01) 7139310/313715 PA 

Legenda: N: número de indivíduos verificados durante a fase de campo; Método: ASR = amostragem em sitio reprodutivo. 
 
 
 
 

• História natural dos répteis e anfíbios verificados  na AID do 

empreendimento 

� Répteis 

Phrynops williamsi (Figura 6.100): Este quelônio de médio a grande porte 

(atinge mais de 40 cm de comprimento de carapaça) pode ser indicado a um futuro 

plano de monitoramento com vistas à sua conservação; por ser uma espécie 

ameaçada de extinção; ter ciclo de vida longo; ser de fácil amostragem (pois o tipo 

de organização social desses quelônios é a formação de agregados); ter alta 

susceptibilidade a perturbações de origem antrópica, tais como caça; ter alta 

especificidade quanto à qualidade do habitat (espécie especialista); ter alto 

requerimento de área de habitat, e capacidade média ou baixa de deslocamento 

pela matriz inter-habitat (áreas alteradas pelo homem) e constituir espécie 

bioindicadora da condição de conservação da região em que ocorre.  

Entre os répteis, o represamento dos rios é um dos principais motivos à 

vulnerabilidade do cágado-rajado Phrynops williamsi (ver BÉRNILS et al., 2004). É 

considerada uma espécie com populações em declínio na bacia do Iguaçu (R. S. 

BÉRNILS, obs. pess; S. A. A. MORATO e J. C. DE MOURA-LEITE, com. pess.), em 

função principalmente da formação sequencial de grandes reservatórios para 

aproveitamento hidrelétrico, causando impactos diretos e indiretos pela alteração de 

ambientes lóticos para lênticos.  

Liophis miliaris:  serpente mansa e de médio porte, parece possuir boa 

plasticidade adequativa, uma vez que forrageia em diversos períodos do dia e em 
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todas as variedades de ambientes aquáticos, sendo considerada por certos autores 

como generalista. Com período de atividade diurno, crepuscular e noturno. Alimenta-

se principalmente de anfíbios adultos, mas também de girinos, peixes, anfisbenídeos 

e pequenos lagartos (MARQUES et al., 2001). 

Philodryas olfersii:  serpente que atinge grande porte mantendo-se, porém, 

esguia, o que permite que se movimente com facilidade entre a vegetação. É muito 

comum em áreas habitadas e seu encontro com as pessoas é frequente e, por suas 

toxinas, pode causar acidentes sérios. Seu período de atividade é diurno. Alimenta-

se de pequenos vertebrados (mamíferos, aves, lagartos e anfíbios), mas 

basicamente roedores e anuros leptodactilídeos (MARQUES et al., 2001). 

Micrurus altirostris:  espécie peçonhenta de médio porte, com baixíssimo índice 

de acidentes no Estado do Paraná, pois, além de habitualmente dócil, possui boca 

em tamanho e abertura quase insuficientes para ofender grandes animais. Com 

período de atividade diurno, concentrando-se no início da manhã e no final da tarde. 

É semi-fossorial de florestas úmidas tropicais e alimenta-se predominantemente de 

anfisbenídeos, mas também de outros animais terrestres serpentiformes, como 

cobras e lagartos (CAMPBELL e LAMAR, 1993). 

Bothropoides jararaca:  tem padrão de colorido variável entre os indivíduos, com 

tons castanhos, acinzentados, amarelados ou esverdeados. É uma espécie 

peçonhenta de médio a grande porte, agressiva e responsável pela absoluta maioria 

dos acidentes ofídicos humanos do sudeste e sul do Brasil. Seu período de atividade 

é crepuscular e noturno, é terrestre e semi-arbustiva, ocorrendo em ambientes os 

mais variados e mesmo muito alterados, mas primordialmente em áreas úmidas 

florestadas. Se alimenta de roedores (ratos e preás), lagartos e anfíbios anuros, 

variando em frequência conforme a idade da serpente. Essa espécie é vivípara (12 a 

18 filhotes; SAZIMA e HADDAD, 1992).  

Rhinocerophis alternata:  serpente peçonhenta de médio a grande porte, tida 

como mais perigosa do que realmente é por apresentar, no dorso da cabeça e nas 

laterais do corpo, desenhos que lembram cruzes - símbolo já quase universal de 

alerta, perigo ou morte. Com período de atividade crepuscular e noturno. É uma 

espécie própria de ambientes abertos, preferencialmente intactos ou pouco 

alterados. É mais frequente em áreas alagadiças de várzeas, brejos, banhados e 

outras formações campestres encharcadas. Alimenta-se principalmente de roedores, 
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mas também de outros pequenos mamíferos e, mais raramente, de aves 

(CAMPBELL e LAMAR, 1993). 

Tupinambis merianae:  apresenta período de atividade diurno, é terrestre, com 

alimentação onívora generalista, para a qual já foram constatadas predações sobre 

artrópodes diversos, pequenos mamíferos, répteis, aves, ovos de aves, peixes, 

carniça, fezes de mamíferos, sementes e pequenos frutos caídos. Essa espécie é 

ovípara, com reprodução no final da estação seca e ninhadas variando entre 13 e 29 

ovos (SAZIMA e HADDAD, 1992). 

 

Figura 6.100 : Exemplares de Phrynops williamsi  verificados na AID da futura Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste  do Estado do Paraná. 
 

� Anfíbios 

Aplastodiscus perviridis:  é uma perereca de tamanho médio, noturna, 

arborícola, de áreas abertas e florestadas, de atividade noturna, que vocaliza em 

áreas brejosas ou próximas a lagos (HADDAD et al., 2008). 

Dendropsophus minutus:  é uma pequena perereca, com cerca de dois 

centímetros, que vive sobre a vegetação herbácea e se reproduz em ambientes 

aquáticos de vários tamanhos e profundidades, de origem natural ou artificial, desde 
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que não possuam correnteza. Ocorre em ambiente aberto, em locais de água 

temporária ou permanente, empoleirada sobre vegetação emergente a alturas 

menores do que 1 m. No período reprodutivo, vários exemplares desta espécie 

formam agregados bastante numerosos. Sua distribuição geográfica é ampla e 

abrange a maior parte das paisagens tropicais e subtropicais da América do Sul a 

leste dos Andes (FROST et al., 2006).  

Hypsiboas albopunctatus  (Figura 6.101): trata-se de uma perereca de médio 

porte, noturna, arborícola, que habita áreas abertas. É uma espécie comum que 

ocorre no sul, sudeste, centro-oeste e norte (estado do Tocantins) do Brasil 

(HADDAD et al., 2008). 

Hypsiboas faber  (Figura 6.102): trata-se de uma perereca de porte grande, com 

o dorso amarelo-castanho. É uma espécie frequente que ocorre no sul e sudeste do 

Brasil nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e no nordeste no Estado da Bahia 

(HADDAD et al., 2008). 

Scinax squalirostris:  esta perereca-bicuda distribui-se pelos estados do sul do 

Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Seus ovos são depositados com uma película de 

gel sobre a superfície da água, escondidos entre a vegetação. Utiliza lagoas 

temporárias em áreas abertas. É uma perereca extremamente ágil para escapar. 

Physalaemus gracilis  (Figura 6.103): É uma espécie relativamente pequena 

(2,7 a 3,2cm), com a coloração muito variável, desde o castanho avermelhado até o 

cinza claro, podendo apresentar manchas vermelho alaranjadas nos flancos. As 

espécies deste gênero geralmente possuem uma faixa preta que vai da ponta do 

focinho ate quase a base das coxas. Possui uma mancha arredondada na região 

inguinal (base da coxa). Os machos possuem a região do “papo” mais escura devido 

à presença do saco vocal. Ocorrem no Uruguai, Argentina e Brasil (Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo; LANGONE, 1994). Na época de 

acasalamento, nos meses de setembro a março, é comum encontrar sobre a lâmina 

d’água, os ninhos de espuma onde os ovos são depositados (ACHAVAL e OLMOS, 

2003).  
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Figura 6.101 Exemplar de Hypsiboas albopunctatus  verificado na AID da futura 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná.  

 
Figura 6.102 Exemplar de Hypsiboas faber  verificado na AID da futura Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Esta do do Paraná.  
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Figura 6.103 Exemplar de Physalaemus gracilis  verificado na AID da futura Pequena 

Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste  do Estado do Paraná.  

 
As pastagens e monoculturas verificadas na AID do empreendimento constituem 

abrigo frágil, pobre e insuficiente para a manutenção das espécies florestais antes 

características da região. Assim sendo, os poucos ambientes da região que 

oferecem alguma proteção, como sítios de nidificação e de forrageio, para os répteis 

e anfíbios não campícolas, são os corpos d’água, as matas de galeria, e os quase 

insignificantes fragmentos florestados preservados.Com a retirada da vegetação 

original na região de estudo, a anurofauna e a herpetofauna foram totalmente 

modificadas. Houve a substituição de espécies estenóicas, arborícolas e de solos 

úmidos, tipicamente florestais, por uma fauna oportunista e mais plástica que se 

beneficiou com o aumento dos ambientes antrópicos. O resultado dessa alteração 

na composição das espécies de répteis e anfíbios é a eliminação ou a extinção local 

e regional de diversas espécies, por não suportarem as novas condições ambientais 

impostas pelas alterações antropogênicas ou por simples competição com as 

invasoras. Já que interações entre espécies invasoras e nativas geralmente 

conduzem à extinção as últimas (FRITTS e RODDA, 1998). Esse fenômeno é 

chamando de inversão de fauna (MOURA-LEITE et al., 1993), onde um leque 
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variado de biotas distintas entre si foi então substituído por associações pobres e 

homogêneas em espécies (GALETTI & MORELLATO, 1994). 

Portanto, a anurofauna e a herpetofauna da AID do empreendimento congrega 

espécies generalistas e que se caracterizam por serem altamente adaptáveis à 

utilização de diversos habitats, e em virtude disso, são menos vulneráveis às 

pressões antrópicas que vem sofrendo. 

• Presença de espécies ameaçadas de extinção na AID d o 

empreendimento 

De acordo com as listagens oficiais de animais ameaçados ou em perigo de 

extinção, há dois répteis ameaçados e com interesses conservacionistas imediatos: 

o cágado-rajado (Phrynops williamsi), citado como ameaçado de extinção na 

categoria VU (vulnerável), seguindo os critérios de IUCN (2011) e o livro vermelho 

da fauna ameaçada no Estado do Paraná (BÉRNILS et al., 2004) e o lagarto teiú 

Tupinambis merianae, espécie considerada vulnerável de acordo com o apêndice II 

da CITES (CITES, 2011). 

• CARACTERIZAÇÃO DA HERPETOFAUNA NA ÁREA DIRETAMENTE 

AFETADA (ADA) 

• Riqueza e diversidade de espécies na ADA 

� Répteis 

Houve o registro de apenas uma espécie (Quadro 6.32). Esse resultado advém 

de características intrínsecas aos estudos de campo com répteis, pois esses animais 

são de difícil amostragem e constatação, por seus hábitos quase sempre discretos, 

silenciosos e não gregários, sua baixa movimentação pelo ambiente, seu 

metabolismo lento, sua resistência a longos períodos sem se alimentar e sua 

coloração em geral camuflativa. Porém, a riqueza de répteis na ADA deve ser maior. 

Quadro 6.32 Lista das espécies de répteis registrad as durante a fase de campo na ADA da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná. 

Táxons Nome popular N Local Coordenada (22J) Método 

Família 
Alligatoridae      

Caiman latirostris Jacaré-do-papo-amarelo 1 ADA (Ponto 
FS04) 7137188/315682 EI 

Legenda: N: número de indivíduos verificados durante a fase de campo; Método: EI = evidências 
indiretas. 
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� Anfíbios 

Apenas uma espécie foi verificada na ADA do empreendimento (Quadro 6.33). 

Assim como para os répteis, a riqueza dos anfíbios certamente é maior que a obtida 

no presente estudo. Os pontos FS01 e FS04 foram amostrados durante o período 

noturno, contudo, somente a pererequinha-do-brejo D. minutus estava vocalizando 

no período em questão (Quadro 6.33). 

Vale salientar, no entanto que há a possibilidade de duas espécies ocorrerem na 

região de estudo: a perereca-grande Itapotihyla langsdorffii e a rã-de-riacho-em-

mata Crossodactylus sp., que tem sua reprodução em córregos rochosos no interior 

de florestas (BERNARDE & MACHADO, 2001; IZECKSOHN & CARVALHO-E-

SILVA, 2001; CAMPOS & TOSSULINO, 2002). 

Quadro 6.33 Lista das espécies de anfíbios registra das durante a fase de campo na ADA da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná. 

Táxons Nome popular N Local Coordenada 
(22J) Método 

Família Hylidae       

Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo 05 ADA (Ponto 
FS04) 7137188/315682 ASR 

Legenda: N: número de indivíduos verificados durante a fase de campo; Método: ASR = amostragem 
em sitio reprodutivo. 

 
• História natural dos répteis e anfíbios verificados  na ADA do 

empreendimento 

� Répteis 

Caiman latirostris (Figura 6.104): o jacaré-do-papo-amarelo é candidato 

adequado a um futuro plano de monitoramento no rio Chopim, devido à alta 

susceptibilidade a perturbações de origem antrópica, tais como caça e por indicar 

boa qualidade ambiental. Esta espécie merece destaque, pois suas populações em 

regiões próximas ao empreendimento parecem estar comprometidas em função da 

atual modificação de ambientes (supressão da vegetação marginal), perda de fontes 

alimentares e sítios de nidificação, poluição, caça e pesca acidental. Aspectos 

básicos, como sua biologia reprodutiva, são pobremente conhecidos 

(THORBJARNARSON, 1992) e a mudança de ambiente lótico para lêntico (resultado 

direto da formação do reservatório) gera alterações na composição e na estrutura 

das comunidades dos diferentes grupos biológicos (RICKLEFS, 1990). Essas 

mudanças podem impactar animais piscívoros e até componentes de topo de cadeia 

trófica (predadores), como o jacaré-de-papo-amarelo, que se alimenta de peixes 
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característicos de água corrente. Portanto, a presença dessa espécie, informações 

biológicas e ecológicas sobre a mesma são ferramentas importantes para 

elaboração de programas de manejo e conservação da biodiversidade local.  
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Figura 6.104 Pegadas de Caiman latirostris  constatadas pelo método Evidências Indiretas, 
verificadas na ADA da futura Pequena Central Hidrel étrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do 

Estado do Paraná.  
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� Anfíbios 

Dendropsophus minutus (espécie já descrita para AID, na pág.305). 

 
Figura 6.105 Exemplares de Dendropsophus minutus  verificados na ADA da futura 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Foz do Santana, sudoeste do Estado do Paraná.  

 

6.2.2.3.5 Discussão 

O volume de espécies eurióicas (de amplo espectro de atividade), isto é, que 

ocupam indistintamente os ambientes preservados e alterados, tanto florestais 

quanto campestres é elevado. Esses répteis e anfíbios generalistas pesam na 

balança a favor de uma caracterização da área de estudo como alterada, uma vez 

que geralmente também aparecem classificados entre as espécies ubíquitas.  

Portanto, a fauna de répteis e anfíbios do empreendimento pode ser 

categorizada em três grandes divisões. No primeiro grupo estão todos os répteis e 

anfíbios que, originalmente, ocupavam as formações de FES e FOM (e.g. 

Pseudoboa haasi, Xenodon guentheri, Hypsiboas leptolineatus, Leptodactylus 

plaumanni). Provavelmente, muitas espécies florestais estritas não suportaram o 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

321 

ritmo de desmatamento a que a região como um todo foi submetida na segunda 

metade do século XX e foram extintas regionalmente. As espécies sobreviventes 

(mais plásticas) encontram-se ainda sob forte ameaça de extinção regional, haja 

vista a carência de grandes contingentes florestais que as sustentem. 

As espécies aquáticas ou próprias de várzeas formam o segundo grupo. São 

anfíbios e répteis que ocupam preferencialmente as margens alagadiças do rio 

Chopim (Prhynops williamnsi; Caiman latirostris) e de seus tributários.  

No extremo oposto encontram-se os répteis e os anfíbios de ambientes abertos. 

Nesse terceiro grupo estão animais característicos do Brasil-Central. São as formas 

próprias de diversos ambientes abertos, originalmente não florestados ou 

desmatados por ação humana, e que devem predominar na área de estudo. 

De um modo geral pode-se dizer que predominam répteis e anfíbios ubíquitas ou 

eurióicos, de ambientes abertos, com hábitos terrestres e de atividade noturna. Uma 

fauna típica de ambientes já grandemente impactados. 

A AID do empreendimento se mostrou a mais diversa e a ADA a menos. De 

acordo com o índice de similaridade de Jaccard entre as áreas de influência, a 

similaridade entre elas foi muito fraca (a maior similaridade foi de 43%). Uma 

possível explicação seria que as diferenças encontradas na composição das 

espécies nos diversos fragmentos devem-se, principalmente, às características 

relacionadas à estrutura da vegetação, disponibilidade de micro habitats e à 

diversidade de ambientes encontrados em cada fragmento. A heterogeneidade do 

ambiente é um fator importante na determinação do número de espécies que podem 

explorar uma área. 

O conhecimento atual sobre a biologia, distribuição, composição e conservação 

das espécies de répteis e anfíbios no estado do Paraná ainda é escasso. Existem 

vazios amostrais, inclusive dentro de biomas considerados como prioritários em 

decorrência do elevado grau de pressão antrópica a que estão expostos, como é o 

caso da região futura da PCH Foz do Santana. Esforços imediatos voltados à 

preservação das poucas áreas de mata são fundamentais, dada a velocidade de 

degradação dos remanescentes florestais da região de estudo, podendo a futura 

APP ser uma importante aliada neste sentido.  

Como as causas do desaparecimento em tempos recentes de espécies de 

répteis e anfíbios em várias regiões do planeta não são bem esclarecidas, não se 
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pode assegurar que métodos de proteção poderão garantir a continuidade de sua 

existência na área de estudo. Contudo, parece óbvio que a preservação de seus 

ambientes seja de significativa importância para tal objetivo. Devido a este fato, é 

importante a realização de medidas que minimizem e/ou atenuem os impactos sobre 

a fauna de répteis e anfíbios residentes, principalmente daquelas espécies mais 

sensíveis.  

6.2.2.3.6 Considerações Finais 

Em linhas gerais, os dados apresentados sugerem que a AII, a AID e a ADA do 

empreendimento (inserida numa matriz totalmente fragmentada), já não conservam 

uma porção significativa da comunidade original de anfíbios e répteis, isto posto, em 

função do alto número de táxons ubíquitas e eurióicos verificados. A devastação da 

vegetação natural e sua substituição por áreas de pasto, monoculturas e ocupações 

urbanas ocasionaram grandes transformações na paisagem original da região de 

estudo, descaracterizando assim, completamente as áreas de influência do 

empreendimento. É certo que a maioria das espécies demonstra capacidade de se 

adequar ao ambiente fragmentado, indicando uma plasticidade no uso de todos os 

habitats de forma cumulativa (fragmentos florestais, pastagens, entre outros). 

Contudo, certamente essas modificações interferem e continuam a influenciar a 

dinâmica das populações e a distribuição destas. Estes impactos ocorrem em 

maiores proporções sobre os indivíduos e as populações que são afetadas 

diretamente pela fragmentação e/ou eliminação de seus habitats naturais, à medida 

que estes são suprimidos. Nesse sentido, toda e qualquer interferência nessas áreas 

pode acarretar em diversas consequências negativas para a fauna de répteis e 

anfíbios da região, sendo justamente por essa razão, que uma série de cuidados 

deverão ser tomados antes, durante e após a implantação do empreendimento. 

6.2.2.4 Peixes 

6.2.2.4.1 Introdução 

A bacia hidrográfica do rio Iguaçu estende-se por 72 mil km² na região sudeste 

da América do Sul, abrangendo áreas do sul do Brasil e nordeste da Argentina. A 

maior parte da bacia está em território paranaense (57 mil km²) (MAACK, 1981). Em 

todo o seu percurso, o rio Iguaçu percorre cerca de 1.300 km até sua foz no rio 
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Paraná, no município de Foz do Iguaçu, atravessando regiões fitofisionômicas 

distintas. Nasce na vertente oeste da Serra do Mar, região predominantemente de 

Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), e flui para o oeste, cortando os 

terrenos dos três planaltos paranaenses, onde atravessa regiões de Floresta 

Ombrófila Mista (“Mata de Araucária”) e Floresta Estacional Semidecidual (“Mata do 

Interior”).  

A ictiofauna do rio Iguaçu é composta por mais de 120 espécies de pequeno 

(<20cm), médio (entre 20 e 40cm) e grande porte (>40cm) (sensu EIGENMANN, 

1911; ELLIS, 1911; HASEMAN, 1911a e b; HASEMAN & EIGENMANN, 1911; 

PINNA, 1992a, b; SEVERI & CORDEIRO, 1994; GARAVELLO et al., 1997; REIS, 

1997; LUCINDA & GARAVELLO, 2001; AZPELICUETA et al., 2002; ALMIRÓN et al., 

2002; AZPELICUETA et al., 2003; VITULE & ABILHOA, 2003; ABILHOA & 

BOSCARDIN, 2004; CASCIOTTA et al., 2004; WOSIACKI & GARAVELLO, 2004; 

INGENITO et al., 2005; HALUCH & ABILHOA, 2005; ABILHOA & DUBOC, 2007, 

WOSIACKI & PINNA, 2008, ALCAREZ et al., 2009, PAVANELLI & BIFI, 2009, BIFI et 

al. 2009, PAVANELLI & OLIVEIRA, 2009), sendo que a participação das diferentes 

ordens reflete a situação descrita para outros rios neotropicais. Esse número de 

espécies deve ser considerado um valor subestimado, seja em função do número 

insuficiente de levantamentos em diversas áreas da bacia, ou em função da falta de 

conhecimento da composição taxonômica de alguns táxons representados. A 

ictiofauna do rio Iguaçu é caracterizada pelo seu elevado grau de endemismo e 

também pela ausência de inúmeras famílias de peixes muito comuns na bacia do 

Paraná (JÚLIO JUNIOR. et al., 1997).  

A distribuição longitudinal da ictiofauna ao longo do curso do rio Iguaçu não é 

uniforme, sendo que algumas espécies são encontradas apenas em regiões de 

maior altitude, próximas às cabeceiras desse sistema (ABILHOA, 2004), enquanto 

outras são exclusivas das regiões do curso médio e baixo (BAUMGARTNER et al., 

2012). Esta divisão segue, em linhas gerais, três subunidades naturais: Primeiro 

Planalto ou Planalto de Curitiba, Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa e 

Terceiro Planalto paranaense (Tabela 6.5, Figura 6.106). A divisão destas paisagens 

está baseada no substrato geológico, nos divisores de água e na posição das 

escarpas, as quais delimitam as bordas dos planaltos. A substituição de espécies e 
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a variação no grau de dominância entre estas unidades podem ser notadas ao longo 

da bacia. 

Tabela 6.5 Subdivisões adotadas para a definição da s unidades biográficas naturais para o 
grupo de peixes na bacia hidrográfica do rio Iguaçu . 

Subunidades Características fisiográficas 
Alto Iguaçu Esta subunidade compreende o trecho entre suas nascentes, na vertente 

ocidental da Serra do Mar, até a divisa entre o Primeiro e o Segundo 
Planalto paranaense. O Alto Iguaçu corresponde basicamente à área de 
drenagem da bacia na Região Metropolitana de Curitiba. 

Médio Iguaçu Esta subunidade está localizada entre as escarpas devoniana, que limita o 
Primeiro Planalto Paranaense, e a escarpa mesozóica, que faz a divisa 
entre o Segundo e Terceiro Planaltos. Esta região também inclui a bacia 
hidrográfica do rio Negro, que corresponde a área de drenagem do rio 
Negro, seu principal afluente. Apesar de possuir suas cabeceiras 
igualmente próximas a Serra do Mar (como a nascente do rio Iguaçu, na 
Região Metropolitana de Curitiba), o rio Negro se junta ao Iguaçu na 
proximidade do Município de São Mateus do Sul, dentro desta unidade. 

Baixo Iguaçu Esta subunidade está localizada entre a escarpa mesozóica, que faz a 
divisa entre o Segundo e Terceiro Planaltos, e as cataratas do Iguaçu, já 
próximo da sua foz no rio Paraná. 

Fonte: Dados baseados no relatório final do projeto “Caracterização Ecológica e Biogeográfica da 
Bacia do Rio Iguaçu”, Processo CNPq 563889/2005-5, Edital MCT/CNPq/CT-HIDRO nº 037/2005. 
 

 
Figura 6.106 Subdivisões adotadas para a definição das unidades biográficas naturais para o 

grupo de peixes na bacia hidrográfica do rio Iguaçu . A seção esquemática dos planaltos 
paranaenses e estrutura geológica do relevo foi mod ificada de www.uepg.br/dicion/verbetes/n-

z/segundo-planalto.htm (PAR - Paranaguá, CTB – Curi tiba, PGR – Ponta Grossa, GUA – 
Guarapuava, S.M. – Serra do Mar, P.C. – Planície Co steira). 

Baixo Iguaçu 
Médio Iguaçu Alto Iguaçu 
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A subunidade denominada de Baixo Iguaçu corresponde a área de drenagem 

entre Salto Grande, em União da Vitória, até as Cataratas do Iguaçu. Esta 

subunidade, onde se situa a área de interesse deste diagnóstico, está inteiramente 

localizada na bacia geológica do Paraná, onde o rio Iguaçu apresenta um aspecto 

rejuvenescido, com inúmeras ilhas e corredeiras. Ao redor das nascentes de alguns 

tributários do rio Iguaçu, como o rio Chopim, a paisagem é dominada pela Estepe 

Gramíneo-Lenhosa. Já ao longo da maior parte do curso do rio Iguaçu, ocorre a 

Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), enquanto que no trecho final do 

seu curso encontra-se a Floresta Estacional Semidecidual (Floresta do Rio Paraná). 

Estas duas últimas regiões fitofisonômicas encontram-se bastante 

descaracterizadas, em função da agricultura e pecuária realizada na região. 

 
O rio Chopim apresenta longos trechos em declive em terrenos de aspecto 

rejuvenescido, apresentando amplas corredeiras (MAACK, 1981). Está localizado na 

região sul do Estado do Paraná entre as coordenadas 51º30’ – 53º15’W e 25º30’ – 

26º30’S. É considerado um rio de porte médio (ELETROSUL, 1978), pois percorre 

cerca de 450 km (inteiramente dentro do Paraná) desde suas nascentes, no alto dos 

campos abertos da cidade de Palmas (1.200 m de altitude), até a foz no rio Iguaçu. 

6.2.2.4.2 Procedimentos Metodológicos 

6.2.2.4.2.1 Levantamento de dados secundários 

A caracterização da ictiofauna foi desenvolvida utilizando-se técnicas 

convencionais, onde além dos estudos realizados in loco, foram levantadas 

informações secundárias disponíveis em bancos de dados, bibliografias, entidades 

ambientais públicas e privadas. 

As seguintes bases de dados foram utilizadas para o levantamento e a 

sistematização dos dados secundários da fauna de peixes da bacia do rio Chopim: 

• 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). 
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• Portal da informação – UFSCar. (www.ufscar.br). 

• Base de dados Scielo – Fapesp  (www.scielo.org). 

• Sistema de Informação do Programa Biota – Fapesp (www.biota.org.br). 

• Sistema de Informação do Projeto Taxonline (www.taxonline.ufpr.br). 

• Fishbase (www.fishbase.org). 

• Neodat (www.neodat.org). 

Além destas informações, coleções científicas de diversas instituições que 

apresentam material coligido na bacia hidrográfica em estudo foram consultadas: 

• Paraná: MHNCI - Museu de História Natural Capão da Imbuia (Prefeitura 

Municipal de Curitiba), NUP – NUPÉLIA / Núcleo de Pesquisas em 

Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura (Universidade Estadual de Maringá), 

Instituto Ambiental do Paraná (Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 

PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

• Rio de Janeiro: MNRJ - Museu Nacional do Rio de Janeiro da UFRJ (via 

on-line NEODAT). 

• São Paulo: MZUSP - Museu de Zoologia da USP (via on-line NEODAT). 

• Rio Grande do Sul: MCP – Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

(via on-line NEODAT). 

Também foram consultadas publicações acadêmicas em Universidades Públicas 

e Privadas no Estado do Paraná (UFPR, UNIOESTE, UNICENTRO, PUCPR), além 

de trabalhos técnicos de órgãos estaduais como a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, Instituto das Águas do Paraná e Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP. 

6.2.2.4.2.2 Capturas 

A localização das áreas de amostragem (Tabela 6.6 e Figura 6.107 a Figura 

6.110e o método de levantamento dos dados para este trabalho foram determinados 

de forma que um plano factível e integrado de amostragem pudesse ser realizado, 

com os objetivos de caracterizar a ictiofauna na área de influência do 

empreendimento e fornecer subsídios para a avaliação de impactos. As coletas 

foram realizadas com autorização do IAP nº36014, expedida em 20 de novembro de 

2012 (Anexo). 
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As amostragens foram realizadas de forma sistematizada e padronizada nas 

duas fases de campo realizadas em novembro de 2012 e janeiro de 2013 com a 

finalidade de comparação temporal (sazonal) de dados de riqueza, diversidade, 

abundância e esforço. 

As coletas foram realizadas com baterias de redes de espera de 20 metros de 

comprimento (altura esticada de 2,5m), com malhas variando entre 2 e 8cm entre 

nós consecutivos (2,0; 3,5; 4,0; 5 e 8cm). Cada rede de espera é composta de 

monofilamento de nylon (fio 0,30) com tralha de bóias contínuas embutidas e tralha 

de chumbo de 30 g/m (Figura 6.111 a Figura 6.113). As redes foram vistoriadas da 

margem do rio ou através da utilização de embarcação. Coletas complementares 

foram realizadas com tarrafas de malhas 1,5 e 2,5 cm (Figura 6.114) 

O material coletado foi fixado imediatamente em solução de formol 4%, 

acondicionado em galões plásticos e levado para triagem em laboratório, onde foram 

identificados através de literatura especializada. Depois de triados os exemplares 

foram transferidos para uma solução de álcool 70%, sendo posteriormente 

quantificados e identificados ao menor nível taxonômico possível, inclusive por 

consultas on-line nos bancos de dados ictiofaunísticos do FISHBASE 

(www.fishbase.org) e dos Projetos PRONEX e NEODAT II (Fish Collection – 

www.neodat.org). 

Tabela 6.6 Relação dos pontos amostrais de ictiofau na no rio Chopim inventariados durante as 
fases de campo. 

Ponto Nome Localidade Coordenadas UTM 
1 Montante Rio Chopim 329094 E 7123587 N 
2 Barragem Rio Chopim 318243 E 7130908 N 
3 Jusante Rio Chopim 316606 E 7137046 N 
4 Afluente Rio Santana 314355 E 7132568 N 
 

A nomenclatura científica utilizada segue os catálogos e referências tradicionais 

dos grupos aquáticos (BUCKUP et al., 2007; LANGEANI et al., 2007), incluindo o 

catálogo recente de peixes do baixo rio Iguaçu (BAUMGARTNER et al., 2012). 
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Figura 6.107 Rio Chopim, ponto jusante.  Figura 6.108 Rio Chopim, ponto barragem. 

  

Figura 6.109. Rio Chopim, ponto montante. Figura 6. 110 Rio Santana, afluente. 

  

Figura 6.111 Coleta com rede de espera.  Figura 6.112Coleta com rede de espera. 
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6.2.2.4.3 Caracterização Regional da Ictiofauna 

Na subunidade biogeográfica Baixo Iguaçu, o rio Iguaçu e seus tributários de 

maior porte (como o rio Chopim) apresentam um aspecto rejuvenescido, com 

inúmeras ilhas e corredeiras. Nesta região, sua bacia drena áreas com inúmeros 

centros urbanos e extensas áreas agrícolas. 

Esta região possui comunidades de peixes com muitas espécies e com inter-

relações complexas entre seus membros, como consequência de uma grande 

heterogeneidade ambiental. No caso dos tributários, estes apresentam uma grande 

variabilidade longitudinal, sendo os trechos inferiores profundamente influenciados 

pelo rio Iguaçu. 

Além da variação longitudinal ao longo das calhas dos rios, WARD & 

STENFORD (1989) propõe outros tipos de variação, como a vertical (coluna d’água), 

lateral (água-terra) e temporal (cheia-seca). Desta forma, diferentes tipos de habitats 

podem existir dentro das bacias hidrográficas, os quais possuem distintas 

composições e funcionamentos das comunidades de peixes. 

A ocorrência destes distintos ambientes propicia a manutenção de um 

considerável número de espécies, as quais apresentam variações na sua 

abundância e na fase de desenvolvimento de acordo com o ambiente considerado. 

Segundo AGOSTINHO et al. (1995), este fato pode estar relacionado (i) às maiores 

faixas de tolerância as condições físicas, químicas e biológicas; (ii) a diferentes 

exigências e tolerâncias durante o ciclo de vida; e (iii) a um comportamento nômade 

  
Figura 6.113 Coleta com rede de espera. Figura 6.11 4 Coleta com tarrafa. 
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ou errante da espécie, permanecendo em cada ambiente enquanto as condições 

limnológicas estão próximas ao seu ótimo ecológico. 

A ictiofauna deste trecho da bacia hidrográfica é composta por espécies de 

pequeno (<20cm), médio (entre 20 e 40cm) e grande porte (>40cm), e a participação 

das diferentes ordens reflete a situação descrita para os rios neotropicais, sendo a 

maior parte dos peixes pertencentes às ordens Characiformes e Siluriformes. 

Algumas espécies registradas no leito do rio Iguaçu encontram provavelmente 

ambientes propícios à reprodução nestes tributários, conforme já constatado para o 

rio Iguaçu na área de influência da UHE de Segredo (SUZUKI & AGOSTINHO, 

1997). 

O levantamento realizado para a bacia do rio Chopim totalizou 46 espécies de 

peixes de 19 famílias e 8 ordens (Anexo 1). Dentre estas, 22 (47,8%) podem ser 

consideradas exclusivas do rio Iguaçu, não ocorrendo em outros sistemas 

hidrográficos da bacia do rio Paraná. Uma grande proporção de espécies (39,1%) é 

compartilhada com outras bacias hidrográficas. A ictiofauna desta bacia apresenta o 

padrão generalizado da ictiofauna do rio Iguaçu (Tabela 6.7, Figura 6.115). 

Tabela 6.7. Relação das ordens e respectivos número s de espécies de peixes nativos 
registradas para a bacia do rio Iguaçu, para a subu nidade biogeográfica Baixo Iguaçu e para a 

bacia do rio Chopim. 
Ordens Rio Iguaçu Baixo Iguaçu Rio Chopim 
Characiformes 43 25 12 
Siluriformes 59 42 20 
Gymnotiformes 2 1 1 
Perciformes 8 7 4 
Cyprinodontiformes 7 4 2 
Outras 1 1 1 
Total 120 80 40 

Fonte: PINNA (1992a, b), SEVERI & CORDEIRO (1994), GARAVELLO et al. (1997), REIS (1997), 
LUCINDA & GARAVELLO (2001), AZPELICUETA et al. (2002), ALMIRÓN et al. (2002), 
AZPELICUETA et al. (2003), VITULE & ABILHOA (2003), ABILHOA & BOSCARDIN (2004), 
CASCIOTTA et al. (2004), ABILHOA (2004), WOSIACKI & GARAVELLO (2004), INGENITO et al. 
(2005), HALUCH & ABILHOA (2005), ABILHOA & DUBOC (2007), WOSIACKI & PINNA (2008), 
ALCAREZ et al. (2009), PAVANELLI & BIFI (2009), BIFI et al. (2009), PAVANELLI & OLIVEIRA 
(2009), BAUMGARTNER et al. (2012). 
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Figura 6.115 Ordens com suas respectivas representa tividades em números de espécies (%) 

registradas para o rio Iguaçu, para a subunidade bi ogeográfica Baixo Iguaçu e para a bacia do 
rio Chopim. 

 

6.2.2.4.4 Caracterização da Ictiofauna da Área do Empreendimento 

6.2.2.4.4.1 Esforço e eficiência amostral 
 

As estimativas de riqueza em relação ao esforço amostral empregado nas duas 

fases de coleta foram analisadas através do método da curva do coletor e de 

rarefação, comparando-se o número de espécies acumuladas com as capturas 

progressivas realizadas. 

Apesar da curva do coletor (Figura 6.116) e de rarefação (Figura 6.117) 

apresentar sinais de estabilização, indicando que os métodos de levantamento 

utilizados foram satisfatórios, a estabilização da curva de acumulação de espécies é 

bastante difícil, pois muitas espécies raras costumam ser adicionadas com o 

aumento progressivo das amostragens. 
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Figura 6.116. Curva do coletor para o esforço amost ral empregado com a utilização das redes 

de espera durante as amostragens realizadas em nove mbro de 2012 e janeiro de 2013 nos 
quatro pontos amostrais (montante, barragem, jusant e e afluente) na área de estudo no rio 

Chopim. 

 
Figura 6.117 Curva de rarefação de espécies (linha vermelha) com intervalo de confiança (linha 

azul) para esforço amostral empregado com a utiliza ção das redes de espera (amostragens) 
durante as amostragens realizadas em novembro de 20 12 e janeiro de 2013 nos quatro pontos 

amostrais (montante, barragem, jusante e afluente) na área de estudo no rio Chopim. (500 
aleatorizações). 
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6.2.2.4.4.2 Riqueza 

O levantamento de informações primárias e secundárias da área afetada pelo 

empreendimento resultou em 29 espécies de peixes, distribuídas em 5 ordens e 13 

famílias, sendo Characidae (seis espécies), Loricariidae (cinco espécies) e Cichlidae 

(quatro espécies) as mais representativas (Tabela 6.8). A ictiofauna amostrada 

apresenta o padrão generalizado da ictiofauna da bacia do rio Chopim e da região 

denominada de Baixo Iguaçu (Figura 6.118). A Tabela 6.9 apresenta a listagem das 

espécies de peixes registradas através de dados primários (P) e secundários (S) 

para os ambientes amostrados na área do empreendimento no rio Chopim. 

Tabela 6.8 Ordens e famílias com os respectivos núm eros de espécies de peixes registrados 
para a área do empreendimento no rio Chopim. 

Ordens Famílias (número de espécies registradas) 
Characiformes Characidae (6), Curimatidae (1), Crenuchidae (1), 

Parodontidae (1), Erythrinidae (1)  
Siluriformes Loricariidae (5), Trichomycteridae (2), Heptapteridae (2), Callichthyidae 

(2), Pimelodidae (2) 
Cyprinodontiformes Poeciliidae (1) 
Perciformes Cichlidae (4) 
Gymnotiformes Gymnotidae (1) 
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Figura 6.118 Ordens com suas respectivas representa tividades em número de espécies (%) 

registradas para a subunidade biogeográfica Baixo I guaçu, para o rio Chopim e para a área de 
estudo. 
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Tabela 6.9 . Lista das espécies de peixes registrad as através de dados primários (P) e 
secundários (S) para os ambientes amostrados na áre a do empreendimento no rio Chopim, 

organizadas de acordo com seus respectivos taxa. 
Taxa Montante Barragem Jusante Afluente Registro 
CHARACIFORMES      
PARODONTIDAE      
Apareiodon vittatus X X X  P/S 
CURIMATIDAE      
Cyphocharax cf. santacatarinae X X X  P/S 
CRENUCHIDAE      
Characidium sp.     S 
CHARACIDAE      
Astyanax altiparanae X X X X P/S 
Astyanax bifasciatus X X X X P/S 
Astyanax minor X X   S 
Hyphessobrycon reticulatus     S 
Oligossarcus longirostris X X X X P/S 
ERYTHRINIDAE      
Hoplias aff. malabaricus X X X  P/S 
SILURIFORMES      
TRYCHOMICTERIDAE      
Trichomycterus sp.     S 
Trichomycterus davisi     S 
CALLICHTHYIDAE      
Callichthys callichthys     S 
Corydoras paleatus     S 
LORICARIIDAE      
Ancistrus mullerae X X X  P/S 
Hisonotus sp.     S 
Hypostomus myersi X X X X P/S 
Hypostomus commersoni     S 
Hypostomus derbyi     S 
HEPTAPTERIDAE      
Pariolius hollandi X X   P/S 
Rhamdia aff. quelen X X X  P/S 
PIMELODIDAE      
Pimelodus ortmanni X X X X P/S 
Pimelodus britskii X X X  P/S 
GYMNOTIFORMES      
GYMNOTIDAE      
Gymnotus inaequilabiatus X X   P/S 
CYPRINODONTIFORMES      
POECILIIDAE      
Phalloceros harpagos     S 
PERCIFORMES      
CICHLIDAE      
Cichlasoma paranaense     S 
Crenicichla iguassuensis X X X  P/S 
Crenicichla sp. X X   P/S 
Geophagus brasiliensis X X X X P/S 

 
 

As 17 espécies registradas durante as fases de campo de novembro de 2012 e 

janeiro de 2013 através da utilização de redes de espera nos quatro pontos 

amostrais no rio Chopim foram Apareiodon vittatus (Figura 6.119), Cyphocharax cf. 
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santacatarinae (Figura 6.120), Astyanax altiparanae (Figura 6.121), Astyanax 

bifasciatus (Figura 6.122), Astyanax sp. (Figura 6.123), Oligossarcus longirostris 

(Figura 6.124), Hoplias aff. malabaricus (Figura 6.125), Ancistrus mullerae (Figura 

6.126), Hypostomus myersi (Figura 6.127), Pariolius hollandi (Figura 6.128), 

Rhamdia aff. quelen (Figura 6.129), Pimelodus ortmanni (Figura 6.130), Pimelodus 

britskii (Figura 6.131), Gymnotus inaequilabiatus (Figura 6.132), Crenicichla 

iguassuensis (Figura 6.133), Crenicichla sp. (Figura 6.134) e Geophagus brasiliensis 

(Figura 6.135). 

 

 

Figura 6.119. Apareiodon  vittatus (18,3 cm de comprimento) . 

 

Figura 6.120 Cyphocharax  cf. santacatarinae (13,1 cm de comprimento) . 
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Figura 6.121. Astyanax altiparanae (12,9 cm de comprimento) . 

 

Figura 6.122.. Astyanax bifasciatus (11,8 cm de comprimento) . 

 
Figura 6.123 Astyanax sp.  (9,7 cm de comprimento) . 
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Figura 6.124 Oligossarcus longirostris (22,5 cm de comprimento) . 

 
Figura 6.125. Hoplias  malabaricus (37,9 cm de comprimento) . 

 
Figura 6.126   Ancistrus mullerae (13,2 cm de comprimento) . 
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Figura 6.127. Hypostomus myersi (33,1 cm de comprimento) . 

 
Figura 6.128 Pariolius  hollandi (22,3 cm de comprimento) . 

 
Figura 6.129 Rhamdia  aff. quelen (34,7 cm de comprimento). 
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Figura 6.130 Pimelodus ortmanni  (43,5 cm de comprimento). 

 
Figura 6.131 Pimelodus britskii (29,1 cm de comprimento) . 

 
Figura 6.132 Gymnotus  inaequilabiatus (27,8 cm de comprimento) 
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6.2.2.4.4.3 Diversidade e dominância 

A Figura 6.136 apresenta o conjunto de estimativas de diversidade para as 

amostragens realizadas em novembro de 2012 e janeiro de 2013 nos pontos 

amostrais (montante, barragem, jusante e afluente) no rio Chopim. A diversidade foi 

 
Figura 6.133. Crenicichla iguassuensis (21,7 cm de comprimento) . 

 
Figura 6.134. Crenicichla  sp (22,1 cm de comprimento). 

 
Figura 6.135 Geophagus  brasiliensis (34,6 cm de comprimento) . 
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estimada através do índice de Shannon e a uniformidade pelo índice de Pielou. Os 

pontos de amostragem no leito do rio Chopim e os períodos de coleta não 

demonstraram diferenças significativas entre os valores de diversidade, embora o 

ponto amostral jusante tenha apresentado valores menores nas duas fases de 

campo. 

A diversidade ictiofaunística estimada para os pontos amostrais ilustrou uma 

curva de dominância da diversidade (ou curva de importância de espécies) em um 

modelo intermediário aos modelos log-linear do tipo "A" e log-normal do tipo "B", 

como demonstrado em ODUM (1988) e PIANKA (1999). As curvas de dominância 

calculadas para os pontos amostrados na primeira fase de campo estão 

representadas nas Figura 6.137 a Figura 6.140, enquanto que nas Figura 6.141 a 

Figura 6.144 apresentam as curvas de dominância calculadas para a segunda fase. 
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Figura 6.136. Índice de diversidade de Shannon (bar ras azul-escuras) e de uniformidade de 

Pielou (barras azul-claras) para as amostragens rea lizadas em novembro de 2012 e janeiro de 
2013 no rio Chopim. 
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Figura 6.137 Curva de dominância (importância de es pécies) para os ambientes (montante) 

amostrados na fase 1 em 2012 no rio Chopim. 
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Figura 6.138 Curva de dominância (importância de es pécies) para os ambientes (barragem) 

amostrados na fase 1 em 2012 no rio Chopim. 
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Figura 6.139. Curva de dominância (importância de e spécies) para os ambientes (jusante) 

amostrados na fase 1 em 2012 no rio Chopim. 
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Figura 6.140 Curva de dominância (importância de es pécies) para os ambientes (afluente) 

amostrados na fase 1 em 2012 no rio Chopim. 
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Figura 6.141. Curva de dominância (importância de e spécies) para os ambientes (montante) 

amostrados na fase 2 em 2013 no rio Chopim. 
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Figura 6.142. Curva de dominância (importância de e spécies) para os ambientes (barragem) 

amostrados na fase 2 em 2013 no rio Chopim. 
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Figura 6.143 Curva de dominância (importância de es pécies) para os ambientes (jusante) 

amostrados na fase 2 em 2013 no rio Chopim. 
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Figura 6.144. Curva de dominância (importância de e spécies) para os ambientes (afluente) 

amostrados na fase 2 em 2013 no rio Chopim. 
 

O padrão sigmoidal intermediário observado para a maior parte do conjunto de 

dados indica um padrão complexo de diferenciação e superposição de nichos. A 

maioria das espécies desse sistema aquático provavelmente coexiste em condições 

de competição parcial, sem exclusão competitiva. Segundo ODUM (1988), esse 

modelo sigmoidal da curva de dominância da diversidade é o padrão encontrado 

principalmente em comunidades relativamente pouco perturbadas. 
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6.2.2.4.4.4 Abundância 

Informações levantadas durante a fase de campo de novembro de 2012 com a 

utilização de redes de espera registraram a ocorrência de 17 espécies de peixes, 

distribuídas em quatro ordens e nove famílias. Dentre as espécies mais abundantes 

em todos os pontos amostrais destacaram-se o lambari Astyanax bifasciatus e o 

cascudo Hypostomus myersi (Tabela 6.10, Figura 6.145). Durante a fase de campo 

de janeiro de 2013 foram registradas 14 espécies de peixes através da utilização de 

redes de espera, distribuídas em três ordens e oito famílias. Dentre as espécies 

mais abundantes em todos os pontos amostrais destacaram-se novamente o lambari 

Astyanax bifasciatus e o cascudo Hypostomus myersi  

, Figura 6.145). 

 

Tabela 6.10 Abundância total e relativa (%) das esp écies registradas durante a fase de campo 
realizada em novembro de 2012 (Fase 1) para os ambi entes amostrados na área do 

empreendimento no rio Chopim. 
Taxa Abundância relativa (%) Abundância total 

JUS BAR MON AFL 
A. vittatus 6,1 10,8 0,5 0,5 24 
C. cf. santacatarinae 6,1 3,6 1,5 1,5 16 
A. altiparanae 3,8 2,9 22,8 22,8 56 
A. bifasciatus 26,7 15,8 34,0 34,0 127 
A. minor   3,4 3,4 7 
O. longirostris 3,8 8,6 1,0 1,0 19 
H. aff. malabaricus 1,5 1,4 0,5 0,5 5 
A. mullerae 4,6 5,8 1,0 1,0 16 
H. myersi 28,2 32,4 18,9 18,9 121 
P. hollandi  0,7 0,5 0,5 2 
R. aff. quelen 2,3 1,4 0,5 0,5 6 
P. ortmanni 8,4 8,6 9,2 9,2 42 
P. britskii 0,8 0,7 3,4 3,4 9 
G. inaequilabiatus  0,7 0,5 0,5 2 
C. iguassuensis 3,8 2,9 0,5 0,5 10 
Crenicichla sp.  0,7 0,5 0,5 2 
G. brasiliensis 3,8 2,9 1,5 1,5 12 
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Tabela 6.11. Abundância total e relativa (%) das es pécies registradas durante a fase de campo 
realizada em janeiro de 2013 (Fase 2) para os ambie ntes amostrados na área do 

empreendimento no rio Chopim. 
Taxa Abundância relativa (%) Abundância total 

JUS BAR MON AFL 
A. vittatus 5,1 6,2 6,7  27 
C. cf. santacatarinae 0,4 3,1 5,6  10 
A. altiparanae 18,4 3,1 4,5 14,6 61 
A. bifasciatus 43,9 21,7 32,6 29,3 181 
A. minor 1,6 1,6   6 
O. longirostris 2,0 7,0 3,4 4,9 19 
H. aff. malabaricus 0,4 0,8 1,1  3 
A. mullerae 1,6 4,7 2,2  12 
H. myersi 16,1 26,4 21,3 14,6 100 
R. aff. quelen 0,4 1,6 1,1  4 
P. ortmanni 4,3 16,3 10,1 29,3 53 
P. britskii 2,4 0,8   7 
C. iguassuensis 0,4 3,1 4,5  9 
G. brasiliensis 3,1 3,9 6,7 7,3 22 
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 Figura 6.145. Abundância relativa das espécies par a os ambientes amostrados nas duas fases 

de campo realizadas na área do empreendimento no ri o Chopim. 
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6.2.2.4.4.5 Estrutura em tamanho e peso 

Entre os exemplares capturados, as médias de comprimento e peso foram de 

23,9 ± 10,2 cm e 72,5 ± 62,5 g, sendo que os intervalos de comprimento e peso 

variaram respectivamente de 9,1 até 43,7 cm e 9,8 até 215,1 g, o que permite 

caracterizar as populações de peixes desta região com representantes de pequeno 

e médio porte. O tamanho e peso médios das espécies capturadas encontram-se na 

Tabela 6.12. 

 

Tabela 6.12 Médias e respectivos desvio-padrão do c omprimento total e peso das espécies 
registradas durante as fases de campo realizadas em  novembro de 2012 e janeiro de 2013 nos 

ambientes amostrados na área do empreendimento no r io Chopim. 
Taxa Comprimento total  

(cm) 
Peso  
(g) 

A. vittatus 17,9 ± 1,12 31,2 ±  12,92 
C. cf. santacatarinae 10,8 ± 2,15 49,9 ± 11,23 
A. altiparanae 12,7 ± 0,45 14,2 ± 6,15 
A. bifasciatus 11,3 ± 1,24 9,19 ± 3,32 
A. minor 9,8 ± 0,56 12,1 ± 0,97 
O. longirostris 22,4 ± 5,45 66,8  5,34 
H. aff. malabaricus 36,4 ± 12,34 138,1 ± 32,12 
A. mullerae 13,1 ± 0,76 22,6 ± 0,98 
H. myersi 32,1 ± 4,13 108,1 ± 23,12 
P. hollandi 23,9 ± 0,11 22,2 ± 0,54 
R. aff. quelen 39,3 ± 3,54 87,8 ± 22,12 
P. ortmanni 41,3 ± 6,34 213,7 ± 23,34 
P. britskii 24,1 ± 0,87 75,9 ± 34,17 
G. inaequilabiatus 26,3 ± 1,45 82,9 ± 12,02 
C. iguassuensis 21,5 ± 0,98 44,1 ± 5,34 
Crenicichla sp. 18,1 ± 3,45 31,1 ± 6,24 
G. brasiliensis 33,6 ± 4,09 121,1 ± 11,67 
 

6.2.2.4.4.6 Captura por unidade de esforço 

Os valores de captura por unidade de esforço por número (CPUE ind) e peso 

(CPUE Kg) dos indivíduos capturados com redes de espera na Fase 1 estão listados 

na Tabela 6.13, enquanto que os valores registrados para a Fase 2 foram ilustrados 

na Tabela 6.14.  

Na Fase 1, no ponto amostral Jusante os maiores valores de CPUEind foram de 

Hypostomus myersi e Astyanax bifasciatus. No ponto amostral Barragem, os 

maiores valores de CPUEind foram de Hypostomus myersi, Astyanax bifasciatus e 

Apareiodon vittatus. No ponto amostral Montante, os maiores valores de CPUEind 

foram de Astyanax bifasciatus, A. altiparanae, Hypostomus myersi e Pimelodus 

ortamnni. Com relação à CPUEpeso, as espécies que apresentaram maior 
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contribuição nas capturas nos pontos amostrados foram Hypostomus myersi e 

Pimelodus ortamnni (Figura 6.146). 

 

Tabela 6.13 Captura por unidade de esforço em númer o de indivíduos (CPUEind) e peso 
(CPUEpeso) das espécies registradas durante a fase de campo realizada em novembro de 2012 

(Fase 1) para os ambientes amostrados na área do em preendimento. 
Taxa Montante Barragem Jusante Afluente 

CPUE 
ind 

CPUE 
peso 

CPUE 
ind 

CPUE 
peso 

CPUE 
ind 

CPUE 
peso 

CPUE 
ind 

CPUE 
peso 

A. vittatus 0,008 0,285 0,125 4,275 0,067 2,280 - - 
C. cf. santacatarinae 0,025 1,248 0,042 2,079 0,067 9,980 - - 
A. altiparanae 0,392 5,993 0,033 0,510 0,042 29,96 0,100 1,530 
A. bifasciatus 0,583 8,108 0,183 2,548 0,292 283,79 0,233 3,243 
A. minor 0,058 0,648 - - - - - - 
O. longirostris 0,017 1,130 0,100 6,780 0,042 5,650 - - 
H. aff. malabaricus 0,008 1,759 0,017 3,518 0,017 3,518 - - 
A. mullerae 0,017 0,393 0,067 1,573 0,050 2,360 - - 
H. myersi 0,325 36,433 0,375 42,038 0,308 1348,0 0,075 8,408 
P. hollandi 0,008 0,227 0,008 0,227 - - - - 
R. aff. quelen 0,008 0,743 0,017 1,485 0,025 2,228 - - 
P. ortmanni 0,158 33,678 0,100 21,270 0,092 370,45 0,042 8,863 
P. britskii 0,058 4,603 0,008 0,658 0,008 4,603 - - 
G. inaequilabiatus 0,008 0,691 0,008 0,691 - - - - 
C. iguassuensis 0,008 0,376 0,033 1,503 0,042 1,879 - - 
Crenicichla sp. 0,008 0,284 0,008 0,284 - - - - 
G. brasiliensis 0,025 3,078 0,033 4,103 0,042 15,388 0,017 2,052 
 

Tabela 6.14 Captura por unidade de esforço em númer o de indivíduos (CPUEind) e peso 
(CPUEpeso) das espécies registradas durante a fase de campo realizada em novembro de 2012 

(Fase 2) para os ambientes amostrados na área do em preendimento. 
Taxa Montante Barragem Jusante Afluente 

CPUE 
ind 

CPUE 
peso 

CPUE 
ind 

CPUE 
peso 

CPUE 
ind 

CPUE 
peso 

CPUE 
ind 

CPUE 
peso 

A. vittatus 0,108 3,705 0,067 2,280 0,050 1,710 - - 
C. cf. santacatarinae 0,008 0,416 0,033 1,663 0,042 2,079 - - 
A. altiparanae 0,392 5,993 0,033 0,510 0,033 0,510 0,050 0,765 
A. bifasciatus 0,933 12,973 0,233 3,243 0,242 3,359 0,100 1,390 
A. minor 0,033 0,370 0,017 0,185 - - - - 
O. longirostris 0,042 2,825 0,075 5,085 0,025 1,695 0,017 1,130 
H. aff. malabaricus 0,008 1,759 0,008 1,759 0,008 1,759 - - 
A. mullerae 0,033 0,787 0,050 1,180 0,017 0,393 - - 
H. myersi 0,342 38,301 0,283 31,762 0,158 17,749 0,050 5,605 
R. aff. quelen 0,008 0,743 0,017 1,485 0,008 0,743 - - 
P. ortmanni 0,092 19,498 0,175 37,223 0,075 15,953 0,100 21,270 
P. britskii 0,050 3,945 0,008 0,658 - - - - 
C. iguassuensis 0,008 0,376 0,033 1,503 0,033 1,503 - - 
G. brasiliensis 0,067 8,207 0,042 5,129 0,050 6,155 0,025 3,078 
 
 

Na Fase 2, os maiores valores de CPUEind foram de Astyanax bifasciatus e 

Hypostomus myersi para os pontos amostrais Montante, Barragem e Jusante. Com 
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relação à CPUEpeso, as espécies que apresentaram maior contribuição nas 

capturas nos pontos amostrados durante essa fase de campo foram novamente 

Hypostomus myersi e Pimelodus ortamnni (Figura 6.146) 
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Figura 6.146. Captura por unidade de esforço em pes o (CPUEpeso) das espécies que 

apresentaram maior contribuição durante as fases de  campo realizadas em 2012 para os 
ambientes amostrados na área do empreendimento no r io Chopim. 

 

6.2.2.4.4.7 Características ecológicas dos grupos amostrados 

Informações relativas à distribuição, hábitos e habitat das famílias de peixes 

registradas no trecho estudado do rio Chopim foram disponibilizadas na Tabela 6.15 

 

Tabela 6.15 Informações relativas à distribuição, h ábitos e habitat das famílias de peixes 
registradas na bacia do rio Chopim. 

Famílias  Relação com o habitat  
Parodontidae 

 

Vivem geralmente em rios de águas correntes e de fundo pedregoso. 
Permanecem sobre o substrato, raspando e ingerindo os organismos 
fixados neste ambiente, como detritos e algas (perifíton). Realizam 
pequenas migrações durante a época reprodutiva (verão). Possuem 
boca inferior, dentes espatulados e multicuspidados na maxila superior. 
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Famílias  Relação com o habitat  
Curimatidae 

 

São peixes de pequeno porte que não possuem dentes nas maxilas. 
Ocorrem em rios, lagoas, riachos e canais, onde se alimentam de 
detritos e matéria orgânica em decomposição. Em função de suas 
características oportunistas e preferência por ambientes lênticos, podem 
apresentar sucesso na colonização inicial de reservatórios. 

Characidae 

 

Peixes de forma muito variada, quase sempre comprimidos ou 
lateralmente achatados. Dulcícolas, de hábitos alimentares diversificados 
(herbívoros, omnívoros e carnívoros), exploraram uma grande variedade 
de habitats. Os lambaris (Astyanax) são comuns na área de estudo. 
Algumas espécies realizam pequenas migrações, e podem se reproduzir 
durante boa parte do ano. 

Erythrinidae 

 

As traíras são peixes carnívoros, predadores, que apresentam ampla 
distribuição. Habitam ambientes lênticos, rios de pequeno e grande 
porte. Os indivíduos jovens são predominantemente insetívoros, 
enquanto que os adultos são ictiófagos. Os locais de desova são as 
lagoas marginais e as calhas dos rios. 

Loricariidae 

 

Os cascudos desta família constituem um dos grupos mais diversificados 
de peixes Siluriformes. Possuem uma ampla distribuição em toda região 
Neotropical. Possuem o corpo recoberto por placas ósseas em várias 
séries, os lábios alargados em forma de ventosa e as maxilas providas 
de dentículos adaptados para raspar alimentos do substrato. 

Heptapteridae 

 

Esta família de bagres compreende animais carnívoros e bentônicos, que 
podem ser encontrados em corredeiras e poços profundos de rios. Estes 
bagres de pequeno e médio porte apresentam barbilhões. A espécie 
Rhamdia quelen pode realizar pequenas migrações, e sua reprodução 
acontece durante o verão. 

Pimelodidae 

 

Esta família inclui um conjunto muito grande de peixes de importância 
comercial. Compreende formas muito diversificadas, sendo que o 
tamanho máximo varia entre 40 e 120cm. Os adultos vivem normalmente 
em poços profundos de rios. Desovam normalmente em regiões rasas, 
com pouca ou nenhuma correnteza.  

Cichlidae 

 

Espécies comuns em rios e canais. Desovam durante boa parte do ano, 
sendo que os ovos são depositados em pequenos círculos construídos 
com a boca. Apresenta cuidado parental. Preferem águas de fundo 
lodoso, movimentando-se preferencialmente à noite. São bentófagos, 
alimentando-se basicamente do lodo depositado no fundo. 

Gymnotidae 

 

Grupo peixes eletrogênicos de água doce representados atualmente por 
poucas famílias e aproximadamente 70 espécies. Peixes de hábitos 
noturnos que usam órgãos elétricos para sua orientação. Não possuem 
nadadeira caudal é o corpo é escuro, com faixas oblíquas claras. Vivem 
preferencialmente em ambientes lênticos. 

Fonte: HAHN et al. (1997), BAZZOLI et al. (1997), BRITSKI (1970), MORAES & BARBOLA (1995), 
SILVA et al. (1997), BRITSKI et al. (1984), CORRÊA et al. (1995), ALVES & BUCKUP (1997), FATTORI 
et al. (1997), SUZUKI & AGOSTINHO (1997), MAGALHÃES (1931), COSTA & MAZZONI (1997),  
ADRIAN et al. (1997), LORIER & BERIOS (1995), MAGO-LECCIA (1978), TRIQUES (1993), BULLOCK 
et al. (1979). 
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6.2.2.4.4.8 Espécies raras e ameaçadas 

Devido à falta de conhecimento básico sobre a distribuição dos peixes 

neotropicais, as espécies raras ou ameaçadas dificilmente são consideradas na 

elaboração de listas oficiais. Raras exceções são observadas na legislação do 

Estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, na 

relação de peixes ameaçados do Brasil (ROSA & MENEZES, 1996), nas 

publicações avulsas de sobre os padrões de Biodiversidade da Mata Atlântica do 

Sudeste e Sul do Brasil (MENEZES et al., 1996) e sobre as ações prioritárias para 

conservação de elasmobrânquios (LESSA et al., 2000). 

Apesar da escassez de informações, na recente lista nacional (Instrução 

Normativa no. 5, 21/05/2004 e MACHADO et al., 2008), no livro vermelho da fauna 

ameaçada no Paraná (ABILHOA & DUBOC, 2004) e no plano de conservação para 

espécies da ictiofauna ameaçada do rio Iguaçu (VITULE & ABILHOA, 2009), uma 

espécie endêmica da bacia do rio Iguaçu (Astyanax gymnogenys) que já foi 

registrada na bacia do rio Chopim foi enquadrada em categoria de ameaça da IUCN, 

em função da constatação do declínio de suas populações, da destruição de seus 

hábitats, do isolamento das populações sobreviventes e de áreas de distribuição 

reduzidas. 

6.2.2.4.5 Discussão 

De acordo com os dados primários e secundários levantados, 29 espécies de 

peixes podem ocorrer na área de influência do empreendimento, as quais estão 

distribuídas em 13 famílias. A ictiofauna nativa é dominada principalmente por 

Siluriformes, com cerca de 42% das espécies registradas, seguida de 

Characiformes, com 34,5%. A participação das diferentes ordens reflete a situação 

descrita para os rios neotropicais (LOWE-McCONNELL, 1987), sendo que a maioria 

dos peixes pertence às ordens Characiformes e Siluriformes. 

Conforme já observado em estudo de impacto ambiental realizado anteriormente, 

a ictiofauna local apresenta o padrão generalizado da ictiofauna da bacia do rio 

Iguaçu. Entre as 120 espécies de peixes já citadas para estudos realizados no rio 

Iguaçu (dados atualizados), muitas são exclusivas para os trechos médio e baixo, 

incluindo aqui a bacia do rio Chopim, como Apareiodon vitattus, Ancistrus mullerae, 

Glanidium ribeiroi, Steindachneridion melanodermatum, Tatia jaracatia, Pimelodus 
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britski e Pimelodus ortmanni, Crenicichla iguassuenis e Crenicichla sp., além de 

inúmeros peixes que foram descritos para o trecho Argentino da bacia. 

A ictiofauna registrada pode ser dividida basicamente em três categorias de 

espécies, em função da sua distribuição original: (i) espécies endêmicas, ou seja, 

aquelas exclusivas da bacia do rio Iguaçu, (ii) espécies de ampla distribuição, que 

são aquelas de ocorrência natural em outras bacias hidrográficas, além da bacia do 

rio Iguaçu e (iii) espécies introduzidas, ou seja, espécies provenientes de outras 

bacias hidrográficas neotropicais ou até mesmo outros continentes, que foram 

introduzidas na região por meio de escapes de cultivos ou solturas intencionais. O 

levantamento realizado para a bacia do rio Chopim totalizou 46 espécies de peixes, 

sendo que 22 (47,8%) podem ser consideradas exclusivas do rio Iguaçu, não 

ocorrendo em outros sistemas hidrográficos da bacia do rio Paraná (Figura 6.147). 

Para o trecho estudado do rio Chopim, cerca de 60% das espécies registradas por 

meio de dados primários na área de estudo são exclusivas dessa bacia hidrográfica 

(rio Iguaçu), e essa participação demonstra a importância dos processos regionais 

na determinação da composição e estrutura das ictiocenoses. 

A ictiofauna registrada caracteriza-se também pela ausência das famílias de 

peixes migradores mais comuns na bacia do rio Paraná, muito embora o rio Iguaçu 

seja tributário desde a formação histórica desta última bacia (GARAVELLO et al., 

1997). Entretanto, algumas espécies reofílicas que se deslocam dentro de tributários 

estão distribuídas por todo trecho médio e baixo da bacia (à jusante de Porto 

Amazonas), incluindo os tributários de pequeno e médio porte. Nesses trechos do rio 

Iguaçu, as espécies Pimelodus ortmanni, Pimelodus britskii e Apareiodon vittatus, 

por exemplo, podem ser enquadrados na categoria de “espécies migradoras de 

curta distância” propostas por AGOSTINHO et al. (1992). Contudo, até o momento 

não há descrições ou constatações que permitam assegurar a ocorrência de 

fenômenos migratórios dessas espécies de peixes na bacia do rio Iguaçu. 
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Figura 6.147 Proporção entre espécies endêmicas, ou  seja, aquelas exclusivas da bacia do rio 

Iguaçu, espécies de ampla distribuição, que são aqu elas de ocorrência natural em outras 
bacias hidrográficas, além da bacia do rio Iguaçu, e espécies introduzidas. 

 
Como ocorre na grande maioria dos empreendimentos hidrelétricos nem todas as 

espécies que ocorrem no trecho estudado do rio Chopim serão capazes de suportar 

as alterações ambientais provocadas pela implantação do reservatório e a 

consequente mudança na dinâmica da água. A transformação do ambiente lótico 

para lêntico poderá resultar no desaparecimento ou diminuição da abundância das 

espécies estritamente fluviais (ou reofílicas) e secundariamente poderá provocar um 

rearranjo geral das espécies remanescentes. As espécies reofílicas (como os 

cascudos) são aquelas com preferência por ambientes de água corrente, que 

aparentemente apresentam menores condições para permanecer em uma área 

represada. Destaca-se que, pelas pequenas dimensões do reservatório da PCH Foz 

do Santana, associadas ao pequeno tempo de residência da água, o mesmo se 

assemelhará às condições de um rio.  As espécies adaptadas a ambientes lênticos 

são aquelas que ocorrem em áreas profundas, remansos e regiões alagadas de 

corpos d’água. Teoricamente, essas espécies se adaptariam melhor a um 

reservatório, por apresentarem amplo espectro alimentar e características 

reprodutivas adaptadas a ambientes de águas calmas. 
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6.2.2.5  Vertebrados e Invertebrados de Interesse Médico 

A bibliografia consultada e os dados obtidos na Secretaria de Estado da Saúde 

do Paraná (SESA-PR), indicam para a área de influência do empreendimento, a 

presença de vertebrados e invertebrados de importância na transmissão de agentes 

patogênicos causadores de doenças no homem como, malária, dengue, febre 

amarela, arboviroses e doença de Chagas, ou ainda causadores de incômodos, 

ressaltando também, a presença de moluscos aquáticos de importância na 

transmissão de cercárias causadoras de esquistossomose. 

Dentro da temática dos estudos ambientais visando a entomologia médica, os 

mosquitos (Diptera: Culicidae) ocupam lugar de destaque por estarem envolvidos na 

transmissão de múltiplas infecções ao homem e aos animais silvestres e 

domésticos. 

Na área de influência indireta do futuro reservatório, a fauna de mosquitos é 

bastante diversificada. Nas áreas urbanizadas ocorrem três espécies exóticas de 

mosquitos de grande importância epidemiológica. 

O Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) é um mosquito com ampla 

distribuição nas Américas, ocupando as regiões tropicais e subtropicais entre os 

paralelos de 45º de latitude norte e 40º de latitude sul. Possui capacidade para 

transmitir os vírus da dengue e da febre amarela, esta em sua forma urbana e rural. 

Segundo diversos autores, em experimentos de laboratório, o mosquito mostra 

potencialidade para transmitir outros arbovírus, helmintos filarídeos e protozoários 

(Forattini, 2002). 

No Brasil, o registro da ocorrência da febre amarela e de Ae. aegypti existe 

desde 1685. Enquanto que a dengue, ocorre desde 1846, com os primeiros registros 

de epidemias no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e outras cidades do Estado da 

Bahia (Nobre, 1994). A reinfestação do Paraná por Ae. aegypti ocorreu em 1981, no 

oeste, procedente do Paraguai. Em 1996, todas mesorregiões do Paraná estavam 

infestadas por esse mosquito (Silva, 2005). 

No Paraná há dois padrões de expansão geográfica de Ae. aegypti, 

considerando as mesorregiões do Estado, uma área de alta infestação (Norte 

Pioneiro, Norte Central, Noroeste, Centro Ocidental e Oeste) e uma de baixa 

infestação (Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste, Metropolitana de Curitiba e Centro 
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Oriental), onde estão inseridos os municípios pertencentes da área de influência do 

empreendimento (Silva & Teodoro, 2005a). 

O Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) é considerada a segunda espécie 

de mosquito em importância para o homem, com competência para transmitir 18 

arboviroses, incluindo os da dengue e da febre amarela (Forattini, 2002). Ocorre em 

regiões tropicais e subtropicais, compreendida principalmente entre os paralelos 45º 

latitude norte e 35º latitude sul ou mesmo fora desses limites, mas dentro das zonas 

isotermas de 20ºC (Console & Lourenço-de-Oliveira, 1994). 

O registro do Ae. albopictus no Continente Americano ocorreu nos Estados 

Unidos da América no ano de 1985. No Brasil o primeiro registro se deu em 1986 no 

Estado do Rio de Janeiro (Forattini, 1986), e atualmente, ocupa quase todo o 

território brasileiro. 

O primeiro encontro de Ae. albopictus no Paraná foi relatado por Silva et al. 

(2004), com ocorrência na região norte, provavelmente em decorrência da presença 

desta espécie em municípios do Estado de São Paulo. 

Também para Ae. albopictus são identificados padrões de expansão geográfica, 

conforme as mesorregiões do Paraná. Área de alta infestação (Norte Pioneiro, Norte 

Central, Noroeste, Centro Ocidental e Oeste), área intermediária de infestação 

(Sudoeste, Centro Oriental e Metropolitana de Curitiba), onde estão inseridos os 

municípios pertencentes da área de influência do empreendimento, e área de baixa 

infestação (Centro-Sul e Sudeste) (Silva & Teodoro, 2005b). 

Quanto a dengue e febre amarela, não há notificação das doenças na área de 

influência da PCH Foz do Santana, embora se constate a presença de Aedes 

aegypti nas áreas urbanas dos municípios estudados e em quase todos com a 

prevalência concomitante do Aedes albopictus (Silva, 2005). 

Contudo, no início de 2008 dois casos de febre amarela, sendo que um evoluiu 

para óbito, foram registrados no município de Laranjal, localizado na bacia 

hidrográfico do Iguaçu, próximo da área de influência do empreendimento em 

questão. Neste período o Paraná vivenciava vários focos de epizootias sugerindo a 

circulação do vírus amarílico em diversas regiões do Estado. Num inquérito 

entomológico realizado pela SESA-PR, na mata da Fazenda Guapiara, local 

provável de infecção, foram coletados mosquitos dos gêneros Sabethes, 

Trichoprosopon e Wyeomyia (Silva, Novadzki & Santos, 2009). 
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Outra espécie de mosquito encontrado na área de influência do futuro 

reservatório e que tem importância na transmissão de arboviroses na Região Sul do 

Brasil, inclusive o da febre amarela, é o Haemagogus (Conopostegus) 

leucocelaenus Dyar & Shannon, 1924, coletado no município de Mariópolis (Silva, 

Santos & Gomes, 2009). 

Na área de influência indireta, os primeiros registros são quase sempre 

referentes ao Ae. aegypti. Os relatos mais antigos mostram a presença deste 

mosquito no município de Francisco Beltrão em 1993 e Mariópolis no ano seguinte. 

Os municípios de Dois vizinhos, Enéas Marques, Itapejara D’Oeste, Marmeleiro e 

Pato Branco, mostraram-se infestados a partir de 1995. Todos os municípios 

apresentaram infestação por Ae. albopictus nos anos subsequentes (SESA-PR, 

2006). Enquanto que, São Jorge D’Oeste, São João, Verê, Bom Sucesso do Sul, 

Renascença, Vitorino e Coronel Vivida, iniciaram e mantiveram infestação por Ae. 

albopictus (SESA-PR, 2006). 

No período de 2007 a 2009, os índices de infestação predial por Aedes aegypti 

variaram entre 0,00 e 2,87 e por Aedes albopictus entre 0,00 e 1,31 (Tabela 6.16). 

Tabela 6.16 Índice de infestação predial por Aedes  aegypti  e Aedes  albopictus  nos municípios 
da área de influência indireta da PCH Foz do Santan a de 2007 a 2009. 

 Município Aedes aegypti Aedes albopictus 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Dois Vizinhos 0,00 0,04 0,00 0,89 1,31 0,55 
Enéas Marques 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 
Verê 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Itapejara d’Oeste 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 
Francisco Beltrão 0,10 0,02 0,04 2,98 0,28 0,06 
Bom Sucesso do Sul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flor da Serra do Sul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Marmeleiro 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 
Renascença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vitorino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pato Branco 0,36 0,40 2,87 0,03 0,00 0,00 
Mariópolis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
São Jorge d’Oeste 0,00 0,03 0,00 0,55 0,16 0,00 
São João 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,03 
Coronel Vivida 0,06 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 
Fonte: DVTV/SESA/PR, em 18/05/10. 

Aedes aegypti é um mosquito que apresenta todas as fases de vida 

essencialmente urbana. Nesse ambiente busca fonte alimentar principalmente no 

homem e criadouros artificiais para desenvolvimento larval (Console & Lourenço-de-

Oliveira, 1994). Este mosquito possui capacidade de colonizar criadouros naturais e 
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uma grande diversidade de recipientes artificiais, tanto de área urbana como áreas 

silvestres (Hawley 1988). 

Assim, os impactos ambientais decorrentes da construção da barragem e a 

formação do reservatório próximo de áreas urbanas, expõem a população local ao 

risco de contraírem doenças. O fluxo de pessoas, decorrentes das substituições da 

mão de obra, durante a fase de construção da barragem, associada a presença de 

Ae. aegypti, aumenta o risco de transmissão de dengue no canteiro de obras e área 

adjacente. O surgimento de áreas de lazer junto às margens do futuro reservatório 

poderá criar sítios de oviposição para estes mosquitos, ocasionados principalmente 

pelo abandono de recipientes a céu aberto. O aumento da oferta de criadouros nas 

bordas e interior de matas, favorece a infestação por Ae. albopictus destes 

ambientes florestais, criando um elo entre o ciclo silvestre e urbano da febre amarela 

e de outras arboviroses. 

Culex (Culex) quinquefasciatus Say, 1823, possui distribuição global se fixando 

basicamente em áreas próximas de habitações humanas. Este mosquito é o 

principal vetor da filaria bancroftiana no Brasil, além de veicular vírus Oropouche em 

algumas áreas do Pará. Já foi encontrado naturalmente infectado com vírus de 

encefalites, como St. Louis e Oeste, no E.U.A. e Venezuelensis, no Panamá 

(Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994). 

Para desenvolver suas formas imaturas, Cx. quinquefasciatus prefere criadouros 

com alto teor de matéria orgânica em decomposição, com água estagnada de 

aspecto sujo e mal cheiroso, principalmente do tipo fossa céptica. Todavia, esta 

espécie apresenta uma ampla distribuição entre outros tipos de criadouros, como 

pneus e floreiros de cemitério, incluindo ainda, desde pequenos recipientes de metal 

e plástico a grandes reservatórios de água. Tal comportamento denotando a 

plasticidade ecológica desse mosquito em ocupar grande diversidade de habitats, 

bem como, seu alto grau de sinantropia, estando geralmente relacionado ao 

ambiente domiciliar (Forattini 1962; Consoli & Lourenço-de-Oliveira 1994). 

Em avaliações ambientais ocorridas na bacia do rio Chopim, foi constatada a 

utilização das águas para a diluição dos esgotos domésticos, que são lançados nos 

corpos d´água, na sua maioria, sem tratamento, principalmente na metade de 

jusante da bacia, onde se concentram os municípios como Pato Branco, Verê, 

Itapejara D’ Oeste e Francisco Beltrão, os maiores da região (SOMA, 2002). 
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A formação do reservatório e a consequente transformação do ambiente lótico 

para lêntico, favorecem o surgimento de pontos onde a concentração de matéria 

orgânica propicia o desenvolvimento de altas densidades deste mosquito. Outro fato 

a ser considerado é o favorecimento da proliferação dos aguapés nestas áreas de 

baixa diluição do esgoto. 

Estes ecótopos servem de berço de reprodução para diversas espécies de 

Culicidae, principalmente os mosquitos do subgênero Nyssorhynchus de Anopheles, 

Culex e Melanoconion de Culex e os gêneros Chagasia, Coquillettidia, Mansonia e 

Uranotaenia.. Nestes ambientes também se desenvolve outro mosquito bastante 

comum nessa região, Adeomyia squamipennis (Lynch Arribálzaga, 1878) (Silva AM 

2010, comunicação pessoal). 

Relatórios técnicos da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) no Paraná, com análises do período que antecedeu a construção da 

Itaipu Binacional e do período após sua construção, mostram para o final da década 

de 1940 e o início dos anos 1950, dois aspectos epidemiológicos da ocorrência de 

malária no Paraná. Áreas com surtos epidêmicos no interior do Paraná: ao longo do 

rio Paranapanema, com o Estado de São Paulo, ao longo do rio Paraná, até a 

cidade de Guaíra, fronteira oeste com o estado de Mato Grosso do Sul, e ao sul 

desta grande área, aproximadamente até o município de Ponta Grossa, onde ocorria 

surtos epidêmicos, tendo como principal transmissor o An. darlingi (Rachou & 

Garbelini, 1950; Rachou, Lobo & Luz, 1953); e a área endêmica no litoral 

paranaense, representado por cinco municípios, Guaratuba, Paranaguá, Morretes, 

Antonina e Guaraqueçaba, onde An. cruzii e An. bellator eram as espécies vetoras 

(Rachou, Lobo & Luz, 1953). 

No Brasil, cinco espécies de anofelinos são consideradas os principais 

transmissores de Plamodium causadores da malária humana. Anopheles 

(Nynorhynchus) darlingi Root 1926 é o principal vetor da malária em florestais ou de 

áreas próximas de seus criadouros, enquanto na região costeira os mais importantes 

são o Anopheles (Nynorhynchus) aquasalis Curry 1932, encontrada do litoral de São 

Paulo até a América Central no lado Atlântico, e Anopheles (Kerteszia) cruzii Dyar & 

Kanab, 1908 e Anopheles (Kerteszia) bellator Dyar & Knab, 1908, nas áreas de Mata 

Atlântica. O Complexo Albitarsis, Anopheles (Nynorhynchus) albitarsis sensu lato é 

descrito como espécies de importância secundária, mas tem sido relatada como 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

360 

vetor principal em algumas áreas (Consoli & Lourenço-de-Oliveira 1994; Forattini 

2002). 

Quatro destas espécies tem ocorrência registrada no Paraná, An. darlingi, An. 

albitarsis s.l., An. cruzii e An. bellator (Silva, Natal & Barata, 2003). E três ocorrem na 

área de influência do empreendimento (Rachou & Ricciardi, 1951). 

O primeiro levantamento da fauna anofélica do Estado do Paraná, realizada no 

final da década de 1940 e início da década de 1950, abrangeu algumas localidades 

situadas na região do médio-baixo Chopim, quando ainda pertenciam aos 

municípios de Guarapuava e Palmas. Nesta região Rachou & Ricciardi (1951), 

relatam o encontro de: Anopheles (Nyssorhynchus) antunesi Galvão & Amaral, 1940; 

Anopheles (Nyssorhynchus) argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827; An. bellator; An. 

cruzii; Anopheles (Nyssorhynchus) strodei Root, 1926; Anopheles (Nyssorhynchus) 

evansae (Brèthes, 1926); Anopheles (Nyssorhynchus) lutzii Cruz, 1901; Anopheles 

(Nyssorhynchus) maculipes (Theobald, 1903); Anopheles (Nyssorhynchus) oswaldoi 

(Peryassú, 1922); Anopheles (Nyssorhynchus) parvus (Chagas, 1907). 

Atualmente, a área de risco compreende os 11 municípios situados às margens 

do Lago de Itaipu. Em toda esta área, situada na margem direita do lago, o Brasil faz 

fronteira com o Paraguai (Goulart et al., 2000). E nos últimos anos, apenas a 

Reserva Indígena do Ocoy, no município de São Miguel do Iguaçu, tem apresentado 

foco ativo da doença (Silva et al., 2005c) 

Na bacia hidrográfica do médio (localização da área de influência do futuro 

reservatório) e alto Iguaçu, não existe registro da ocorrência do An. darlingi, porém, 

outras espécies de anofelinos podem apresentar importância local ou transitória, 

mesmo na absoluta ausência das espécies  acima apontadas. 

Considera-se a vulnerabilidade do Estado do Paraná pela exposição da 

população aos riscos de transmissão exercida pela pressão dos casos importados 

de malária. Recentemente, foi registrado no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), um caso de malária importado no município de Chopinzinho, 

cujo local provável de infecção foi o canteiro de obras para construção da barragem 

do AHE Jirau, Porto Velho, Rodônia. 

A Região Amazônica, área endêmica de malária, está vivendo uma intensificação 

da exploração do seu potencial hidrelétrico. Com isto, o fator mobilidade humana e 

fluxo migratório de trabalhadores especializados neste tipo de construção, indica 
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uma ligação com a ocorrência de malária no Paraná, principalmente em áreas que 

sofrerão impactos ambientais. 

Outras espécies de mosquitos são encontradas na área de influência do 

empreendimento. O monitoramento entomológico realizado em quatro municípios, 

pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e pela SESA-PR, no período entre 

outubro de 1997 e dezembro de 2000, na área de influência indireta da hidrelétrica 

de Salto Caxias, na bacia do rio Iguaçu, demonstrou uma diversidade de mosquitos 

que incluí espécies vetoras de agente patogêncios para o homem (Silva, 2002 – 

Relatório técnico). 

Os mosquitos noturnos coletados na localidade Linha Nova Petrópolis, no 

município de Francisco Beltrão foram: Aedes (Ochlerotatus) serratus/aenigmaticus; 

Aedes (Ochlerotatus) scapularis (Rondoni, 1848); Aedes (Ochlerotatus) 

serratus/nubilus; An. albitarsis s.l.; An. argyritarsis; An. evansae; An. galvaoi; 

Anopheles (Anopheles) intermedius (Peryassú, 1908); An. oswaldoi; Chagasia 

fajardoi/rozeboomi; Culex (Culex) sp. Grupo Coronator; Culex (Melanoconion) spp.; 

Culex (Culex) bidens Dyar, 1922; Culex (Culex) declarator Dyar & Knab, 1906; Culex 

(Culex) nigripalpus Theobald, 1901; Cx. quinquefasciatus; Culex (Culex) saltanensis 

Dyar, 1928; Mansonia pseudotitillans Chagas, 1907; Mansonia titillans (Walker, 

1848); Uranotaenia geométrica Theobald, 1901. 

Aedes scapularis foi incriminado como transmissor da encefalite Rocio nas 

epidemias no sudeste do Estado de São Paulo, nos anos de 1975 e 1976 (Forattini 

et al., 1978a; Mitchell & Forattini, 1984; Mitchell et al., 1986) e um Flavivirus diferente 

daqueles da febre amarela e dengue (Castro et al., 1991). Outros arbovírus foram 

isolados desse mosquito no norte do Brasil e em Trinidad (Forattini, 1965; Arnell, 

1976; Hervé et al., 1986). Na zona de Mata Atlântica do litoral catarinense, na 

localidade conhecida por Ponta Grossa, Florianópolis, Ae. scapularis foi considerado 

vetor local da filariose bancroftiana (Rachou, 1956). 

Contudo, existe a necessidade de ampliar os conhecimentos sobre a fauna de 

mosquitos do médio-baixo Chopim.. O rio Chopim corre sobre basaltos e rochas 

similares, mostrando uma geomorfologia simples, mas extremamente rico em 

corredeiras e cachoeiras. Apresenta uma sucessão de rápidos saltos e uma 

conformação sinuosa, cheia de voltas e cotovelos, sempre se mantendo dentro de 

um vale. 
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Fatores associados a construção da barragem, tais como, desvio do curso do rio 

e diminuição da vazão, podem contribuir para a formação de novos criadouros de 

mosquitos, gerando situações de incômodo e aumentando o risco de ocorrência de 

doença na região. Também, a abertura de canais, escavações e o descarte de 

recipientes a céu aberto, geram locais para desenvolvimento de inúmeras espécies 

de mosquitos, inclusive as espécies exóticas e de grande importância 

epidemiológica. 

Os flebotomíneos (Diptera: Psychodidae), transmissores de protozoários 

causadores da leishimaniose tegumentar americana apresentam importância 

epidemiológica variável de acordo com sua localização geográfica. Estudos 

desenvolvidos no Estado do Paraná demonstraram a existência de cinco espécies 

vetoras potenciais: Nyssomyia whitmani (Antunes & Coutinho, 1939), Migonemyia 

migonei (França, 1920), Pintomyia pessoai (Coutinho & Barretto, 1940), Pintomyia 

fischeri (Pinto, 1926) e Nyssomyia intermedia (Lutz  & Neiva, 1912) (Silva, 2008). 

A bacia hidrográfica do Chopim compreende trechos das três regiões 

fitogeográficas mais importantes do estado do Paraná. Ao redor das nascentes do 

rio, a paisagem é dominada pela Estepe Gramíneo-lenhosa, os Campos de Palmas. 

Estes campos são semelhantes em composição florística e paisagem aos outros 

existentes no estado (Curitiba, Guarapuava e Ponta Grossa). Ao longo da maior 

parte do curso do rio e cobrindo mais da metade da bacia, ocorre a Floresta 

Ombrófila Mista, ou Floresta com Araucárias, a principal formação vegetal do Paraná 

em termos de abrangência geográfica. Já no final do curso do rio encontra-se a 

Floresta Estacional Semidecidual (SOMA, 2002). 

Na região das nascentes, no município de Palmas ocorrem duas espécies 

Migonemyia migonei (França) e Pintomyia monticola (Costa Lima). Nas regiões de 

Floresta Ombrófila Mista, predominam as espécies Nyssomyia neivai (Pinto), 

Brumptomyia ortizi Martins et al. e Pintomyia pessoai (Coutinho & Barretto). 

Enquanto que, nas regiões de Floresta Estacional Semidecudual, observa-se a 

maior diversidade de espécies com predominância de Ny. neivai, Ny. whitmani 

(Antunes & Coutinho) e Expapillata firmatoi (Barretto et al.) (Silva, 2008). Cabe ainda 

ressaltar, que Micropygomyia quinquefer (Dyar) ocorre com frequência na região do 

planalto de Guarapuava e ocupa os primeiros lugares no declive do planalto de 

Palmas (Silva, 2008). 
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Contudo, nos municípios da área de influência direta, não existe estudo que 

mostre as espécies ocorrentes e nem o seu comportamento no ambiente antrópico. 

Estas regiões passaram por profundas descaracterizações de suas coberturas 

vegetais originais com a implantação da agricultura e pecuária. Hoje, além das 

florestas se encontrarem extremamente fragmentadas em praticamente toda a bacia 

do rio Chopim, as formações primárias são muito raras.  

No médio-baixo Chopim não existem estudos com relação aos triatomíneos 

(Hemiptera: Reduviidae), transmissores do Trypanosoma cruzi, causador da doença 

de Chagas. A maioria dos levantamentos para conhecimento da distribuição destes 

insetos se limitou a região norte do estado, onde nas décadas 1960 e 1970, existiam 

os maiores números de casos da doença (Lobo, 1959). 

As espécies que ocorrem no Paraná são: Microtriatoma borbai Lent & 

Wygodzinsky, 1979; Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811); Panstrongylus 

megistus (Burmeister, 1835); Psamolestes tertius Lent. & Jurberg, 1965; Rhodnius 

domesticus Neiva & Pinto, 1923; Rhodnius negletus Lent, 1954; Triatoma infestans 

(Klug, 1834); Triatoma sordida (Stal, 1859), Triatoma tibiamaculata (Pinto, 1926) 

(Lent & Wygodzinsky, 1979, Silveira et al., 1984; Silva et al., 1998). O Paraná 

conseguiu o Certificado Internacional de Erradicação do T. infestans no ano de 

2007. 

O registro da ocorrência de triatomíneos na bacia do Iguaçu, está restrita ao 

município de Foz do Iguaçu, com o relato do encontro de T. sordida (Lutz et al., 

1918), e no Alto Iguaçu, Curitiba, com o relato do encontro de P. megistus (Costa, 

1940; Lima, Luz & Carneiro Filho, 1964). 

Na região do médio-baixo Chopim, no tocante à pecuária, destaca-se a produção 

de suínos e aves de corte. Estas atividades são caracterizadas pelo predomínio de 

pequenas propriedades, muitas delas representadas por granjas cooperadas com a 

Sadia, que desempenham uma função importante na produção e comercialização de 

aves. 

Em avicultura, a manipulação incorreta dos ovos, das aves de descarte e do 

esterco, são responsáveis pela produção excessiva de moscas que pode causar, 

além de prejuízos para o próprio avicultor pela transmissão de agentes patogênicos, 

situação de incômodo nas áreas próximas da granja. 
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Durante a construção da barragem, granjas de corte próximas do local destinado 

ao canteiro de obras podem ocasionar baixa produção dos operários pelo incômodo 

causado pela presença destes insetos, além de problema no que se refere à 

transmissão de doenças entéricas na região. 

Os dejetos de suínos não tratados contaminam os recursos hídricos que irão 

abastecer os rios, podendo elevar a proliferação de microrganismos, provocando 

eutrofização e contaminação das águas no futuro reservatório, com diversos 

poluidores orgânicos e inorgânicos, com potencial de corrosão de partes metálicas 

dos equipamentos de geração. 

Algumas dessas propriedades produtoras de suínos e aves serão impactadas 

pela formação do reservatório, resultando na proximidade de granjas a futuras áreas 

de lazer, podendo ocasionar reclamações e demandas, com a geração de passivos 

ambientais. 

Além da presença de Musca domestica (Linnaeus, 1758), um inseto cosmopolita 

e abundante em todas as áreas com condições de saneamento precário, existem 

relatos da ocorrência nesta região de moscas varejeiras do gênero Chrysomyia 

como Chrysomyia chloropyga (Wiedemann, 1818), Chrysomyia megacephala 

(Fabricius, 1794) e Chrysomyia albipes albipes (Guimarães, Prado & Buralli, 1979; 

Prado & Guimarães, 1981). 

Na região pode ocorrer ainda várias espécies de Simulium sp. (Diptera: 

Simuliidae) como potenciais vetores da filária Onchocerca volvulus (Leuckart, 1893), 

causadora da oncocercose. Além de incômodos ocasionados por borrachudos, 

também as mutucas (Diptera: Tabanidae), podem em algumas áreas, apresentar 

grande número de indivíduos. 

Esta região é muito propícia a estes insetos, rios de água límpida, com forte 

correnteza, com corredeiras ou cachoeiras são próprios para borrachudos. Os 

remansos ou praias de areias e alagadiços são típicos dos criadouros de mutucas e 

nos meses de setembro, outubro e novembro aparecem em alta densidade. 

Quanto à febre mucosa, o primeiro caso de no Paraná ocorreu em abril de 2005. 

Esta doença, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, da família Rickettsiaceae, 

adquire importância epidemiológica quando extrapola os limites florestais e invade o 

ambiente antrópico, mas pode estar havendo subnotificação por desconhecimento 

do ciclo silvestre da doença. 
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O carrapato Amblyomma Cajennense (carrapato estrela) tem sua prevalência em 

áreas rurais de diversas regiões do Paraná (Silva AM 2010, comunicação pessoal) e 

também podem ocorrer no médio-baixo Chopim, assim como outras espécies de 

importância epidemiológica. 

As espécies de moluscos de água doce, que apresentam importância como 

hospedeiro do Schistosoma mansoni, pertencem a família Planorbidae e são 

representadas pelo Gênero: Biomphalaria. Deste gênero quatro espécies merecem 

destaque Biomphalaria glabrata (Say, 1818), até o momento é considerada a única 

hospedeira intermediária deste verme no Estado do Paraná, Biomphalaria 

tenagophila (d’Orbigny, 1835), o principal hospedeiro da esquistossomose no Estado 

de São Paulo, Biomphalaria straminea (Dunker, 1848), já foi encontrado 

naturalmente infectado com S. mansoni e, Biomphalaria peregrina (d’Orbigny, 1835), 

por ser experimentalmente susceptível ao helminto, porém, não foi encontrado 

transmitindo a esquistossomose em condições naturais. Paranese & Corrêa (1978), 

infectaram facilmente está espécie, em laboratório, com caramujos procedentes do 

município da Lapa, no Paraná. 

Biomphalaria peregrina, o planorbídeo de maior distribuição geográfica no Estado 

do Paraná, ocorre na região do médio-baixo Chopim (Luz et al., 1998). Existe relato 

também da presença de B. glabrata e B. tenagophila na região do Alto Iguaçu (Luz 

et al., 1998). 

Com relação a ocorrência de casos de raiva, os dados obtidos do Laboratório 

Central (LACEN), SESA-PR, atualizados até 30 de junho de 2009, mostram que o 

Médio-baixo Chopim apresenta casos de raiva animal, principalmente em bovino e 

morcegos não hematófagos: 

Tabela 6.17 Casos de Raiva Animal 
Ano Município Bovinos Morcegos não hematófagos 
2001 Dois Vizinhos - 1 
2005 Coronel Vivida 7 - 
2006 São Jorge d’Oeste 1 - 
2007 Pato Branco - 1 
 Renascença 15 - 
 São Jorge d’Oeste - 1 
2008 Coronel Vivida - 1 
2009 Francisco Beltrão - 1 
 

O morcego hematófago Desmodus rotundus rotundus (E.Geoffroy, 1810), 

principal transmissor da raiva humana, encontra-se amplamente distribuido no 
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Paraná, inclusive em regiões de Floresta Ombrófila Mista. No médio-baixo Chopim 

são encontrados também Artibeus lituratus (Olfers, 1818), Pygoderma bilabiatum 

(Wagner, 1843) e Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) (Miretzki, 2003). 

Além das três espécies de morcegos hematófagas nas quais há relatos de 

isolamento do vírus da raiva, 33 outras espécies de morcegos também já foram 

infectadas e identificadas com o mesmo vírus, demonstrando a complexidade da 

transmissão dessa doença (Kotait et al., 2007). 

A ocorrência de casos de síndrome pulmonar por hantavírus está associada ao 

contato com ambientes contaminados por excretas de roedores. No Paraná, a região 

centro-sul concentra a maioria dos casos da doença, por apresentar características 

ecológicas e sócio-econômicas favoráveis à transmissão do vírus. Nesta região a 

transmissão está associada ao corte de Pinus sp. em áreas de reflorestamento. A 

substituição da mata natural por espécies vegetais exóticas de valor comercial, 

resultou em profundas alterações ambientais, favorecendo o aumento de 

populações de roedores em detrimento de outras espécies, inclusive de predadores 

como, ofídios e aves de rapina. 

Na região sudoeste paranaense a economia é baseada em atividades agrárias 

desenvolvidas em pequenas e médias propriedades rurais, onde se encontra a 

maioria da população. Nesta região, segundo a SESA-PR, além dos casos humanos 

de hantaviroses foram registradas evidências da circulação de hantavírus entre 

roedores silvestres dos gêneros Oligoryzomys, Akodon, Thaptomys e Oxymycterus. 

Oligoryzomys nigripes e Oligoryzomys flevescens, também ocorrem no médio-baixo 

Chopim. No município de General Carneiro foi encontrada evidência sorológica em 

dois exemplares de Akodon montensis e um exemplar de Oxymycterus Grupo Judex 

(Informe Técnico Periódico - SVS/Ministério da Saúde). 

Os impactos ambientais decorrentes da construção da barragem como, a 

instalação de canteiro de obras e desmatamento das áreas de inundação, 

aumentarão os riscos de contato com fezes e urina de roedores, determinando 

assim as condições propícias para a transmissão do hantavírus, fato que pode ser 

minimizado com a utilização de EPI’s pelos trabalhadores. 

O risco de acidente com animais peçonhentos na região do médio-baixo Chopim, 

esta relacionado à ocorrência de serpentes, aranhas, abelhas, vespas e 
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marimbondos. Também podem ocorrer acidentes por contato com animais 

venenosos como Lonomia sp. e taturana. 

Na área de influência do futuro reservatório, ocorrem serpentes peçonhentas dos 

grupos Crotalíneos, gêneros Bothrops (jararacas) e Crotalus (cascavéis), e 

Elapíneos (corais verdadeiras).  

Os acidentes com aranhas podem ocorrer por meio de três gêneros de aranhas 

de importância médica, Phoneutria, Loxosceles e Latrodectus. Os acidentes 

causados por Lycosa sp. (aranha-de-grama), bastante frequentes e pelas 

caranquejeiras, são destituídos de maior importância. 

Os acidentes com escorpiões são menos notificados que com as serpentes. Na 

região o risco maior é com espécies do gênero Tityus, principalmente Tityus 

bahiensis (Perty) e Tityus costatus (Karsch). 

Durante a construção da barragem pode ocorrer acidentes com Apis mellifera 

scutellata Lepeletier, 1836 (abelha africana) e seus híbridos com as abelhas 

européias são responsáveis pela formação das chamadas abelhas africanizadas, e 

por algumas famílias de vespídeos como Synoeca cyanea (Fabricius, 1775) 

(marimbondo-tatu) e de pompilídeos como, Pepsis fabricius (marimbondo cavalo). 
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6.3 ASPECTOS ANTRÓPICOS 
A análise dos aspectos antrópicos inicia-se com a caracterização da área de 

influência indireta da PCH Foz do Santana, definida como o conjunto dos municípios 

inseridos na bacia hidrográfica do rio Chopim. Nesta caracterização é realizada uma 

contextualização inicial do histórico de ocupação desta bacia e como se desenvolve 

a polarização entre os principais municípios do sudoeste paranaense. 

Na sequência são apresentados dados relativos a alguns aspectos que ilustram a 

inserção de cada município na Área de Influência Indireta, tais como as questões 

demográficas e de desenvolvimento humano, dados sobre abastecimento de água, 

saneamento e energia elétrica, evolução do consumo de energia, bem como dados 

sobre a base econômica municipal e seus principais setores. No item relativo à AID 

(Área de Influência Direta) e a ADA (Área Diretamente Afetada) são detalhados os 

aspectos socioeconômicos dos dois municípios diretamente afetados pelo 

empreendimento, tanto nos aspectos de uso das terras, como em relação à 

condição de vida dos moradores locais, com destaque para os resultados da 

pesquisa de campo realizada nas propriedades diretamente afetadas. 

6.3.1 Metodologia de Trabalho 

A elaboração dos estudos pertinentes ao componente socioeconômico contou 

com a utilização de textos, informações e estatísticas de várias instituições públicas 

e privadas. Os principais resultados foram obtidos junto às agências 

governamentais, bancos de dados de institutos de pesquisa, trabalhos correlatos, 

bem como em investigações realizadas em campo.  

• O conjunto de fontes, materiais e métodos utilizados no trabalho é vasto. 

As buscas e atenções concentraram-se especialmente em: 

• Investigações sobre textos específicos ou co-relacionados com os temas 

abordados; 

• Experiências acumuladas de outros trabalhos semelhantes na bacia 

hidrográfica do rio Chopim; 

• Participação em apresentação sobre a concepção do empreendimento 

PCH – Foz do Santana; 

• Discussões técnicas com a coordenação dos estudos; 

• Buscas, ou seja, pesquisas feitas através da web – via internet; 
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• Revisão e análises de estudos para empreendimentos similares; 

• Definição das áreas de influência indireta; 

• Levantamento, tabulação e análise de dados econômicos para os 

municípios da Área de Influência Indireta (AII) e da Área de Influência 

Direta (AID); 

• Elaboração de análises mais detalhadas para o conjunto dos municípios 

integrantes da AID; 

• Elaboração dos textos de diagnóstico, análise dos impactos e proposição 

de programas ambientais. 

Cabe ressaltar ainda que: 

• Na contextualização socioeconômica dos municípios da AII, por incluírem 

evidentemente também os municípios da AID, aproveitou-se o ensejo para 

dar-lhes maior cobertura nas análises e comentários, visto serem estes os 

municípios previstos a serem mais diretamente afetados; 

• Na parte que trata dos municípios da Área de Influência Direta os dados 

pertinentes aos municípios inseridos foram retomados em alguns casos, 

mas com análises ampliadas e mais detalhadas; 

• Para a ADA o diagnóstico focou basicamente os resultados das pesquisas 

realizadas junto às propriedades rurais; 

• As fontes de dados consultadas e/ou utilizadas encontram-se descritas ao 

longo dos estudos realizados e também constam do item que trata das 

referências bibliográficas. 

6.3.2 Aspectos Regionais: O Sudoeste do Paraná 

6.3.2.1 História da Ocupação e do Povoamento Regionais 

As primeiras incursões realizadas na atual região Sudoeste das quais se tem 

notícia foram realizadas por bandeiras paulistas e vicentinas, que procuravam 

conhecer as fronteiras meridionais da Capitania de São Paulo. 

O povoamento propriamente dito tem origem nos meados do século XIX e esteve 

centrado na ocupação dos campos de Guarapuava e Palmas. Foi, portando, a partir 

desses dois centros de povoamento que se deu a ocupação do oeste, sempre 

assentada numa agricultura irregular e centrada em núcleos humanos isolados. 

(BERNARDES, 1953). 
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A ocupação dos Campos de Palmas foi feita por pioneiros provenientes de 

Guarapuava, em busca de campos naturais para o desenvolvimento da pecuária e, 

do lado oficial, para fazer frente à ameaça de colonização argentina. 

Dessa forma, a região fronteiriça, com os territórios onde hoje se localizam os 

municípios de Capanema, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão desde o final do 

século XIX assistia a movimentação de argentinos e paraguaios em procura da erva-

mate e, com isso, por muitos anos houve o domínio argentino na região, até a crise 

do mate no Brasil, por volta de 1930 (FERREIRA, 1996). 

Nesse vastíssimo vazio que era o Sudoeste, onde se destacava a Colônia Militar 

do Chopim, instalada em 1882, representando um período inicial de colonização 

dirigida pelo Estado, quando foram criadas, além dessa colônia militar, a do Bom 

Retiro, atual Pato Branco, em 1916, por iniciativa do Ministério da Agricultura, que 

passou a ser responsável pela colonização oficial. 

Esse período de colonização dirigida pelo Estado foi sucedido por outro 

caracterizado pelas grandes concessões de terras a particulares mediante o 

compromisso de colonizá-las, concessões que estão na base dos grandes conflitos 

fundiários que varreram a região na década de 1950. Assim, a porção oeste da 

bacia do Chopim fazia parte das terras pertencentes à concessão denominada 

Gleba das Missões. 

Em 1943, foi criada nas terras da Gleba das Missões a Colônia Nacional General 

Osório – CANGO, instalada em Marrecas, antigo nome de Francisco Beltrão, onde, 

em 1946, a população já atingia 4.600 pessoas, constituindo uma frente de 

expansão a um tempo para o oeste e para o vale do Iguaçu (BERNARDES), 

definindo uma segunda onda de povoamento distinta da primeira, representada pela 

ocupação da região pelos que os novos ocupantes vieram denominar “caboclos”. Na 

medida em que definiu uma segunda onda de povoamento, a instalação da CANGO 

e a criação do Território Federal do Iguaçu, também em 1943, foram iniciativas que, 

aparentemente, destinavam-se a dar guarida para o excedente de mão-de-obra 

agrária do Rio Grande do Sul (FERREIRA, 1997). 

Pode-se dizer que até 1940 o Sudoeste era um sertão florestal, porém já 

povoado por uma população de origem luso-brasileira, dedicada a algumas 

atividades extensivas sem, contudo, deixar de ser um vazio demográfico.  
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A partir de 1900, tem lugar a penetração nas terras florestais do Sudoeste, 

normalmente terras devolutas, por pioneiros de origem luso-brasileira, provenientes 

de várias regiões e conformando cinco diferentes correntes migratórias. 

A primeira dessas correntes era formada por descendentes de grandes 

fazendeiros que, em virtude das sucessivas partilhas de latifúndios, acabaram 

vendo-se na contingência de migrarem em busca de novas terras, transformando-se 

em intrusos ou invasores, como eram conhecidos. Ao lado desses fazendeiros 

“desclassificados”, um outro fluxo de migração era constituído pelos agregados de 

grandes fazendas que, com o aumento da prole, tinham que se aventurar sobre 

novas terras desocupadas ou deixadas ao abandono. 

As origens geográficas dessa migração eram os Campos de Palmas, de 

Guarapuava, os Campos Gerais de São Paulo e a zona de campo e mato de 

planalto do Rio Grande do Sul. A terceira leva de migrantes era constituída por 

foragidos da justiça, provenientes principalmente de Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná, entre os quais deviam incluir-se muitas famílias gaúchas que 

fugiam das prolongadas refregas entre Chimangos e Maragatos. 

A quarta fonte era representada pelos produtores rurais expulsos de zonas de 

colonização, cujo exemplo mais claro são os moradores do Vale do Rio do Peixe, 

em Santa Catarina. Em 1910, a ferrovia que atravessou o vale colonizou as terras 

marginais aos trilhos, já ocupadas por uma população luso-brasileira. 

(CORREA,1966). O quinto e último fluxo migratório foi formado por argentinos e 

paraguaios dedicados à extração do mate, que se localizaram preferencialmente nas 

proximidades da fronteira com a Argentina (CORREA,1966). 

A partir de 1900, portanto, o Sudoeste começou a adquirir interesse econômico, 

na medida em que se constituía uma economia assentada na extração de erva-mate 

e na criação de porcos. A valorização crescente da erva-mate, nas áreas de mata, 

onde os ervais nativos formavam o sub-bosque, foi um dos fatores senão o principal 

de atração da população que penetrou o sudoeste, que durou até 1930, quando a 

extração da erva-mate entrou em colapso (CORREA, op.cit.). 

O segundo fator de penetração no Sudoeste foi a crescente produção brasileira 

de banha nas primeiras décadas do século XX, o que provocou enorme surto de 

criação de suínos no Paraná (CORREA, op.cit.). 
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O Território Federal do Iguaçu, criado em 13/09/1943 e extinto em 1946 por 

emenda constitucional apresentada por Bento Munhoz da Rocha Neto e a criação, 

também, em 1943, da CANGO marcam o início do povoamento efetivo e intenso da 

região com migrantes provenientes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que por 

aí chegavam desde as primeiras décadas do século XX. Mas, de fato, no início dos 

anos 1950 é que Sudoeste passou a experimentar um vigoroso surto de 

transformação, especialmente depois de 1956, quando esse movimento migratório 

se intensificou de forma surpreendente (PADIS, 152). A população gaúcha deslocou-

se inicialmente para o Estado de Santa Catarina, ocupando toda a porção oeste 

daquele Estado. 

Ocupada essa área, os gaúchos continuaram avançando e atingiram o Sudoeste 

do Paraná, promovendo sua rápida transformação, revitalizando demográfica e 

economicamente os núcleos populacionais e contribuindo para a sua multiplicação 

(PADIS, 1981:152). 

Esses colonos foram ocupando áreas de terras que haviam sido objeto de 

concessões para companhias colonizadoras, que no início dos anos 1950 

providenciou a expulsão dos colonos, encontrando resistência popular, apoiada por 

políticos, entre os quais muitos haviam promovido essa migração em massa. No 

intuito de garantir a posse, os colonos derrubaram e queimaram as florestas de seus 

lotes, deixando tudo limpo. Esse expediente surtiu efeito. 

A resistência popular se ampliou até o levante dos posseiros, em 1957, 

solucionado com a intervenção do governo que criou o Grupo Executivo para as 

Terras do Sudoeste do Paraná – GETSOP, determinando a demarcação e a 

titulação das terras litigiosas. Esta ação trouxe a paz social para as áreas que 

estavam em disputa entre posseiros e jagunços mantidos pelas empresas 

colonizadoras, dando origem ao Sudoeste moderno, que conta com 42 municípios e 

uma população superior a 587.000 habitantes. 

6.3.2.2 A Evolução Demográfica 

Em 1991, de acordo com o Censo Demográfico, depois de pouco mais de um 

século de povoamento desde a instalação da Colônia Militar do Chopim, a 

população do Sudoeste do Paraná atingia a cifra de 531.500 habitantes, os quais 

residiam nos 29 municípios então existentes. 
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Desse mais de meio milhão de pessoas, cerca de 265.200 residiam nas áreas 

definidas pelo IBGE como urbanas e 266.300 nas zonas rurais. A relação entre o 

número de moradores urbanos e o total de moradores dá a taxa de urbanização na 

região de 49,9%. 

Comparando essa taxa com a equivalente do Paraná no mesmo período, que era 

de 73,4%, essa região ainda se caracterizava pela grande presença da população 

rural, o que fica mais claro quando se compara com a taxa de urbanização do 

Paraná sem Curitiba. Nesse caso, a taxa de urbanização cai para 68,4%, ainda bem 

superior à da região. 

Essa forte presença da população rural na conformação demográfica do 

Sudoeste e sua característica mais marcante, principalmente tendo em conta o 

grande esvaziamento populacional que ocorreu nas zonas rurais do Paraná a partir 

da década de 1970, característica que tem sido atribuída à grande capacidade de 

resistência da propriedade rural familiar nessa região do Estado. 

Em 1996, o IBGE realizou um levantamento inter-censitário conhecido como 

Contagem da População, que constatou a presença de 549.100 moradores no 

sudoeste do Paraná, sendo 301.600 residentes nas áreas urbanas e 247.500 nas 

zonas rurais dos 38 municípios então existentes. 

Tais números expressam, em relação a 1991, uma taxa de crescimento anual de 

0,65% para a população total e de 2,6% para a população urbana. Um substancial 

decréscimo na população rural traduziu-se em uma taxa de crescimento anual 

negativa de 1,45%. 

Para efeito de comparação, nesse mesmo período a população do Paraná 

cresceu a uma taxa anual de 1,28%, o que mostra a perda relativa de população 

ocorrida no Sudoeste. No caso da população urbana, o crescimento anual se deu à 

taxa de 2,50% e a rural apresentou um decréscimo a uma taxa anual negativa de 

torno de 2,41%. 

Em relação a 1991, a Contagem de População mostrou um aumento na taxa de 

urbanização regional, que passou para 54,94%, representando um acréscimo de 

5,04%, indicando um processo no sentido da menor ruralização. Entretanto, essa 

taxa de urbanização ainda é bem menor do que a do Paraná, em torno de 77,9% e, 

inclusive, menor do que a do Estado sem Curitiba, que era de 73,54%. 
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Os resultados do Censo Demográfico de 2000 parecem indicar que não há uma 

mudança substantiva no quadro demográfico regional apresentado até aqui. Nesse 

ano, a população total da região atinge 557.000 habitantes, distribuídos entre 

337.600 nas áreas urbanas e 219.400 na zona rural. 

A região Sudoeste do Paraná para o censo de 2010, tem população de 587.505 

pessoas, 30.062 a mais em relação ao resultado do censo do ano de 2000. Os 

homens são 291.492, 4.521 a menos que as 296.013 mulheres. A população urbana 

somou 412.624, e a rural 174.881 habitantes, diferença de 237.743 pessoas. 

Com base nesses resultados preliminares, ocorreram taxas de crescimento 

relativamente elevadas para a população urbana, sem que a população total tenha 

tido um crescimento significativo para o período de 1990 a 2010. (Quadro 6.34). 

Quadro 6.34 Taxas anuais de crescimento da populaçã o total e urbana. 

ESTADO/REGIÃO LOCAL DO DOMICILIO  
PERÍODOS 

1991/2000 1996/2000 2000/2010 

SUDOESTE 
Total 0,52 0,35 0,54 

Urbana 2,72 2,86 1,81 

PARANÁ 
Total 1,38 1,5 0,88 

Urbana 2,56 2,63 1,26 

Fonte: IBGE Contagem de População / Resultados preliminares do Censo 2.010 

6.3.2.3 Uso e Ocupação do Solo Regional 

Para identificar o uso e ocupação do solo rural e a forma como esse recurso vem 

sendo apropriado pelos produtores rurais, utilizaram-se as informações do Censo 

Agropecuário de 2006. 

No item referente à utilização das terras, constata-se que 79,10% das áreas dos 

estabelecimentos rurais são ocupados por lavouras e pastagens e as matas ocupam 

menos de 15% da área desses estabelecimentos. Essa é uma situação que difere 

muito pouco daquela constatada para o conjunto do Estado do Paraná, onde 

também 78,7% das áreas dos estabelecimentos são ocupadas com lavouras e 

pastagens. 

Aplicados esses percentuais da distribuição da utilização das terras no total das 

áreas dos estabelecimentos, verifica-se a grande área utilizada com lavouras na 

região e o pouco espaço ocupado pelas áreas de matas naturais e plantadas. 
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6.3.2.4 Rede Urbana Regional 

O IBGE, por sua Diretoria de Geociências, atualizando um trabalho anterior desta 

mesma instituição, definiu 46 funções centrais raras ou menos frequentes, das quais 

30 foram consideradas geradoras de fluxos de média e elevada complexidade e 

definidoras de hierarquias mais elevadas. O estudo propôs, então, oito níveis de 

centralidade, os quais foram comparados com os padrões hierárquicos de cidades 

utilizados no estudo anterior (Quadro 6.35).  

Com base nessa metodologia, estabeleceram-se os níveis de centralidade das 

cidades da área de influência de Curitiba e as principais interações espaciais 

existentes entre elas, cujo segmento que incorpora os centros do Sudoeste, estão 

centralizados em Francisco Beltrão e Pato Branco, com níveis intermediários 

representados por Palmas, Dois Vizinhos, Barracão e Realeza. 

Não existe nesse segmento da rede urbana da área de influência de Curitiba 

uma cadeia com todos os níveis ocupados e, por isso mesmo não incorporados ao 

quadro esquemático representativo da rede. 

No Quadro 6.36, com os centros e suas respectivas áreas de influência, nota-se 

ausência dos níveis de centralidade Forte, Muito Forte e Médio. Os municípios que 

aparecem duas vezes estão numa situação de dupla polarização, como o caso de 

Itapejara D’Oeste. 

A maioria dos municípios polarizada por Francisco Beltrão o é diretamente, ou 

seja, não existe um centro intermediário para a prestação de serviços e bens, cuja 

complexidade exige uma escala superior à do último nível.  

Quadro 6.35 Padrões de cidades, segundo os níveis d e centralidade. 
NÍVEIS DE 

CENTRALIDADE PADRÕES DE CIDADE 

Máximo Metropolitano 

Muito forte Predominantemente Submetropolitano 

Forte Predominantemente de Capital Regional 
Forte para médio Predominantemente de Centro Sub-regional 
Médio Tendendo a Centro Sub-Regional 
Médio para fraco Predominantemente de Centro de Zona (ou Centro Local) 
Fraco Tendendo a Centro de Zona (ou Centro Local) 
Muito fraco Municípios Subordinados 

Fonte: IBGE, Regiões de Influência das Cidades: 1993. 
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Quadro 6.36 Níveis de centralidade existentes no se gmento da rede urbana do Sudoeste. 

MÁXIMO FORTE PARA 
MÉDIO 

MÉDIO PARA 
FRACO FRACO MUITO FRACO 

C
ur

iti
ba

 

F
ra

nc
is

co
 B

el
tr

ão
 

  

  

Ampére 
Capanema 
Itapejara D’Oeste 
Marmeleiro 
Nova Esperança do 
Sudoeste 
Pérola do Oeste 
Pinhal de São Bento 
Planalto 
Pranchita 
Renascença 
Salto do Lontra 
Sto. Antonio do Sudoeste 

Barracão 
Flor da Serra do Sul 
Salgado Filho 

Realeza Santa Izabel do Oeste 

D
oi

s 
V

iz
in

ho
s 

  Boa Esperança do 
Sudoeste 
Cruzeiro do Iguaçu 
Enéas Marques 
Nova Prata do Iguaçu 
São Jorge do Oeste 
Verê 

P
at

o 
B

ra
nc

o 

    Bom Sucesso do Sul 
Chopinzinho 
Coronel Vivida 
Itapejara D’Oeste 
Mariópolis 
São João 
São Jorge do Oeste 
Saudades do Iguaçu 
Sulina 

São 
Lourenço 
do Oeste 

Vitorino 

P
al

m
as

   Clevelândia 
Honório Serpa 
Mangueirinha 

Fonte: IBGE: Regiões de Influência das Cidades: 1993 
 

Levando em conta os dados oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) constata-se que entre o ano 2000 (dado censitário) e o ano de 2010, 

considerando a contagem da população, de um total de 22 municípios, apenas nove 

(40,90%) apresentam incremento populacional positivo, os demais 13 municípios 

(59,09%) registram diminuição no seu contingente populacional.  
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Essa diminuição do número de moradores tem como principal causa o processo 

migratório, onde habitantes procuram centros maiores localizados na área de estudo 

e mesmo deslocamentos para outras regiões, como por exemplo, a capital do 

Estado, Curitiba, e região metropolitana, sempre na busca de melhores 

oportunidades de trabalho, estudo e progresso.  

Segundo os dados do censo demográfico 2010 têm-se como núcleos urbanos 

mais populosos os municípios de Francisco Beltrão, Pato Branco e Palmas que 

contavam com 78.957, 72.373 e 42.887 habitantes respectivamente, conforme 

ilustrado no Quadro 6.37 e Desenho 6.18  

Quadro 6.37 População humana dos municípios da AII 1991 – 2000 e 2010.  

Município 
1991 2000 2010 

Urbana 
% 

Rural 
% Total Urbana 

% 
Rural 

% Total Urbana 
% 

Rural 
% Total 

Bom Sucesso do 
Sul 

- - - 38,5 61,5 3.392 48,0 52,0 3.296 

Chopinzinho 33,7 66,3 24.587 51,3 48,7 20.543 63,6 36,4 19.673 

Clevelândia 73,9 26,1 18.057 80,8 19,2 18.338 85,6 14,4 17.232 
Coronel 
Domingos Soares - - - 11,4 88,6 7.004 24,2 75,8 7.238 

Coronel Vivida 49,1 50,9 25.140 63,2 36,8 23.306 71,0 29,0 21.737 
Cruzeiro do 
Iguaçu - - - 50,4 49,6 4.394 61,3 38,7 4.274 

Dois Vizinhos 55,1 44,9 40.267 70 30 31.986 77,7 22,3 36.198 

Enéas Marques 17,1 82,9 12.396 19,6 80,4 6.382 34,8 65,2 6.101 
Flor da Serra do 
Sul - - - 11,7 88,3 5.059 34,8 65,2 4.725 

Francisco Beltrão 74,5 25,5 61.272 81,7 18,3 67.132 85,4 14,6 78.957 

Honório Serpa - - - 20,9 79,1 6.896 33,4 66,6 5.960 

Itapejara D’Oeste 43,2 56,8 9.045 54,1 45,9 9.162 66,4 33,6 10.532 

Mangueirinha 19,5 80,5 25.604 36,3 63,7 17.760 49,2 50,8 17.041 

Mariópolis 45,5 54,5 6.280 62,7 37,3 6.017 71,3 28,7 6.269 

Marmeleiro 33,7 66,3 17.113 52,5 47,5 13.665 63,5 36,5 13.909 

Palmas 70,6 29,4 35.262 90,2 9,8 34.819 92,8 7,2 42.887 

Pato Branco 78 22 55.675 91,3 8,7 62.234 94,1 5,9 72.373 

Renascença 28,6 71,4 7.546 42,1 57,9 6.959 51,1 48,9 6.810 

São João 35 65 13.661 51,6 48,4 11.207 63,6 36,4 10.607 
São Jorge 
D’Oeste 37,3 62,7 10.321 48,5 51,5 9.307 57,4 42,6 9.085 

Verê 26 74 10.212 34,7 65,3 8.721 41,7 58,3 7.879 

Vitorino 40,2 59,8 6.478 50,8 49,2 6.285 61,2 38,8 6.509 

Fonte: IBGE -SIDRA. 
 

O grau de urbanização está evoluindo, pois a participação da população urbana 

aumentou em todas as cidades. Nos municípios de interferência direta do projeto 

previsto, os dados disponíveis mostram que no ano de 2000 a taxa de urbanização 

era de 54,1% em Itapejara D’Oeste e 51,6% em São João. Em 2010 essas taxas 

passaram para 66,4 em Itapejara D’Oeste e 63,6% em São João, sendo que, 
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embora nesses municípios a urbanização também tenha aumentado, a maior parte 

de seus habitantes ainda vive no meio rural, principalmente trabalhando em 

pequenas propriedades, através do sistema de agricultura familiar.  

Evidencia-se que o acentuado processo de urbanização tem como causas 

principais a concentração de propriedades agrícolas, o avanço dos níveis de 

mecanização e os imaginados atrativos que estariam disponíveis nas cidades da 

região e nos centros urbanos maiores do Estado.  

Segundo o PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 

sua publicação Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é elaborado com base nos indicadores 

de educação (alfabetização e taxa de frequência escolar), longevidade e renda da 

população.  

Esse conjunto de indicadores compõe os índices: IDH-E (educação), IDH-L 

(longevidade) e IDH-R (renda), cuja média aritmética simples resulta no IDH-M.  

Esses índices variam de 0 (zero) a 1 (um), sendo 1 (um) a posição 

correspondente aos melhores valores. Assim, o Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil recomenda algumas formas de agrupamento para a análise, a saber:  

0,000 a <0, 300, desenvolvimento humano baixo inferior;  

>=0,300 a <0, 500, baixo;  

>=0,500 a <0, 650, médio desenvolvimento humano;  

>=0,650 a <0, 800, médio superior; 

>=0, 800, alto desenvolvimento. 

O IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) 

desenvolveu recentemente, um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

específico para os municípios do estado do Paraná. Com objetivo de melhor 

diagnosticar e retratar as variáveis como emprego, renda e produção agropecuária, 

educação e saúde, inclusive com intervalos mais recentes do que os apresentados 

pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil do PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento). 

No contexto regional se verifica que os municípios da área de estudo melhoraram 

significativamente sua posição entre 2002 e 2007, os dados mostram inclusive que 

no último ano a grande maioria dos municípios se enquadra entre os limites de 

médio desenvolvimento humano, no entanto registra-se ainda a permanência de três 
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cidades no patamar de baixo desenvolvimento, ou seja, Coronel Domingos Soares 

(0,4308), Itapejara D’Oeste (0,4502), inclusive piorando em relação ao ano de 2002 

(0,4853) e Mangueirinha com um IDH de 0,4416, sendo que em Mariópolis esse 

índice também diminuiu passando de 0,5414 em 2002 para 0,5181 em 2007 

(Quadro 6.38) e (Desenho 6.20). 

No que se refere aos municípios da Área de Influência Direta (AID) percebe-se 

que nem todos registraram melhorias no seu IDH, haja vista que entre o período de 

2002 e 2007 Itapejara D’Oeste passou de 0,4853 para 0,4502 e São João evoluiu de 

0,5592 para 0,5715.  

Quadro 6.38 Índice IPARDES de Desenvolvimento Human o 2002 - 2005 - 2007  
Município 2002 2005 2007 

Bom Sucesso do Sul 0,5331 0,5667 0,5726 

Chopinzinho 0,5260 0,5625 0,5735 

Clevelândia 0,4552 0,5249 0,5410 

Coronel Domingos Soares 0,3157 0,3838 0,4308 

Coronel Vivida 0,4934 0,5305 0,5592 

Cruzeiro do Iguaçu 0,4305 0,5394 0,5702 

Dois Vizinhos 0,5242 0,5748 0,5933 

Enéas Marques 0,4656 0,5972 0,5709 

Flor da Serra do Sul 0,4857 0,5712 0,6114 

Francisco Beltrão 0,5824 0,6280 0,6468 

Honório Serpa 0,4267 0,5392 0,5587 

Itapejara D’Oeste 0,4853 0,5184 0,4502 

Mangueirinha 0,4349 0,4205 0,4416 

Mariópolis 0,5414 0,5488 0,5181 

Marmeleiro 0,5239 0,5587 0,5857 

Palmas 0,3471 0,4075 0,5028 

Pato Branco 0,5394 0,5923 0,6193 

Renascença 0,4552 0,5751 0,5798 

São João 0,5592 0,5937 0,5715 

São Jorge D’Oeste 0,4957 0,5240 0,5244 

Verê 0,5474 0,5361 0,6094 

Vitorino 0,5578 0,5758 0,5663 

Fonte: IPARDES – BDE. 
 

6.3.2.5 Abastecimento de Água, Saneamento Básico e Energia Elétrica  

No contexto dos serviços de utilidade pública como abastecimento de água e 

energia elétrica os dados disponíveis mostram que os mesmos estão relativamente 

bem distribuídos no âmbito dos municípios que compõem a AII, salvo a coleta e 

tratamento de esgoto que se encontra ausente em várias unidades municipais, 

principalmente as de menor porte e que apresentam estrutura urbanística precária.  

O maior número de consumidores de energia elétrica por município encontra-se 

em Francisco Beltrão e Pato Branco que contam respectivamente com 31.728 e 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

381 

30.552 usuários, seguindo-se Dois Vizinhos e Palmas, com 14.565 e 13.336 

consumidores, ao passo que os demais municípios contam com número bem menor 

de usuários (Quadro 6.39) 

O consumo per capita de energia elétrica é bastante diversificado, devendo ser 

consideradas diferentes variáveis que influenciam o mesmo, tais como o modo de 

vida das famílias, participação setorial das atividades econômicas e o grau de 

industrialização dos municípios, já que está sendo considerado o consumo global de 

eletricidade. Os municípios que integram a AID registram patamares de 3,91 MWh 

per capita em Itapejara D’Oeste e 3,11 MWh per capita em São João.  

É necessário esclarecer que os dados de consumo de energia elétrica e o 

número de consumidores aqui utilizados se referem ao ano 2011, assim foi feito para 

poder apurar o consumo per capita com a mesma base de dados. Mais adiante, 

estão sendo abordados de forma mais detalhada os mesmo indicadores com uma 

série histórica de quatro períodos, quando tratar-se da importância do projeto PCH 

Foz do Santana e suas vinculações com outras variáveis da dimensão 

socioeconômica.  

O abastecimento de água apresenta maior representatividade para o município 

de Pato Branco com 29.115 unidades atendidas. Para a AID o município de São 

João possui 2.279 unidades atendidas, enquanto o município de Itapejara D’Oeste 

possui um maior número de unidades atendidas com um valor de 2.873.  

Quadro 6.39 Abastecimento de água, saneamento e ene rgia elétrica 

Município 

Abastecimento  
de Água Esgoto Energia 

Unidades 
atendidas 

Unidades 
atendidas 

Consumo 
(MWh) 

Número de 
Consumidores  

Consumo per 
capita (MWh) 

Bom Sucesso do Sul  655  0 6.826  1.171  2,07 

Chopinzinho  4.964  2.982 34.921  7.219  1,77 

Clevelândia  5.296  3.636 23.345  6.154  1,35 

Coronel Domingos Soares  861  0 14.930  1.994  2,06 

Coronel Vivida  5.807  2.485 48.185   8.009  2,22 

Cruzeiro do Iguaçu  1.273  0 10.348  1.629  2,42 

Dois Vizinhos  11.788  7.359 139.111   14.565  3,84 

Enéas Marques  776  0 19.373  2.189  3,17 

Flor da Serra do Sul  746  0 6.454  1.661  1,36 

Francisco Beltrão  27.333  17.911 219.546  31.728  2,78 

Honório Serpa  853  0 10.440  1.756  1,75 

Itapejara D’Oeste  2.873  0 41.190  4.042  3,91 

Mangueirinha  3.504  1.815 20.785  5.419  1,22 

Mariópolis  1.745  0  11.042  2.279  1,76 

Marmeleiro  2.289  1.314  21.056  4.934  1,51 
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Município 

Abastecimento  
de Água Esgoto Energia 

Unidades 
atendidas 

Unidades 
atendidas 

Consumo 
(MWh) 

Número de 
Consumidores  

Consumo per 
capita (MWh) 

Palmas  12.569  7.950  96.771   13.336  2,25 

Pato Branco   29.115  22.479  180.424    30.552  2,49 

Renascença   1.381  1.111  9.937   2.234  1,46 

São João   2.279  1.454  33.050  3.975  3,11 

São Jorge D’Oeste   2.089  0   17.751  3.615  1,95 

Verê  1.466  0  15.456  2.882  1,96 

Vitorino  1.416  0  11.628  2.177  1,78 

Fonte: IPARDES – BDE.   Abastecimento de Água e Esgoto (2012) – Energia (2011) 
 

6.3.2.6 Evolução do consumo regional de energia elétrica e contexto do projeto 

PCH Foz do Santana 

A variável energia, especialmente a elétrica é um indicador importante para 

identificar, analisar e avaliar o desenvolvimento socioeconômico de uma 

determinada região.  

Por isso, optou-se em aqui, apresentar a evolução do número de consumidores e 

do consumo de energia na contextualização da Área de Influência Indireta do 

empreendimento em pauta, destacando-se, em especial, os municípios da área de 

estudo, que deverão ser diretamente afetados, haja vista que a variável energia é 

um indicador significativo para averiguar o crescimento econômico e a melhoria da 

qualidade de vida das famílias. 

A energia elétrica prevista a ser produzida no projeto Foz do Santana será 

naturalmente fornecida para integração ao Sistema Interligado Nacional (SIN), 

representando evidentemente fonte importante de suprimento energético 

(eletricidade) para o país, estado, regiões paranaenses e os próprios municípios da 

área de estudo, cuja demanda por energia elétrica é altamente crescente na última 

década. Cabe destacar que a instalação da PCH Foz do Santana trará maior 

confiabilidade para o fornecimento de energia para a região, haja vista que, em 

havendo black out, a região pode ser atendida pela geração da Usina. 

Para a contextualização do empreendimento PCH Foz do Santana na região, 

optou-se por incluir aqui a análise da evolução histórica da totalidade do consumo e 

do número de consumidores de energia elétrica registrado nos municípios da bacia 

do rio Chopim. Embora a série histórica remonte a 1980, a apuração da variação 

está centrada no comparativo do ano de 2000 em relação ao ano de 2010, visto que 

para alguns municípios não existem dados disponíveis para períodos anteriores.  
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Ambas as variáveis - consumo de energia e número de consumidores - registraram 

significativo crescimento positivo no período considerado. Nesse intervalo de tempo 

alguns municípios registraram acentuada evolução no consumo total de eletricidade, 

incluindo-se aí todas as categorias (residencial, industrial, comercial, rural, consumo 

livre (indústria) e outros consumos). 

No estado do Paraná o crescimento do consumo de energia elétrica entre o 

período de 2000 – 2010 foi de 47,21%. Já nos municípios da área de estudo a 

evolução do consumo foi substancialmente superior na maioria absoluta dos 

municípios integrantes da área de estudo, inclusive nos três municípios da AID, ou 

seja, Itapejara D’Oeste obteve um incremento de 283,83%, o maior da AID, 

observando-se em São João um incremento de 100,04%(Quadro 6.40). 

Quadro 6.40 Consumo de energia elétrica no  Paraná e municípios da bacia do rio Chopim 
1990–2000–2010 (MWh) 

Unidade 
Período Variação %  

1990 2000 2010 2000/2010 

Estado do Paraná 9.767.876 17.093.971 25.164.700 47,21 

Bom Sucesso do Sul  3.236 6.509 101,14 

Chopinzinho 11.607 18.941 32.699 72,64 

Clevelândia 12.981 18.770 22.358 19,12 

Coronel Domingos Soares  2.738 13.428 390,43 

Coronel Vivida 13.808 21.521 44.937 108,81 

Cruzeiro do Iguaçu  5.648 31.278 453,79 

Dois Vizinhos 54.477 87.412 135.317 54,80 

Enéas Marques 3.936 6.160 18.487 200,11 

Flor da Serra do Sul  3.390 5.612 65,55 

Francisco Beltrão 63.422 116.243 208.015 78,95 

Honório Serpa  4.283 10.189 137,89 

Itapejara D’Oeste 4.982 10.792 36.027 233,83 

Mangueirinha 9.350 16.078 20.201 25,64 

Mariópolis 4.355 7.478 10.958 46,54 

Marmeleiro 7.172 12.049 20.620 71,13 

Palmas 22.996 49.864 94.994 90,51 

Pato Branco 55.353 99.685 170.858 71,40 

Renascença 3.984 5.788 9.377 62,01 

São João 6.824 9.757 19.518 100,04 

São Jorge D’Oeste 5.476 8.641 16.693 93,18 

Verê 4.661 8.373 14.280 70,55 

Vitorino 3.659 6.872 11.315 64,65 

Fonte: IPARDES – BDE.  
 

No estado do Paraná o número de consumidores de energia elétrica teve, por 

sua vez, um incremento na ordem de 32,75% entre o período 2000 – 2010, ou seja, 

menor que o aumento do consumo de eletricidade (47,21%). Isso evidencia maior 
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demanda por energia, representada principalmente pela ampliação do consumo 

industrial, visto que em geral o incremento do consumo residencial é relativamente 

pequeno. Nos municípios da AID o número de consumidores registrou uma evolução 

positiva de 23,11% no município de São João enquanto Itapejara D’Oeste obteve o 

maior aumento com um valor de 58,49% Os centros urbanos maiores, como Palmas 

e Pato Branco, registraram um incremento maior do que o verificado no Estado, 

representando 38,91% e 39,79%, respectivamente (Quadro 6.41). 

A elevada evolução positiva do consumo de eletricidade e o aumento do número 

de consumidores evidenciam a importância da implantação do empreendimento em 

pauta, visto que o mesmo vem ao encontro da necessidade de fazer frente ao 

incremento da demanda energética local e regional, oferecendo maior 

disponibilidade, confiabilidade e segurança de fornecimento. O aumento da oferta de 

energia elétrica é necessário para que as atividades econômicas e sociais possam 

continuar seu dinâmico processo de desenvolvimento e, concomitantemente, 

contribuir para a manutenção e a melhoria da qualidade de vida da população 

humana residente. 

Analisando-se o consumo no estado do Paraná entre 2000 e 2010 verifica-se um 

aumento da ordem de mais de 8 milhões de MWH. Para atender a este consumo 

seriam necessários mais de 67 empreendimentos equivalentes a PCH Foz do 

Santana, caso se considere uma produção da ordem de 118.406 MWH/anos para 

um empreendimento deste porte. 

Quadro 6.41 Número de consumidores de energia elétr ica Paraná e municípios selecionados 
1990 – 2000 – 2010 

Município 
Período Variação % 

1990 2000 2010 2000/2010 

Estado do Paraná  1.946.241 2.918.680 3.874.533 32,75 
Bom Sucesso do Sul 0 912 1.140 25 
Chopinzinho 4.453 5.480 6.925 26,37 
Clevelândia 3.849 5.062 5.998 18,49 
Coronel Domingues Soares 0 1.041 1.869 79,54 
Coronel Vivida 4.934 6.523 7.777 19,22 
Cruzeiro do Iguaçu 0 1.148 7.837 582,67 
Dois Vizinhos 7.845 9.861 13.789 39,83 
Enéas Marques 1.794 1.508 2.124 40,85 
Flor da Serra do Sul 0 1.283 1.628 26,89 
Francisco Beltrão 14.006 21.870 30.042 37,37 
Honório Serpa 0 1.076 1.627 51,21 
Itapejara D’Oeste 1.792 2.450 3.883 58,49 
Mangueirinha 2.866 4.115 5.308 28,99 
Mariópolis 1.652 1.967 2.208 12,25 
Marmeleiro 2.829 3.558 4.687 31,73 
Palmas 6.473 9.221 12.809 38,91 
Pato Branco 14.567 20.670 28.894 39,79 
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Município 
Período Variação % 

1990 2000 2010 2000/2010 

Renascença 1.274 1.675 2.182 30,27 
São João 2.727 3.133 3.857 23,11 
São Jorge do Oeste 2.220 2.841 3.509 23,51 
Verê 1.833 2.245 2.781 23,88 
Vitorino 1.238 1.687 2.087 23,71 

6.3.2.7 Base Econômica Municipal e Regional 

A base econômica local do conjunto dos municípios da bacia hidrográfica do rio 

Chopim, ou seja, da AII, é bastante diversificada, seja em termos de atividades 

agrosilvopastoris, assim como em gêneros industriais e também nos segmentos 

comerciais e de serviços existentes. A agricultura em especial pelo predomínio de 

pequenas e médias propriedades está voltada ao cultivo de milho, soja e feijão, 

dentre outros. Parte significativa da produção de milho destina-se ao uso próprio 

para o trato de animais, sejam suínos, galináceos ou mesmo gado leiteiro. A 

suinocultura e a avicultura são atividades predominantes, desenvolvidas em granjas 

de médio e grande porte que encontram amplo e fértil espaço de trabalho, estando 

as mesmas inclusive em expansão em várias localidades. Os trabalhos de produção 

e engorda são feitos pelo sistema integrado com as unidades industriais existentes 

na região, destacando-se a Perdigão, Sadia (BRF) e Anhambi. Além da agricultura 

tradicional, tem-se também a criação bovina que é desenvolvida em pastagens 

naturais e plantadas, predominando a pecuária leiteira que abastece as unidades de 

beneficiamento de laticínios existentes na região. 

As atividades industriais dos municípios em estudo concentram-se em produtos 

alimentares relacionados principalmente à suínos, galináceos e cereais, matérias-

primas essas disponíveis na região. Ademais, também os gêneros industriais 

pertinentes ao segmento de metalurgia, vestuário, mobiliário e minerais não 

metálicos, que abastecem o mercado regional e nacional inclusive parte da 

produção se destina ao mercado externo representam uma síntese das atividades 

econômicas mais importantes para a região (Quadro 6.42) e (Desenho 6.19 ao fim 

do capítulo). 
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Quadro 6.42 Atividades econômicas predominantes dos  municípios da AII - 2009 

Município 
Atividades predominantes 

Agrosilvopastoris Indústrias 

Bom Sucesso do Sul Pastagens e forragens, soja, milho 
Metalurgia, mobiliário, produtos 

alimentares, produtos minerais não 
metálicos 

Chopinzinho 
Pastagens e forragens, milho safra 

normal, soja safra normal 
Produtos alimentares, madeira, mecânica, 

produtos minerais não metálicos 

Clevelândia 
Pastagens e forragens, soja safra 

normal, leite 
Química, madeira, produtos alimentares, 

mobiliário 

Coronel Domingos Soares - - 

Coronel Vivida Pastagens e forragens, milho, soja Produtos alimentares, metalurgia, madeira 

Cruzeiro do Iguaçu Aves de corte, milho, bovinos Produtos minerais não metálicos, produtos 
alimentares, extração de minerais 

Dois Vizinhos 
Galinha (< 1 semana), aves de 

corte, milho 
Produtos alimentares, vestuário, calçados 
e tecidos, produtos minerais não metálicos 

Enéas Marques Suínos, aves de corte, milho Metalurgia, produtos alimentares, madeira, 
mobiliário, vestuário, calçados e tecidos 

Flor da Serra do Sul Milho, aves de corte,  suínos Mobiliário, madeira, produtos alimentares, 
metalurgia 

Francisco Beltrão 
Aves de corte, suínos, galinha (< 1 

semana) Produtos alimentares, bebidas, madeira 

Honório Serpa Pastagens e forragens, soja safra 
normal, milho safra normal 

Papel e papelão, construção civil, madeira, 
metalurgia, mobiliário, editorial e gráfica 

Itapejara D’Oeste Pastagens e forragens, aves de 
corte, galinha (< 1 semana) 

Produtos alimentares, vestuário, calçados 
e tecidos, produtos minerais não metálicos 

Mangueirinha Pastagens e forragens, soja safra 
normal, milho safra normal 

Madeira, produtos alimentares, metalurgia, 
vestuário, calçados e tecidos 

Mariópolis Pastagens e forragens, milho, soja 
Produtos alimentares, madeira, construção 

civil, metalurgia 

Marmeleiro Aves de corte, milho, suínos Madeira, produtos alimentares, vestuário, 
calçados e tecidos 

Palmas 
Pastagens e forragens, maçã, 
madeiras – madeira em tora 

Madeira, produtos alimentares, papel e 
papelão 

Pato Branco 
Galinha (< 1 semana), pastagens e 

forragens, aves de corte, suínos 
Química, produtos alimentares, construção 

civil, metalurgia 

Renascença Milho, soja, aves de corte, suínos Madeira, produtos alimentares, mobiliário 

São João 
Pastagens e forragens, aves de 

corte, milho, soja, gado de corte e 
de leite, bicho da seda 

Produtos alimentares, construção civil, 
madeira, laticínio, confecções 

São Jorge do Oeste Aves de corte, milho, bovinos, 
suínos 

Madeira, produtos alimentares, produtos 
minerais não metálicos 

Verê Aves de corte, milho, suínos Produtos alimentares, madeira, metalurgia 

Vitorino Pastagens e forragens, soja, milho 
Produtos alimentares, madeira, mecânica, 

material elétrico e de comunicação. 

Fonte: PARANACIDADE. Informações dos Municípios – 2009. 
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Em termos de número de estabelecimentos e empregos registrados pelo sistema 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, do MTE – Ministério do Trabalho e 

Emprego por município, as informações disponíveis mostram elevada concentração 

nos municípios que oferecem maior poder econômico regional, como Pato Branco e 

Francisco Beltrão, que contavam com 2.544 e 2.390 unidades empresariais, 

respectivamente. Os municípios da AID, bem menores em termos populacionais, por 

sua vez, apresentam menor número de estabelecimentos, ocorrendo, nesse 

contexto maior concentração em Itapejara D’Oeste com 222 e São João com 219 

unidades (Quadro 6.43). 

Quadro 6.43 Número de estabelecimentos e empregos n os municípios AII - 2008 

Município 
Número de 

Estabelecimentos 
(RAIS) 

Número de Empregos  
(RAIS) 

Bom Sucesso do Sul 72 390 

Chopinzinho 458 2.717 

Clevelândia 414 2.222 

Coronel Domingos Soares 118 950 

Coronel  Vivida 500 2.755 

Cruzeiro do Iguaçu 61 483 

Dois Vizinhos 976 8.825 

Enéas Marques 111 880 

Flor da Serra do Sul 86 524 

Francisco Beltrão 2.390 19.449 

Honório Serpa 103 673 

Itapejara D’Oeste 222 1.894 

Mangueirinha 335 2.206 

Mariópolis 162 870 

Marmeleiro 268 1.312 

Palmas 890 8.138 

Pato Branco 2.544 19.010 

Renascença 148 593 

São João 219 1.251 

São Jorge D’Oeste 228 1.314 

Verê 148 768 

Vitorino 160 1.042 

Fonte: IPARDES – Perfil Municipal (MTE, 2008). 
 

No que se refere ao número de empregos a predominância também está 

concentrada nos pólos regionais de Pato Branco e Francisco Beltrão, ambos com 

aproximadamente 19.000 postos de trabalho, sendo que nos demais municípios da 

área de estudo o número de empregos formais é bastante diferenciado entre as 

unidades. Mesmo nos municípios da AID registram-se diferenças enormes, por 
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exemplo, São João em 2008 contava com 1.251 empregos formais e em Itapejara 

D’Oeste este número era de 1.894. 

A síntese das atividades econômicas mais importantes para os municípios da 

região e as indicações sobre o número de estabelecimentos e empregos 

complementam-se aqui com a apresentação do Valor Adicionado (VA) bruto gerado 

nas municipalidades. 

Para facilitar a análise, optou-se em apresentar o montante do VA e a 

participação percentual de cada um dos setores econômicos por município. Os 

dados disponíveis mostram que em algumas unidades municipais o setor primário, 

compreendendo essencialmente a agricultura e a pecuária, é o principal gerador de 

Valor Adicionado, chegando a representar quase 50% em vários municípios.  

Nos municípios da AID, diferentemente, o setor agrícola conta com uma 

participação menor. Por exemplo, no município de Itapejara D’Oeste o setor de 

serviços e comércio possui uma maior participação com 46,37%, ficando o setor de 

agropecuária com a menor participação (21,58%).  

Em São João o setor terciário é mais significativo, representando 57,62%, 

cabendo ao setor industrial apenas uma participação de 16,84% e o restante da 

composição do seu VA (25,54%) é gerado pelo setor agropecuário. (Quadro 6.44). 

Cabe ainda ressaltar que mesmo o estado do Paraná tendo fortes características 

agropecuárias este setor representou apenas 8,47% no âmbito estadual, portanto 

bem abaixo da representatividade desse setor nos municípios da AID.  

Quadro 6.44 Valor adicionado  bruto a preços de mer cado do estado do Paraná e de 
municípios selecionados – 2010.  

Município 

Valor Adicionado 
Bruto a Preços 
Básicos - Total 

(R$1.000,00) 

Participação setorial em % 

Agropecuária Indústria Serviços e 
Comércio 

Estado do Paraná   187.262.985  8,47  27,45  64,08 

Bom Sucesso do Sul  69.339  37,74  5,87  56,39 

Chopinzinho  248.738  29,98   11,30  58,72 

Clevelândia  201.886  24,72  8,54  66,74 

Coronel Domingos Soares  87.054  50,29  11,41  38,30 

Coronel Vivida  270.086  24,99  13,63  61,38 

Cruzeiro do Iguaçu  58916  35,23  6,79  57,98 

Dois Vizinhos  615.808  12,11  34,59  53,30 

Enéas Marques  89.321  37,47  25,99  36,54 

Flor da Serra do Sul  63.811  46,00  5,56  48,44 
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Município 

Valor Adicionado 
Bruto a Preços 
Básicos - Total 

(R$1.000,00) 

Participação setorial em % 

Agropecuária Indústria Serviços e 
Comércio 

Francisco Beltrão  1.181.450  8,43  29,82  61,75 

Honório Serpa  87.400  42,03  12,68  45,29 

Itapejara D’Oeste  158.511  21,58  32,05  46,37 

Mangueirinha  539.139  11,50  60,20  28,30 

Mariópolis  96.443  32,27  13,67  54,06 

Marmeleiro  140.793  30,72  12,06  57,22 

Palmas  415.703  16,15  19,64  64,21 

Pato Branco  1.349.615  5,09  25,96  68,95 

Renascença  138.661  37,11  6,82  56,07 

São João  192.919  25,54  16,84  57,62 

São Jorge D’Oeste  99.172  39,24  8,99  51,77 

Verê  105.083  38,76  5,98  55,26 

Vitorino  132.736  30,95  7,38  61,67 

Fonte: IPARDES – BDE. 
 

O Produto Interno Bruto (PIB) total corresponde ao somatório da riqueza (bens e 

serviços) gerada por um período de tempo (geralmente de um ano) em um espaço 

geográfico (país, região, estado ou município). PIB per Capita - corresponde ao valor 

do PIB global dividido pelo número absoluto de habitantes de um país, região, 

estado ou município. Os dados do IPARDES mostram que houve uma evolução 

positiva para o PIB per capita entre o período 2002 – 2007 - 2010 tanto em termos 

gerais para o estado do Paraná de um valor de R$ 8.945,00 para R$ 20.804,00 

nesse intervalo. As variações entre os períodos considerados e em relação a cada 

município são bastante significativas entre as unidades da AII. No que se refere aos 

municípios da AID, verifica-se que São João possui o maior PIB per capta com R$ 

19.676,74, enquanto Itapejara D’Oeste apresentou um PIB per capta de R$ 

16.559,18 por habitante. (Quadro 6.45) 

 

Quadro 6.45 PIB per capita do Paraná e municípios d a AII – 2002 ,2007 e 2010 

Unidade 
PIB Per capita (em R$) 

2002 2007 2010 

Estado do Paraná 8.945 15.711  20.804 

Bom Sucesso do Sul 8.857 17.215  22.554,78 

Chopinzinho 5.627 10.132  13.466,06 

Cleverlândia 7.130 11.724  12.562,14 

Coronel Domingos Soares 5.103 8.781  12.691,03 

Coronel Vivida 5.526 9.498  13.443,97 

Cruzeiro do Iguaçu 4.914 8.348  14.327,45 

Dois Vizinhos 8.407 15.551  18.471,36 

Enéas Marques 5.644 10.094  15.640,44 
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Unidade 
PIB Per capita (em R$) 

2002 2007 2010 

Flor da Serra do Sul 4.751 9.104  14.011,63 

Francisco Beltrão 7.196 12.234  16.471,15 

Honório Serpa 7.138 11.640  15.940,93 

Itapejara D’Oeste 7.350 12.033  16.559,18 

Mangueirinha 25.842 34.925  32.636,44 

Mariópolis 7.358 14.243  15.648,67 

Marmeleiro 4.527 8.592  10.822,68 

Palmas 6.430 11.003  10.605,85 

Pato Branco 8.504 15.171  20.733,11 

Renascença 9.776 16.693  21.904,19 

São João 7.740 12.944  19.676,74 

São Jorge D´Oeste 5.000 9.013  11.561,01 

Verê 5.308 11.467  14.200,42 

Vitorino 7.896 15.650  22.140,18 

Fonte: IPARDES (2002/2007) – IBGE (2010) 

6.3.2.8 Atividades Agropecuárias 

Em complemento ao conjunto de informações gerais sobre o comportamento a 

dinâmica e a composição da economia regional, até aqui já apresentado, doravante 

serão abordados temas pertinentes ao setor primário, compreendendo 

essencialmente a agricultura, não só pela sua importância regional mas 

particularmente pelo fato de que empreendimentos hidrelétricos situam-se 

especialmente no meio rural, podendo promover interferências em atividades 

agropecuárias, afetando aspectos socioeconômicos das famílias residentes no 

campo. 

O Quadro 6.46, apresentado a seguir, contém, além da área rural total por 

unidade municipal a classificação de participação em percentagens da utilização das 

terras agrícolas nos municípios da bacia do rio Chopim. Em termos de uso da terra 

predominam em geral as lavouras temporárias, particularmente com o cultivo de 

soja, milho, feijão e trigo, culturas essas seguidas pela utilização para pecuária com 

pastagens naturais e plantadas.  

A predominância da utilização das terras para as lavouras temporárias também 

se verifica nos municípios da AID, ou seja, em Itapejara D’Oeste a utilização de 

terras para lavouras temporárias representa 54,75%, e em São João as mesmas 

representam 51,86 conforme pode ser visto na tabela seguinte, que contém os 

detalhamentos sobre a utilização das terras agrícolas de todos os municípios da 

bacia hidrográfica do rio Chopim. 
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Quadro 6.46 Utilização das terras dos municípios da  bacia do rio Chopim - 2006 
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Bom 
Sucesso do 

Sul 
18.524.393 0,84 63,15 1,85 3,77 14,34 9,6 1,46 1,61 3,39 

Chopinzinho 72.558.903 0,99 43,1 2,37 3,44 31,61 10,15 0,62 1,72 6,01 

Clevelândia 53.368.062 0,98 28,36 0,58 11,13 25,21 26,26 2,87 0,82 3,78 

Coronel 
Vivida 62.376.541 1,22 49,57 1,8 3,2 24,47 12,49 0,86 1,44 4,96 

Cruzeiro do 
Iguaçu 14.576.158 0,94 28,76 0,84 7,77 47,82 6,86 0,82 1,75 4,45 

Dois Vizinhos 37.080.565 2,13 47,11 2,68 1,06 30,39 10,06 1,89 1,27 3,42 

Enéas 
Marques 17.251.556 0,56 31,49 9,86 12,17 26,86 9,57 1,7 3,05 4,73 

Flor da Serra 
do Sul 21.970.258 0,71 41,89 5,23 0,6 29,79 10,72 0,97 4,01 6,09 

Francisco 
Beltrão 

64.274.175 1,89 37,68 4,68 3,37 30,3 10,41 3,39 2,85 5,44 

Honório 
Serpa 48.332.905 2,24 44,29 2,69 5,59 18 18,16 1,5 2,34 5,2 

Itapejara 
D’Oeste 23.046.900 2 54,75 1,79 9,66 16,33 8,06 1,05 1,56 4,8 

Mangueirinha 86.483.789 0,46 40,83 3,54 8,99 16,88 17,09 6,33 1,63 4,23 

Mariópolis 21.611.593 1,21 50,94 0,69 24,62 2,74 10,8 2,61 3,07 3,32 

Marmeleiro 34.022.292 1,5 42,93 3,43 15,51 10,47 13,82 7,03 1,67 3,64 

Palmas 210.504.266 1,75 9,08 2,27 33,66 7,51 33,11 3,47 2,4 6,74 

Pato Branco 43.955.068 1 48,08 1,07 28,66 2,71 11,64 0,62 1,08 5,14 

Renascença 38.843.522 0,37 52,39 1,82 3,37 15,4 13,41 8,25 1,59 3,41 

São João 35.143.231 1,7 51,86 0,87 5,64 24,24 7,27 1,21 0,76 6,46 

São Jorge 
D’Oeste 

33.404.113 0,73 32,29 0,95 32,18 15,16 10,73 0,82 2,19 4,95 

Verê 28.396.878 0,74 49,17 1,42 17,49 15,01 9,9 1,73 1,01 3,52 

Vitorino 24.391.277 0,72 55,05 0,22 14,99 8,79 12,89 2,4 0,97 3,97 

Fonte: IBGE  - Cidades – Censo Agropecuário 2006. 
 

Para a análise da produção agrosilvopastoril optou-se em selecionar os produtos 

agrícolas e o rebanho de animais tradicionalmente mais representativos no contexto 

da economia local e regional. Assim, para a agricultura foram pesquisados dados 

para: feijão, milho, soja e trigo. Em termos de tonelagem produzida, o cultivo do 
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milho e da soja se destaca em praticamente todos os municípios, culturas essas 

voltadas à comercialização e também ao consumo próprio nas propriedades, 

principalmente na criação de suínos, aves e outros animais, sendo que a parte 

comercializada integra a cadeia produtiva alimentar para consumo humano ou 

animal. Tais características se enquadram também a produção de outras culturas 

com menor representatividade.  

Em termos de tonelagem produzida nos municípios da AID verifica-se que nos 

municípios de Itapejara D’Oeste e São João, o cereal mais importante foi a produção 

de soja, com 49.320t e 73.130t respectivamente, posicionando-se em segundo lugar 

o milho com 26.870t e 34.390t respectivamente, no mesmo ano (Quadro 6.47). 

O setor pecuário, com o seu efetivo de rebanhos aqui apresentados, ou seja, 

bovinos, suínos, e galináceos, está presente em todos os municípios da bacia 

hidrográfica do rio Chopim. Para a AID o município de São João contava com um 

plantel de galináceos de 1.590.526 animais, ficando o município de Itapejara 

D’Oeste com um maior plantel de 1.777.295 unidades. 

A produção de galináceos é desenvolvida com técnicas, manejo e instalações 

modernas e essencialmente comprometida com o sistema integrado de criação 

mantido pelas unidades de abate, beneficiamento e comercialização de frangos 

instalados na região. 

Quadro 6.47 Produção agropecuária dos municípios da  bacia do rio Chopim - 2011 

Unidade 

Agricultura  Pecuária 

(Quantidade Produzida - Toneladas em Grãos)  (Efetivo dos Rebanhos - Cabeças) 

Feijão Milho Soja Trigo Bovino Suíno Galináceos  

Estado do 
Paraná 

815.280 12.472.720 15.457.911 2.444.995 9.475.676 5.448.964 260.682.737 

Bom Sucesso 
do Sul 5.557 28.750 47.080 18.600 4.250 4.876 475.570 

Chopinzinho 2.980 53.080 94.225 18.000 61.840 11.480 964.222 

Clevelândia 4.489 60.000 79.950 17.400 20.013 5.900 117.290 
Coronel 

Domingos 
Soares 

822 23.780 45.000 2.100 48.000 5.000 32.000 

Coronel 
Vivida 

3.350 37.160 113.070 32.000 37.820 3.656 280.980 

Cruzeiro do 
Iguaçu 54 15.200 9.575 3.250 16.830 39.900 1.093.824 

Dois Vizinhos 1.680 66.300 49.150 12.190- 38.662 91.424 6.280.286 
Enéas 

Marques 240 17.000 5.600 920- 19.776 101.900 1.643.093 

Flor da Serra 
do Sul 

330 58.770 14.000 3.000 15.479 19.900 867.015 

Francisco 
Beltrão 1.720 75.500 47.160 4.800 52.827 118.000 3.864.609 

Honório 
Serpa 

2.885 26.640 73.070 3.600 24.013 3.825 47.650 

Itapejara 7.690 26.870 49.320 22.500- 12.000 7.720 1.777.295 
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Unidade 

Agricultura  Pecuária 

(Quantidade Produzida - Toneladas em Grãos)  (Efetivo dos Rebanhos - Cabeças) 

Feijão Milho Soja Trigo Bovino Suíno Galináceos  

D’Oeste 

Mangueirinha 10.900 46.200 118.500 12.000 37.346 5.140 68.950 

Mariópolis 5.550 27.500 41.450 7.500 10.950 4.060 439.000 

Marmeleiro 1.210 24.685 52.500 6.250 21.696 18.150 1.037.584 

Palmas 1.700 26.970 68.200 3.600 29.000 1.500 14.000 

Pato Branco 8.830 61.680 77.820 28.800 23.760 5.504 1.587.000 

Renascença 3.692 49.400 88.800 16.250 15.140 12.050 715.271 

São João 3.660 34.390 73.130 19.487 26.500 4.384 1.590.526 
São Jorge 
D’Oeste 336 22.780 35.520 5.460 42.065 7.650 854.000 

Verê 5.880 54.500 40.210 11.520- 22.280 5.652 1.174.885 

Vitorino 17.698 31.850 43.560 13.500 12.365 6.040 182.000 

Fonte: IPARDES – BDE (2011) 
 

Com os dados sobre área e número dos estabelecimentos rurais disponibilizados 

pelo IBGE foi calculada a média do tamanho das terras trabalhadas. Os cálculos 

apurados mostram que na área de estudo, apesar do êxodo para as grandes 

cidades e a ampliação da mecanização, ainda predominam as pequenas 

propriedades rurais, característica essa que demonstra o engajamento das unidades 

familiares nas atividades agrícolas, ou seja, os donos com o auxílio de membros da 

família trabalham suas terras. Por serem propriedades relativamente pequenas, 

existem limitações para a posse de equipamentos mecanizados como tratores e 

seus complementos, assim como o uso de colheitadeiras, sendo nessa região uma 

prática comum nas pequenas e mesmo médias propriedades, contarem com 

serviços terceirizados para essa finalidade, contratando assim por sistema de 

aluguel tais facilidades para a produção agrícola preparação da terra, plantação, 

manejo, colheita e transporte ocorrendo assim mesmo uma mecanização nas 

lavouras, razoavelmente bem distribuída nessa região. 

Os dados mostram que o tamanho médio das propriedades rurais existentes na 

área de estudo é de apenas 38,9 hectares, pertencendo a menor média a Enéas 

Marques (16,3 ha/imóvel) e a maior foi registrada no município de Palmas, ou seja, 

148,3 ha/propriedade. (Quadro 6.48 e 6.49). 
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Quadro 6.48 Número e área dos estabelecimentos agro pecuários dos municípios da bacia do 
rio Chopim – 2006 

Município 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
(Unidade) 

Área dos 
estabelecimentos 

agropecuários 
(Hectare) 

Área média 
por 

estabelecime
nto (Hectare)  

Bom Sucesso do Sul 475 18.252 38,4 

Chopinzinho 1.937 64.525 33,3 

Clevelândia 797 60.349 75,7 

Coronel Domingos Soares 1.223 69.446 56,8 

Coronel Vivida 1.776 47.559 26,8 

Cruzeiro do Iguaçu 488 13.971 28,6 

Dois Vizinhos 1.933 33.332 17,2 

Enéas Marques 955 15.570 16,3 

Flor da Serra do Sul 708 18.197 25,7 

Francisco Beltrão 3.182 62.745 19,7 

Honório Serpa 829 41.601 50,2 

Itapejara D’Oeste 1.002 20.070 20,0 

Mangueirinha 1.921 81.851 42,6 

Mariópolis 468 16.507 35,3 

Marmeleiro 1.403 35.614 25,4 

Palmas 726 107.634 148,3 

Pato Branco 1.116 41.576 37,3 

Renascença 924 32.182 34,8 

São João 1.420 41.707 29,4 

São Jorge D’Oeste 1.152 33.437 29,0 

Verê 1.308 27.434 21,0 

Vitorino 598 25.881 43,3 

Tamanho médio das 
propriedades rurais (hectare) 38,9 

Fonte: IBGE (Sidra -2006, Tabela 263). 
 

Nos dois municípios que integram a AID o tamanho médio dos estabelecimentos 

situa-se abaixo da média regional (38,9 ha/propriedade). Esse patamar é de 

aproximadamente 29 ha/propriedade no município de São João e cai para 20 

ha/propriedade em Itapejara D’Oeste. 

Para caracterizar a força de trabalho e as ocupações existentes, estão sendo 

utilizados os dados do IBGE pertinentes ao ano 2010, última informação disponível. 

A população economicamente ativa (PEA) é, em síntese, considerada como sendo 

um subgrupo da população em idade ativa integrado pelas pessoas que estavam 

desenvolvendo alguma atividade de forma contínua e regular ou se encontravam 

ocupadas. Em resumo, é a conjunção de ocupados e desempregados. A PEA é, 

pela sua composição, sempre superior à população ocupada, fato este presente em 
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todos os municípios da bacia do rio Chopim, conforme pode ser visto na tabela 

apresentada a seguir. 

A população ocupada (POC) considera 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. Para melhor entendimento da dinâmica da POC 

optou-se em fazer agrupamentos segundo categorias de trabalhadores que melhor 

pudessem espelhar as características laborais existentes nos municípios da área de 

estudo. Assim foram estabelecidos cinco grupos, a saber: 

-Trabalhadores em atividades agropecuárias, florestais, de caça e pesca. 

-Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. 

-Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados. 

-Trabalhadores de serviços administrativos. 

-Outras ocupações. 

Os dados disponíveis mostram que, em geral, as ocupações em serviços 

agropecuários e florestais são predominantes na maioria dos municípios da área de 

estudo, demonstrando claramente que os mesmos possuem sua base econômica 

voltada essencialmente ao setor primário, ou seja, à agricultura e pecuária. Assim, 

no contexto espacial da AID, têm-se os dois municípios Itapejara D’Oeste e São 

João que apresentaram valores próximos para os setores primário e terciário, sendo 

Itapejara D’Oeste com 28,84% para o setor primário e 33,88% no terciário. São 

João, apresentou para o setor primário um índice de 37,15 % e 33,15 % para o setor 

terciário. 

O grupo de trabalhadores na produção de bens e serviços industriais, 

representando o setor industrial, é mais significativo em alguns municípios que 

possuem sua base econômica em atividades de transformação, por exemplo, 

Francisco Beltrão (27,12%) Dois Vizinhos (25,85%) e Palmas ( 25,48%), seguidos 

por vários outros onde esse agrupamento de ocupados representa em torno de 20% 

do total da força de trabalho (Quadro 6.49 e 6.50). 
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Quadro 6.49 População Economicamente Ativa e Popula ção Ocupada dos municípios da bacia 
do rio Chopim  

Município PEA (2010) 

POC (2010) 
Grandes grupos de ocupação no 

trabalho principal das pessoas com 
10 anos mais (%) 

Total 1 2 3 4 5 

Bom Sucesso do Sul 1.495 41,21 13,51 30,21 11,27 3,80 1.473 

Chopinzinho 11.552 37,82 18,27 35,00 5,64 3,27 11.154 

Clevelândia 8.345 22,99 23,05 44,50 6,70 2,77 7.809 

Coronel Domingos Soares 3.499 56,79 11,20 15,73 4,64 11,64 3.402 

Coronel Vivida 12.440 32,08 22,17 34,83 5,52 5,41 12.018 

Cruzeiro do Iguaçu 2.255 44,37 21,95 24,91 7,79 0,98 2.132 

Dois Vizinhos 21.650 23,84 25,85 41,95 5,38 2,98 20.737 

Enéas Marques 3.437 52,10 18,36 23,79 4,68 1,07 3.355 

Flor da Serra do Sul 2.807 53,86 17,83 20,05 4,51 3,75 2.748 

Francisco Beltrão 46.884 15,84 27,12 48,54 6,61 1,89 45.330 

Honório Serpa 3.536 60,09 7,22 19,34 5,34 8,02 3.465 

Itapejara D’Oeste 5.817 28,84 23,73 33,88 5,85 7,70 5.676 

Mangueirinha 8.508 41,14 16,41 27,41 12,97 2,07 8.063 

Mariópolis 3.385 37,70 21,40 30,82 7,81 2,27 3.215 

Marmeleiro 8.333 40,94 20,24 33,18 3,40 2,23 7.989 

Palmas 19.666 14,46 25,48 41,90 6,11 12,05 18.717 

Pato Branco 39.966 8,90 23,20 53,96 9,65 4,29 38.621 

Renascença 4.204 51,29 11,89 26,74 2,54 7,54 4.061 

São João 5.649 37,15 15,56 33,15 7,46 6,67 5.469 

São Jorge D’Oeste 5.291 41,94 20,24 28,59 5,84 3,39 5.069 

Verê 4.614 44,82 15,43 28,04 3,67 8,03 4.518 

Vitorino 3.415 30,85 17,14 37,36 7,14 7,50 3.319 

1- Trabalhadores em atividades agropecuários, florestais, de caça e pesca. 

2- Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. 

3- Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados. 

4- Trabalhadores de serviços administrativos. 

5- Outras ocupações. 

Fonte: IBGE (Sidra -2010, Tabelas 616 e 2957). 
 

6.3.2.9 Finanças Públicas Municipais 

No geral, é sabido que as finanças públicas dos municípios brasileiros e também 

das unidades paranaenses estão em situação orçamentária precária, com sérias 

restrições para fazerem investimentos e gerirem administração pública. Esse 

processo foi iniciado especialmente no período pós Constituição Federal de 1988, 

visto que gradativamente a União vêm repassando cada vez mais atribuições, 
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competências e encargos aos governos dos estados e dos municípios, sem, no 

entanto, transferir recursos financeiros em valores compatíveis com as despesas 

públicas que precisam ser cobertas para o bem-estar da população humana.  

São conhecidas e evidentes as dificuldades financeiras enfrentadas pela maioria 

dos municípios de pequeno, médio ou grande porte, em especial aqueles situados 

fora dos pólos de desenvolvimento econômico tradicional. As dificuldades 

orçamentárias são particularmente mais frequentes nos municípios de menor porte.  

No ano de 2011 a receita por habitante foi de R$ 1.985,58 no estado do Paraná, 

sendo que nos municípios da área de estudo esse indicador mostrou-se bem 

diferenciado, chegando a representar, como patamar máximo, a renda per capita de 

R$ 3.606,56 no município de Bom Sucesso do Sul e, em contrapartida, a menor 

porção coube aos habitantes de Palmas que contaram apenas com R$ 1.441,17 por 

pessoa no mesmo período. Nos municípios da AID, Itapejara D’Oeste ultrapassou a 

média estadual com um montante de R$ 2.079,52, e São João esteve um pouco 

abaixo da média estadual, com R$ 1.968,04 por pessoa. (Quadro 6.50 e 6.51). 

A composição da receita é altamente dependente de transferências da União e 

do Estado, chegando a ultrapassar 90% em grande número dos municípios da 

região, chegando ao máximo de 99,43% em Honório Serpa no ano de 2010. Na AID, 

nos municípios de Itapejara D’Oeste e São João o montante proveniente de recursos 

transferidos situou-se acima de 90%, conforme detalhes apresentados no Quadro 

6.50. Os dados apresentados evidenciam a elevada dependência de transferências, 

vale dizer que os municípios geram porções pequenas de receitas tributárias 

próprias, ou seja, não contam com um sistema tributário eficiente para melhorarem 

suas finanças. 

Quadro 6.50 Receitas correntes e per capita dos municípios da bacia do rio Chopim – 2011  

Município 

Total Categorias de Receitas (%) Receita 
por 

habitante 
(R$ 1,00) 

(emR$ 1,00) ) Receita 
Tributária  Transferências  Outras 

Receitas *) 

Estado do Paraná 20.738.510.998,65 18,21 66,39 15,40 1.985,58 
Bom Sucesso do 
Sul 

11.887.243,31 3,98 96,85 3,15 3.606,56 

Chopinzinho 46.569.659,45 7,87 93,94 6,06 2.367,18 

Clevelândia 27.824.360,45 5,78 90,16 4,06 1.614,69 

Coronel 
Domingos Soares 

18.918.762,49 2,95 97,05 2,95 2.613,81 

Coronel Vivida 35.284.369,06 10,23 83,10 6,67 1.623,24 

Cruzeiro do 
Iguaçu 

14.902.777,45 4,80 92,31 3,89 3.486,84 

Dois Vizinhos 59.801.424,24 10,08 82,15 7,77 1.652,06 
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Município 

Total Categorias de Receitas (%) Receita 
por 

habitante 
(R$ 1,00) 

(emR$ 1,00) ) Receita 
Tributária  Transferências  Outras 

Receitas *) 

Enéas Marques 15.908.201,53 2,29 93,84 2,24 2.607,47 

Flor da Serra do 
Sul 14.182.190,16 2,87 94,43 2,70 3.001,52 

Francisco Beltrão 130.078.310,24 14,04 78,09 7,87 1.647,45 

Honório Serpa 13.943.551,04 2,29 99,43 0,57 2.339,52 

Itapejara D’Oeste 21.901.518,99 4,62 91,64 3,74 2.079,52 

Mangueirinha 44.912.197,53 3,75 93,65 2,60 2.635,53 

Mariópolis 17.160.487,87 4,67 81,87 3,46 2.737,35 

Marmeleiro 28.606.815,66 7,50 84,08 8,42 2.056,71 

Palmas 61.807.694,27 11,47 83,42 5,11 1.441,17 

Pato Branco 144.910.285,96 16,65 76,72 6,63 2.002,27 

Renascença 15.278.887,82 4,17 92,22 3,61 2,243,59 

São João 20.875.020,49 5,82 90,20 3,98 1.968,04 
São Jorge 
D’Oeste 

37.996.802,96 2,44 94,31 3,25 4.182,36 

Verê 16.162.673,69 3,48 98,35 1,65 2.051,36 

Vitorino 14.931.954,64 5,13 91,56 3,31 2.294,04 

(*) Inclui receitas de contribuições, serviços, patrimoniais e outras. 
Fonte: Dados de receitas: IPARDES – BDE (2011) 

 
No que se refere aos gastos dos municípios, os dados disponíveis mostram o 

elevado dispêndio em despesas correntes, vale dizer, aquelas necessárias para 

manter o funcionamento da máquina administrativa local, compreendendo despesas 

com pessoal e encargos sociais, juros e responsabilidades da dívida e outras 

despesas correntes. Por outro lado, nas despesas de capital, nesta categoria se 

classificam os gastos que contribuem diretamente para a formação, aquisição e 

readequação de um bem de capital que enriqueça o patrimônio ou que seja capaz 

de gerar novos bens e serviços e cujos benefícios se estendam por períodos futuros. 

Classificam-se também os títulos representativos do capital de empresas ou 

entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívidas. 

As informações constantes da tabela seguinte mostram que as despesas 

correntes e de capital, por sua vez, variam bastante entre os municípios da área de 

estudo, fato esse que demonstra os diferentes níveis e as limitadas possibilidades 

existentes para a implantação de infraestrutura técnica e social. 

A concentração em despesas correntes, em seu patamar maior, registra-se no 

município de Chopinzinho, chegando a representar 94,09% em 2011, sendo que no 

mesmo ano a municipalidade de São João, desembolsou apenas 73,96% em 

despesas correntes, restando-lhe 26,04% de seus gastos para aplicação em 

componentes de capital (Quadro 6.51). 
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Quadro 6.51 Despesas dos municípios da área da baci a do rio Chopim - 2011 

Município Total (em R$ 1,00) 

Categorias de 
Despesas em % 

Despesa 
por 

habitante 
(em R$ 
1,00) 

Correntes  De 
capital 

Estado do Paraná 19.388.939.657,36 87,25% 12,75% 1.856,37 
Bom Sucesso do Sul 10.714.116,87 78,56% 21,44% 3.250,64 
Chopinzinho 38.539.917,82 94,09% 5,91% 1.959,02 
Clevelândia 25.610.873,07 84,80% 15,20% 1.486,23 
Coronel Domingos Soares 17.135.739,87 81,68% 18,32% 2.367,46 
Coronel  Vivida 31.654.011,14 82,83% 17,17% 1.456,22 
Cruzeiro do Iguaçu 13.873.261,45 82,83% 17,17% 3.245,96 
Dois Vizinhos 53.704.048,92 87,79% 12,21% 1.483,61 
Enéas Marques 13.768.003,89 85,55% 14,45% 2.256,67 
Flor da Serra do Sul 12.932.795,64 81,27% 18,73% 2.737,09 
Francisco Beltrão 121.126.628,59 86,12% 13,88% 1.534,08 
Honório Serpa 12.823.872,43 82,96% 17,04% 2.151,65 
Itapejara D’Oeste 19.832.396,62 75,82% 24,18% 1.883,06 
Mangueirinha 40.821.651,86 83,96% 16,04% 2.395,49 
Mariópolis 15.583.558,88 75,31% 24,69% 2.485,81 
Marmeleiro 21.364.470,31 81,23% 18,77% 1.536,01 
Palmas 54.307.889,63 89,19% 10,81% 1.266,30 
Pato Branco 150.054.075,58 78,31% 21,69% 2.073,34 
Renascença 14.644.925,38 80,33% 19,67% 2.150,50 
São João 23.347.789,33 73,96% 26,04% 2.201,16 
São Jorge D’Oeste 29.249.012,20 75,57% 24,43% 3.249,48 
Verê 14.307.338,27 85,74% 24,26% 1.815,88 

Vitorino 13.309.950,87 85,23% 14,77% 2.044,85 

Fonte: Dados de despesas: IPARDES (2011) 

6.3.3 Componente Social da AID 

6.3.3.1 História da Ocupação e Povoamento da AID 

A área de influência da futura PCH Foz do Santana é constituída por dois 

municípios: São João e Itapejara D’Oeste, todos com origem no desmembramento 

de Mangueirinha, Francisco Beltrão e Pato Branco, sendo este o núcleo que deu 

origem à ocupação da vasta região do Sudoeste do Paraná, principalmente com 

relação à segunda onda de povoamento, que teve início por volta de 1943. 

A história da AID da PCH Foz do Santana tem início, portanto, na ocupação dos 

Campos de Palmas, em 1839, sob o comando de Pedro de Siqueira Cortes e 

Joaquim Ferreira dos Santos. Grande parte do esforço de colonização e ocupação 

dessa região esteve relacionado com o fato de ser um território objeto de litígio entre 

o Brasil e Argentina, que pleiteava a posse desse território em decorrência da 

interpretação muito particular que os argentinos faziam do Tratado de Fixação de 

Fronteiras, celebrado entre aquele país e o Império do Brasil. Essa pendenga foi 
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solucionada em 1895, com arbitramento favorável ao Brasil do Presidente 

Cleveland, dos Estados Unidos. 

A primeira fonte de povoamento com origem na ocupação dos Campos de 

Palmas está ligada ao surgimento do pequeno núcleo de povoamento, denominado 

Bela Vista de Palmas, hoje Clevelândia, que surgiu da instalação de um contingente 

da Guarda Nacional para a vigia da região fronteira durante a Guerra do Paraguai. 

Estendendo-se a guerra, os alojamentos provisórios da tropa transformaram-se em 

habitações permanentes, somando-se às já existentes, aparentando um verdadeiro 

arraial. 

Uma segunda fonte de povoamento aconteceu paralelamente à colonização da 

Vila Senhor Bom Jesus, atualmente Palmas, quando algumas povoações se 

desenvolveram na extensa região lindeira. Os primeiros registros da povoação da 

região de Mangueirinha datam da abertura da via que ia de Palmas até a região de 

Nonohay, no Rio Grande do Sul, para o transporte de muares e gado para estes 

campos e daqui para a feira paulista de Sorocaba. Esses registros estão ligados à 

construção, em 1864, de mangueiras para dar guarida aos tropeiros chegados às 

margens do Iguaçu. 

A terceira fonte tem início em 1916. Em decorrência do Acordo do Contestado, a 

porção territorial que constitui hoje o Oeste catarinense foi perdida pelo Paraná. 

Muitos paranaenses avessos à jurisdição catarinense debandaram no sentido do 

atual município de Pato Branco levando à criação da Colônia Bom Retiro para 

abrigar e estabelecer os retirantes das áreas transferidas para a jurisdição de Santa 

Catarina. Em pouco tempo, a sede da colônia passou a chamar-se Vila Nova e 

posteriormente Pato Branco, em função do rio Pato Branco. As primeiras famílias 

foram instaladas em 1916, formando-se o povoamento com sua economia baseada 

na erva mate e no primitivo sistema de criação de suínos, denominado “safra”. 

A pequena povoação passou por sérias dificuldades em 1924, em decorrência 

dos combates entre as tropas da coluna Prestes-Miguel Costa e as forças leais ao 

Governo, tendo havido expressivo recrutamento de moradores para as forças 

legalistas. A economia da região caiu a níveis críticos. 

Por último, e já no início do processo mais recente de ocupação, uma outra fonte 

de povoamento começou a agir, tendo como centro de expansão a Colônia de Bom 

Retiro, representada pela criação, em 1943, pelo Governo Federal, da Colonia 
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Nacional General Osório – CANGO em terras da antiga Gleba Missões, que foi 

instalada em Marrecas, antiga denominação de Francisco Beltrão. 

A colonização de Itapejara D’Oeste teve origem na vinda de famílias gaúchas e 

catarinenses que se confrontaram na região com uma cultura completamente 

diferente como era a do caboclo paranaense, que a dezenas de anos ocupava essas 

paragens. Trabalhavam nos ervais e criavam porcos no regime de safras 

associando-se com a lavoura de subsistência. 

Os migrantes dedicaram-se inicialmente ao extrativismo de madeira, uma 

atividade que, por algum tempo, deu estabilidade financeira à região. Mais tarde 

dedicaram-se à lavoura e assim teve início a povoação que deu origem ao atual 

município de Itapejara D’Oeste. 

A povoação foi elevada à categoria de Distrito Administrativo em 30 de dezembro 

de 1961. Em 20 de abril de 1964, através da Lei Estadual n.º 4859 foi criado o 

município de Itapejara D’Oeste, desmembrado de Pato Branco e Francisco Beltrão. 

O município foi instalado em 14 de dezembro de 1964. 

O Município de São João esteve associado no início de seu processo de 

povoamento à Colônia Militar do Chopim, pois as primeiras movimentações de 

pessoas na área estavam associadas à fundação dessa colônia militar. Por volta de 

1925, João Vieira dos Santos, Francisco Felix e Fabrício Marcondes deram início à 

abertura de um picadão ligando o local a Chopinzinho. O povoamento efetivo 

começou com ingresso massivo de pessoas provenientes do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina, o que se deu por volta dos anos 40, do século XX, coincidindo com 

a crise do mate. Por isso, os colonos dedicaram-se desde cedo à criação de porcos 

na região em que hoje está o Município de São João. Esse município foi criado pela 

Lei Estadual n.º 4.245, de 25 de julho de 1960. 

Assim, como outros municípios do Sudoeste, São João tem sua origem na 

colônia militar instalada no atual Município de Chopinzinho, a meio caminho entre 

Palmas e Guarapuava. Juntamente com a Colônia Militar do Iguaçu, foram 

instaladas com o objetivo de assegurar a posse do território em face dos problemas 

fronteiriços com a Argentina. Com a instalação da Colônia do Iguaçu, foi aberta uma 

picada ligando Guarapuava a Foz do Iguaçu, mas esse empreendimento, ao que 

tudo indica, não foi um fator capaz de estimular a intensa ocupação da região, como 
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veio a ocorrer posteriormente, com a criação do Território do Iguaçu e sua 

colonização por migrantes gaúchos e catarinenses. 

Mesmo sem o grande impulso colonizador que se manifestou depois, o 

povoamento da área esteve associado à ocupação dos Campos de Palmas e à 

instalação da Colônia Militar do Chopim. O povoamento consolidou-se com a 

economia da erva-mate, em grande parte contrabandeada para a Argentina e o 

restante comercializado na praça de União da Vitória. 

A genealogia dos municípios da AID se expressa no desmembramento de 

Clevelândia do município de Palmas, o que aconteceu em 1892, com o nome de 

Bela Vista de Palmas, mudado em 1909 para a denominação atual. Posteriormente, 

surgiram os municípios que compõem a AID. como mostra o diagrama abaixo: 

 
 

6.3.3.2 Evolução Demográfica da AID  

Os municípios de Itapejara D’Oeste e São João juntos, formam uma região com 

21.139 habitantes, com a predominância de São João, onde moram 10.607 pessoas, 

aproximadamente. Em 1991, a população desses municípios era de 22.706 

habitantes, dos quais 8.682 residiam nas áreas urbanas. O aspecto rural da região 

manifesta-se na imensa população residente nas áreas rurais desses municípios, e 

que ultrapassava os 14.024 habitantes. 

A contagem da população realizada em 2006 mostrava que a região havia 

sofrido uma redução no número de moradores, com todos os municípios da AID 

perdendo população. Dessa forma, em 2006, a população da Área de Influência 

Direta, diminuía para 21.437 moradores. 

Os resultados do Censo de 2010 mostram que a população da área diminuiu 

ainda mais, caindo o seu número para 21.139 habitantes. A população residente na 

área urbana da Área de Influência Direta atingiu 13.734 pessoas e os moradores na 

zona rural 7.405 pessoas (Tabela 6.18). 
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Tabela 6.18 População dos municípios da AID, 1991, 2000, 2006 e 2010. 

Condição do Domicílio 

Municípios 

Total Itapejara D’Oeste São João 
1991 

Total 9.045 13.661 22.706 

Urbana 3.907 4.775 8.682 

Rural 5.138 8.886 14.024 

2000 

Total 9.162 11.207 20.369 

Urbana 4.957 5.788 10.745 

Rural 4.205 5.419 9.624 

CONTAGEM DA POPULAÇÃO – 2006 

Total 10.537 10.900 21.437 

2010 

Total 10.532 10.607 21.139 

Urbana 6.988 6.746 13.734 

Rural 3.544 3.861 7.405 
Fonte: IBGE, Censo Demográficos 1991, 2000, 2010 e Contagem da População, 2006 

 

Quadro 6.52 Taxa de Urbanização, segundo os municíp ios na AID. 

MUNICÍPIOS NA AID 

TAXA DE URBANIZAÇÃO 

1991 2000 2006 2010 

Itapejara D’Oeste 43,22% 54,15% 62,29% 66,35% 

São João 34,95% 51,66% 58,53% 63,60% 
Fonte: IBGE, Censo Demográficos 1991, 2000, 2010 e Contagem da População, 2006 

 
A população rural da Área de Influência Direta vem sofrendo acentuada redução 

de seu contingente, mostrando uma mudança nas características gerais da região 

Sudoeste, marcada pela elevada ruralização decorrente da forma como essa região 

foi colonizada, com o parcelamento acentuado das terras. 

Assim, a taxa de redução da população rural, no período de 1991 a 2000 chega 

3,81% ao ano, mostrando uma verdadeira mudança na distribuição espacial da 

população. 

As taxas de crescimento para o período entre 2000 e 2010 foram descendentes 

para o total da população e população rural, sendo ascendentes para a população 

urbana. 

As taxas negativas de crescimento da população rural são mais altas no segundo 

período. (Tabela 6.19). 
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Tabela 6.19 Taxas anuais de crescimento e contagem da população. 

PERÍODOS 
CONDIÇÃO DO 

DOMICÍLIO 
ITAPEJARA 

D’OESTE 
SÃO 

JOÃO TOTAL 

1980/1991 

Total -1 -2,02 -1,51 

Urbana 2,23 2,33 2,28 

Rural -2,82 -3,66 -3,24 

1991/2000 

Total 0,14 -2,2 -1,03 

Urbana 2,71 2,18 2,44 

Rural -2,23 -5,4 -3,81 

2000/2010 

Total 1,4 -0,56 0,42 

Urbana 3,48 1,53 2,50 

Rural -1,69 -3,33 -2,51 
Fontes: IBGE, Censos Demográficos  

 

6.3.3.3 Uso e Ocupação do Solo na AID 

Em média mais de 48% da área dos estabelecimentos, da Área de Influência 

Direta de Foz do Santana, são utilizadas com lavouras e 28% com pastagens, 

naturais ou artificiais, assim, o percentual das áreas de lavoura nessa área é inferior 

ao ocorrido no sudoeste. É menor, também, o percentual das terras utilizadas com 

matas naturais ou plantadas. Pode-se concluir, portanto, que em relação à região de 

inserção a Área de Influência Direta apresenta uma nítida especialização em 

lavouras temporárias ou permanentes (Tabela 6.20). 

 
Tabela 6.20 Utilização das terras dos estabelecimen tos - 2006 

Municípios/Mesoregão/ 
Estado 

Área total 
(ha) 

Lavouras Pastagens 
Matas e 

Florestas 

Área (ha) Área (ha) Área (ha) 

Itapejara D’Oeste 20.070 12.376 3.323 9.094 

São João 41.707 17.561 14.584 5.694 

Sudoeste Paranaense 1.212.678 537.229 422.875 236.120 

Paraná 17.568.089 8.090.963 5.735.095 3.172.889 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006. 

 
Além disso, pelo que se infere dos dados, parte dos proprietários rurais não 

cumpre a exigência da reserva legal. 

6.3.3.4 Aspectos Urbanos da AID e Posição na Rede Urbana Regional 

Os municípios existentes atualmente foram agrupados em classe de tamanho, 

função da população urbana recenseada, no ano 2010, adotando-se os parâmetros 

de 8.039 pessoas, para delimitar o teto dos municípios pequenos, e 26.862 para o 
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piso dos municípios grandes. Esses parâmetros mostram que os municípios da AID 

são pequenos. Com população urbana de 6.988 moradores, Itapejara D’Oeste foi 

classificado como um município pequeno, da mesma forma que São João, com 

6.746. 

Na rede urbana regional, há a ausência de alguns níveis de centralidade. Entre 

Curitiba e os dois municípios de maior centralidade na região (Pato Branco e 

Francisco Beltrão) não existiam centros intermediários de maior centralidade que 

esses dois, quando, teoricamente, poderia existir até dois níveis, o forte, 

correspondente ao padrão de capital regional e o muito forte, correspondente a 

centro sub-metropolitano. 

Na área de influência de Francisco Beltrão ou de Pato Branco não existe nenhum 

centro com centralidade de intensidade média e, em toda região, existem apenas 

dois de centralidade de intensidade média para franca, Dois Vizinhos, na área de 

influência de Francisco Beltrão, e Palmas, na área de influência de Pato Branco. No 

nível de centralidade fraca existem três municípios. Barracão e Realeza, na área de 

influência de Francisco Beltrão, sem níveis intermediários de polarização, e São 

Lourenço da Serra, em Santa Catarina, na área de influência de Pato Branco, 

igualmente sem níveis intermediários. 

Dois fatores podem explicar essa situação. A ausência de uma renda pessoal 

que assegure um padrão de consumo capaz de garantir uma rede regional de 

fornecedores e distribuidores, que iriam operar em níveis de escalas 

correspondentes aos seus setores, exigindo áreas mais amplas de mercado. Ao lado 

disso, uma forma muito específica de ocupação do espaço por meio de pequenos e 

médios estabelecimentos rurais, que são capazes de sustentar uma imensa rede de 

pequenos centros urbanos, especializados no atendimento da população rural. Um 

terceiro fator, sem muita relevância é a criação de municípios, que necessariamente 

terá uma sede urbana, independente de seu tamanho. 

Dessa forma, apesar da distribuição em dois grupos de tamanho dos municípios 

da AID, na rede urbana esses municípios se situam no nível de centralidade muito 

fraco, correspondentes aos municípios subordinados. Itapejara D’Oeste e São João 

estão na área de influência de Pato Branco ou são duplamente polarizados, como 

Itapejara D’Oeste, que está tanto na área de influência de Francisco Beltrão quanto 

de Pato Branco. 
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6.3.3.5 Recursos e Patrimônio Paisagístico 

Na AID, o quadro da paisagem é definido em grande parte pelo curso do rio 

Chopim, com algumas pequenas corredeiras e saltos, devendo-se destacar porém a 

confluência com o rio Santana, que dá nome ao empreendimento. 

No geral, a região é dominada pelo relevo ondulado e forte ondulado, marcado 

pelos traçados deixados pela atividade agrícola, relativamente intensa na região e, 

principalmente, pelos pequenos produtores que dominam a atividade agropecuária. 

Essa forma de ocupação dá à paisagem rural um colorido especial decorrente do 

espaçamento de residências com padrão construtivo bem característico, às quais se 

associam galpões de criação de frangos ou suínos, que repetem, também, o mesmo 

padrão construtivo. 

As cidades não apresentam características importantes de registro em relação ao 

patrimônio paisagístico. 

6.3.3.6 Infra-estrutura Social 

A infra-estrutura social refere-se a equipamentos e instalações onde são 

prestados os serviços ditos sociais, ou seja, o atendimento à população 

principalmente com serviços educacionais, de saúde e de comunicação. 

No setor educacional, existem 33 estabelecimentos de ensino, incluindo ensino 

fundamental, pré-escolar e médio. Destes estabelecimentos, 11 estão 

compreendidos na rede estadual, 20 da rede municipal e 2 na rede particular 

(Tabela 6.21). 

Um dado importante se refere a não existência de estabelecimentos de ensino 

pertencentes a rede federal. 

Cabe registrar que não existe correspondência entre estabelecimentos de ensino 

e prédios escolares. Uma mesma edificação escolar pode abrigar o ensino 

fundamental, médio e algumas vezes, o pré-escolar. Além disso, esses níveis de 

ensino podem corresponder a estabelecimentos de ensino diferentes, isto é, num 

mesmo prédio escolar podem existir dois ou mais estabelecimentos de ensino, de 

forma que o mesmo prédio escolar, entendido como infra-estrutura social, onde se 

prestam serviços educacionais não tem nada a ver com os estabelecimentos. O 

número de estabelecimentos é uma aproximação do número dos equipamentos 

físicos existentes. 
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Tabela 6.21 Estabelecimentos de ensino fundamental na AID.2011 

Nível e dependência Itapejara 
D’Oeste 

São 
João 

Estabelecimentos de Ensino com Creche - Rede Federal - - 

Estabelecimentos de Ensino com Creche - Rede Estadual - - 

Estabelecimentos de Ensino com Creche - Rede Municipal - 2 

Estabelecimentos de Ensino com Creche - Rede Particular - - 

Estabelecimentos de Ensino com Creche - Total 0 2 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar - Rede Federal - - 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar - Rede Estadual - - 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar - Rede Municipal 2 6 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar - Rede Particular - 1 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar - Total 2 7 

Estabelecimentos de Ensino Fundamental - Rede Federal - - 

Estabelecimentos de Ensino Fundamental - Rede Estadual 2 5 

Estabelecimentos de Ensino Fundamental - Rede Municipal 4 6 

Estabelecimentos de Ensino Fundamental - Rede Particular - 1 

Estabelecimentos de Ensino Fundamental - Total 6 12 

Estabelecimentos de Ensino Médio - Rede Federal - - 

Estabelecimentos de Ensino Médio - Rede Estadual 2 2 

Estabelecimentos de Ensino Médio - Rede Municipal - - 

Estabelecimentos de Ensino Médio - Rede Particular - - 

Estabelecimentos de Ensino Médio - Total 2 2 

Estabelecimentos de Ensino - Rede Federal - - 

Estabelecimentos de Ensino - Rede Estadual 4 7 

Estabelecimentos de Ensino - Rede Municipal 6 14 

Estabelecimentos de Ensino - Rede Particular 0 2 

Estabelecimentos de Ensino - Total 10 23 

Fonte: IPARDES-BDE (2011) 
 

Na área de saúde, a infra-estrutura de serviços ligada ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) é constituída por hospitais, leitos hospitalares, unidades ambulatoriais, 

centros de saúde, consultórios médicos, consultórios odontológicos, ambulatórios de 

unidade hospitalar geral e postos de assistência médica. 

Existe 1 hospital na AID, sendo que este está presente em São João já que 

Itapejara D’Oeste não possui hospital mas apenas 2 unidades básicas de saúde de 

caráter público. Os leitos hospitalares somam 77 unidades, distribuídos em 50 

unidades em São João, 27 em Itapejara D’Oeste. 

A área conta com um consultório médico, localizado em São João e 7 em 

Itapejara D’Oeste. (Tabela 6.22). 
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Tabela 6.22 Unidades de Saúde e Leitos hospitalares , por municípios da AID, 2010. 

UNIDADES DE SAÚDE Itapejara D’Oeste  SÃO JOÃO TOTAL 

Hospitais Geral 0 1 1 

Leitos hospitalares 27 50 77 

Unidades ambulatoriais 6 6 12 

Consultórios médicos 7 1 8 

Consultórios odontológicos 0 0 0 

Ambulatórios de unidade 
hospitalar geral 0 1 1 

Postos de saúde 1 0 1 

Fonte: DATASUS: Caderno de Informações da Saúde 2010. 
 

6.3.3.7 Oferta de Serviços Sociais 

Os serviços ofertados nos equipamentos de educação referem-se ao número e 

qualificação do corpo docente, o número de vagas ofertadas, medidas indiretamente 

pelo número de matrículas. No setor de saúde, esses serviços são medidos pelo 

número de internações hospitalares. 

O corpo docente da área é formado por 367 professores, com a maioria deles 

concentrada em São João, o município mais populoso da AID. 

Um docente (professor) pode atuar em mais de uma etapa e/ou modalidade de 

ensino. Os dados são referentes aos professores que estavam em sala de aula, na 

regência de turmas e em efetivo exercício na data de referência do Censo Escolar 

(Tabela 6.23). 

Nos 18 estabelecimentos de ensino fundamental, observamos 12 em São João e 

6 em Itapejara D’Oeste, localizados nas zonas urbanas e rural dos municípios da 

área de influência, estão matriculados 2.928 alunos, o que dá uma média geral de 

163 alunos por estabelecimento. O número de alunos matriculados estão 

distribuídos equitativamente entre os dois municípios, sendo no município de São 

João um total de 1.480 alunos e em Itapejara D’Oeste com 1.448 alunos 

matriculados.(Tabela 6.24). 
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Tabela 6.23 Corpo docente do ensino fundamental por  formação, 2.011 

DISTRIBUIÇÃO DO 
CORPO DOCENTE 

Itapejara 
D’Oeste 

SÃO 
JOÃO TOTAL 

Creche 0 17 17 

Pré-escola 8 11 19 

Ensino Fundamental 99 141 240 

Ensino Médio 41 50 91 

Total 148 219 367 
Fonte: IPARDES-SEED 2011 

*Ver observação sobre atividades dos professores em mais de um nível 
 

Tabela 6.24 Alunos matriculados no ensino fundament al, 2011. 
ZONA E 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

CRECHE PRÉ-
ESCOLA FUNDAMENTAL  MÉDIO TOTAL 

Itapejara D’Oeste           

Estadual   - 725 461 1.186 

Municipal   233 723 - 956 

Particular   - - - - 

Soma   233 1.448 461 2.142 

São João           

Estadual - - 707 443 1.150 

Municipal 139 96 706 - 941 

Particular  125 67 - 192 

Soma 139 221 1.480 443 2.283 

TOTAL 139 369 2.928 904 4.425 
Fonte: IPARDES-SEED 2011 

 
No conjunto da AID, os estabelecimentos estaduais de ensino são os que 

possuem, em média, maior número de alunos e isso acontece, também, quando se 

consideram os estabelecimentos localizados na zona rural. 

Os serviços de saúde na AID, como em outras localidades, são oferecidos pelo 

setor público, iniciativa privada e entidades filantrópicas. A prestação de serviços à 

saúde pode estar integrada ao Sistema Único de Saúde, destinada a uma clientela 

mais carente, como pode ser feita numa rede voltada para uma clientela particular 

ou de planos e convênios de saúde (FUNPAR, 1997:363). 

Os serviços de saúde oferecidos nos municípios da AID podem ser medidos pelo 

número de internações hospitalares. Para o município de São João foram 

registradas 619 internações no ano de 2011 e um índice de 7,4 internações por 

grupo de 100 habitantes em 2009. O município de Itapejara D’Oeste apresentou 115 
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interações no ano de 2008. Este município não possui dados de internações a partir 

do ano de 2009. (DATASUS: Caderno de Informações da Saúde 2010). 

6.3.3.8 Infra-estrutura Física 

A infra-estrutura física da área de influência é constituída por uma rede de 

estradas de rodagem asfaltadas, de jurisdição estadual e federal, que estabelece a 

ligação com todas as sedes municipais. 

A Rodovia BR-373 percorre os municípios de Chopinzinho, Coronel Vivida e Pato 

Branco, onde faz o entroncamento com a Rodovia BR-280. A BR-280 faz 

entroncamento com a BR-163, no município de Barracão, indo se ligar à PR-483, no 

Município de Marmeleiro. Além dessas estradas federais, há uma intrincada rede de 

estradas estaduais asfaltadas e implantadas. 

Além dessas vias de maior circulação, as zonas rurais dos municípios que 

compõem a Área de Influência da PCH de Foz do Santana são atendidas por uma 

malha de vias vicinais, mantidas pelas administrações municipais, com razoável 

estado de conservação. Essas vias vicinais seguem as antigas linhas dos 

loteamentos dos projetos de colonização que estiveram presentes no processo de 

ocupação do sudoeste. 

6.3.3.9 Oferta de Saneamento Básico 

O número de consumidores de água na área de influência do empreendimento, 

medido pelo número de economias (unidades consumidoras atendidas) atingia  

5.152 unidades, no ano de 2012, sendo 4.571 economias residenciais, 

representando 88,72% das economias. A maior parte dessas economias pertence 

ao município de Itapejara D’Oeste, com 2.873 unidades, ou seja, 55,76% dos casos. 

As categorias comerciais e industriais somam 470 economias, representando 9,12% 

do total. 

No que se refere às ligações (unidades prediais) elas somam, no mesmo ano,  

4.707 ligações, das quais 4.203 são residenciais, representando 89,29% das 

ligações existentes; as ligações comerciais, por sua vez, representam  7,93% das 

ligações (Tabela 6.25). 

Comparando-se os números de economias e ligações, há uma relação de 1,09 

entre as residenciais, 1,20 entre as comerciais e 1,05 entre as industriais. 

 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

411 

Tabela 6.25 Abastecimento de água por categoria de consumidores. 2012 

CATEGORIA DE 
CONSUMIDORES 

ITAPEJARA 
D’OESTE SÃO JOÃO  TOTAL 

Economias        

Residenciais 2.556 2.015 4.571 
Comerciais 246 203 449 
Industriais 14 7 21 
Utilidade Pública 20 21 41 
Poder Público 37 33 70 
Total  2.873 2.279 5.152 

Ligações     
Residenciais 2.342 1.861 4.203 
Comerciais 205 168 373 
Industriais 14 6 20 
Utilidade Pública 20 21 41 
Poder Público 37 33 70 
Total  2.618 2.089 4.707 

Fonte: SANEPAR/IPARDES-BDE (2012) 
 

6.3.3.10  Condições de Vida 

Para a caracterização das condições de vida na Área de Influência Direta da 

PCH de Foz do Santana, foram utilizados seis indicadores, sendo dois no setor de 

saúde e dois no de educação, um indicador relacionado à segurança pública e outro 

sobre a capacidade de formação de ativos, utilizando a posse de automóvel. 

Os dois indicadores de saúde são o coeficiente de mortalidade infantil, calculado 

pelo número de óbitos de menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos e o 

número de óbitos por grupos de causa, destacando-se as causas evitáveis. 

O coeficiente de mortalidade infantil mede o risco de um nascido vivo morrer 

antes de completar seu primeiro ano de vida, sendo normalmente classificados em 

alto (50 ou mais), médios (20-49) e baixos (menos de 20) em virtude de valores já 

calculados em sociedades mais desenvolvidas. (BRASIL: 2000a) 

O coeficiente de mortalidade infantil calculado com base em óbitos de mais de 28 

dias até um ano de idade é tido como um bom indicador das condições de vida na 

medida em que sofre interferências de condições ambientais, como saneamento, e 

de controle e prevenção de doenças e alimentação. (SANDRONI, 1994) 

Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para diagnóstico da saúde da 

população, mas têm sido usados cada vez mais como medida de bem estar. No 

caso do coeficiente de mortalidade infantil, de aplicação estritamente demográfica, 

vem sendo usado tradicionalmente “como um indicador social representativo das 
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condições gerais de vida ou saúde prevalecentes em uma região ou segmento 

populacional.” (JANNUZZI, 2001:72) 

Não se tem o coeficiente de mortalidade infantil agregado para a área de 

influência, mas para cada um dos municípios isoladamente. Uma observação deve 

ser feita a respeito desse indicador: ele é extremamente sensível no caso de 

populações pequenas, ou seja, um óbito num determinado ano numa pequena 

localidade vai dar um determinado coeficiente; no ano seguinte, um evento fortuito 

pode provocar além daquele óbito um outro que vai impactar sobremaneira o 

indicador quando se está tratando de séries históricas. Essas grandes variações 

podem ser observadas em todos os municípios da AID. O coeficiente de mortalidade 

infantil em Itapejara mostra que esse municípios está próximo de parâmetros 

recomendados como ideais para países com o nível de desenvolvimento do Brasil, 

os demais municípios encontram-se numa situação mais crítica, uma vez que se 

enquadram na classe intermediária de coeficiente de mortalidade infantil. (Quadro 

6.53). 

Quadro 6.53 Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos  vivos. 

Coeficientes de 
mortalidade Ano 

Municípios 

Itapejara D’Oeste São João 

Mortalidade Infantil - 
Coeficiente (mil nascidos 

vivos) 

1998 - 22,47 

1999 - 27,93 
2000 - 12,05 
2002 - 14,08 
2003 - 13,33 
2004 23,8 13,51 
2005 27 16 
2006 14,5 34,48 
2007 8,8 33,33 
2008 16,7 17,54 
2009 - 17,86 
2010 - - 

Fonte: PARANACIDADE: Municípios do Paraná, 2010. 
 

O segundo indicador de saúde adotado é o número de óbitos por grupos de 

causas, sendo que, em 2008 foram registrados um total de 141 óbitos na AID, o que 

dá 14 óbitos por grupo de 1.000 pessoas, destacando-se a grande incidência de 

óbitos decorrentes das doenças do aparelho circulatório (infarto do miocárdio). 

Dentre as doenças do aparelho circulatório tem relevância as doenças cérebro 

vasculares, isquêmicas do coração e outras pertencentes ao mesmo grupo. 
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Destacam-se igualmente, os óbitos provocados por causas externas, onde estão 

incluídas as mortes provocadas por acidentes, assassinatos, suicídios, etc. Destaca-

se, ainda, os óbitos evitáveis ou decorrentes de condições socioambientais 

adversas, como casos de doenças infecciosas e parasitárias, em cujo grupo 

encontram-se as infecções intestinais e várias formas de tuberculose; óbitos 

provocados por problemas de gravidez, parto ou puerpério e óbitos decorrentes de 

problemas originados no período perinatal (Tabela 6.26). 

Tabela 6.26 Número de óbitos por município segundo principais grupos de causas. 
ÓBITOS E GRUPOS DE 

CAUSAS 
ITAPEJARA 

D’OESTE SÃO JOÃO TOTAL 

Óbitos * 57 84 141 

Infarto agudo do miocárdio ** 36,1 44,7 80,1 

Doenças cerebrovasculares ** 18,0 62,5 80,5 

Diabetes mellitus ** 45,1 35,7 80,8 

Acidentes de transporte ** 27,1 53,6 80,2 

Agressões ** 9,0 8,9 17,9 
Fonte: IBGE: DATASUS, Registros Administrativos, 2008 

*Número absoluto de óbitos   
** Coeficiente de mortalidade por 100.000 habitantes 
 

No setor educacional, os residentes dos municípios da AID que frequentam a 

escola nos níveis de creche, pré-escola, fundamental, médio, especial e EJA somam 

um total de 4.425 alunos. Deste total a maior parte está concentrada no ensino 

fundamental com 2.928 alunos matriculados. (Tabela 6.24) 

Se compararmos o total de alunos matriculados nos níveis de ensino com o 

número total da população destes municípios, percebemos que mais de 20% da 

população de cada um dos municípios da ADA da PCH Foz do Santana frequenta a 

escola em seus diferentes níveis de escolaridade. (Tabela 6.27). 

Tabela 6.27 Relação percentual entre número de alun os matriculados e a população total. 

MUNICÍPIOS DA 
AID 

NÍVEIS DE MATRÍCULA 

Creche 
Pré-

Escola Fundamental  Médio Especial  EJA Total 

Itapejara D’Oeste 0 2,21  13,74 4,37 0,40 0,27 20,99 

São João 1,31 2,08 13,95 4,17 0,14 1,21 22,86 
Fonte: IPARDES-BDE, 2011. 

 

6.3.3.11  Análise complementar do aspecto social: deslocamento populacional e 

problemas relacionados com a população migrante 

 Diante da implantação de empreendimentos do setor elétrico, sobretudo 

quanto ao processo de instauração de usinas hidrelétricas, alguns questionamentos 
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concernentes ao âmbito social emergem. Estes se relacionam, por sua vez, a 

possíveis agravamentos de problemas sociais existentes nos municípios afetados 

pela obra e também quanto à geração de impactos sociais para comunidades 

localizadas na área do entorno do empreendimento. Neste sentido, torna-se 

relevante a apresentação de dados sobre o deslocamento da população e 

problemas relacionados com a população migrante, bem como a apresentação de 

estudos a respeito das demandas de violência doméstica, atendimentos do 

Conselho Tutelar, violência sexual e exploração sexual que possam atingir os 

municípios da Área de Influência Direta da PCH Foz do Santana. 

Enfatiza-se neste texto, portanto, o afluxo migratório de trabalhadores 

temporários para as cidades de São João e Itapejara D’Oeste, bem como as 

implicações que esta nova dinâmica social pode promover nestes municípios, 

sobretudo quanto às eventuais repercussões negativas no âmbito da saúde e 

segurança. Há de se destacar, ainda, que as questões formuladas articulam-se entre 

si. Desta forma, estes questionamentos atentam para a pertinência da análise dos 

potenciais impactos e riscos que as obras de engenharia de médio e grande porte 

possam acarretar para os municípios de seu entorno. 

Usinas hidrelétricas apresentam impactos socioeconômicos que podem ser 

qualificados tanto como positivos como negativos. Dentre os impactos positivos de 

ocorrência certa e relacionados ao meio antrópico, o EIA da PCH Foz do Santana 

destaca: a dinamização da economia local no período de instalação do 

empreendimento; a oferta de empregos diretos e indiretos gerada pela construção; o 

aumento da receita dos municípios lindeiros e; em um plano mais abrangente, o 

acréscimo da oferta de energia elétrica.  

Todavia, é igualmente necessário pontuar que estes projetos de infraestrutura 

também podem potencializar problemas sociais já existentes nos municípios que 

abrangem a área de sua ocorrência. Relacionados especificamente a estes últimos 

aspectos, destaca-se que o aumento da incidência de violência doméstica e sexual 

nos municípios impactados diretamente pela construção, bem como o contágio por 

doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e aumento nos índices de 

criminalidade também podem ser considerados problemas sociais que podem ser 

intensificados diante da instalação de empreendimentos desta natureza. Todavia, 

estes elementos não podem ser tomados como de ocorrência certa, pois também 
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dependem das características e indicadores atuais dos municípios em questão e o 

tamanho do impacto que poderá ser gerado pelo trânsito de trabalhadores externos 

na área. Diante destes aspectos, é preciso empreender a análise a partir das 

informações disponíveis, sobretudo para uma melhor compreensão desta realidade 

e do eventual impacto que a implantação do empreendimento pode causar nestas 

esferas. 

Deste modo, a fim de cumprir a este propósito, inicialmente apresentar-se-á a 

dinâmica demográfica dos municípios que integram a Área de Influência Direta do 

empreendimento Foz do Santana, bem como os processos migratórios que 

envolvem estes municípios do Sudoeste paranaense. Estes elementos são 

fundamentais para compreender o impacto do afluxo migratório temporário atraído 

pela obra em perspectiva ao cenário atual encontrado na região, bem como os 

eventuais impactos e riscos que podem surgir em decorrência desta nova dinâmica 

social que será instaurada na área. Igualmente relevante, dispor-se-ão dados dos 

municípios de São João e Itapejara D’Oeste sobre saúde, especialmente no que diz 

respeito à violência doméstica, participação do Conselho Tutelar, doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. Para realizar esta análise foram 

consultados bancos de dados e relatórios disponibilizados por instituições públicas 

federais e estaduais. Por sua vez, estes dados estatísticos subsidiaram a elaboração 

dos gráficos e tabelas dispostos nesta seção, fornecendo indicadores para a 

discussão proposta.  

6.3.3.11.1 Dinâmicas populacionais e população migrante 

Os municípios de São João e Itapejara D’Oeste fazem parte da mesorregião 

Sudoeste paranaense e são polarizadas pelas cidades de Francisco Beltrão e Pato 

Branco. Conforme dados censitários oficiais referentes a 2010, São João possui 

10.607 habitantes (IBGE, 2010), com uma densidade populacional de 28,76 hab/km² 

(IPARDES, 2009). Já a população total de Itapejara D’Oeste é de 10.532 habitantes 

(IBGE, 2010) e este município apresenta uma densidade populacional de 44,33 

hab/km² (IPARDES, 2009). Destaca-se então que os municípios de São João e 

Itapejara D’Oeste totalizam uma população de 21.139 habitantes e ambos 

apresentam um nível de centralização demográfica considerada como sendo “muito 

fraca”, segundo parâmetros adotados pelo IBGE. Além disso, considerando a 

dinâmica populacional da Área de Influência Indireta do empreendimento, que 
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totaliza 22 municípios, percebe-se que apenas nove deles apresentam crescimento 

populacional, dentre os quais Itapejara D’Oeste. Para uma análise da taxas de taxas 

de urbanização vamos utilizar novamente os dados da Tabela 6.28 abaixo, apesar 

dos mesmos já terem sido apresentados anteriormente (Quadro 6.37):  

Tabela 6.28 População dos municípios da Área de Inf luência Indireta em 1991, 2000 e 2010. 

Municípios 
AII e AID 

1991 2000 2010 
Urbana 

(%) 
Rural 
(%) 

Total Urbana 
(%) 

Rural 
(%) 

Total Urbana 
(%) 

Rural 
(%) 

Total 

Bom Sucesso do Sul - - - 38,5 61,5 3.392 48,0 52,0 3.296 
Chopinzinho 33,7 66,3 24.587 51,3 48,7 20.543 63,6 36,4 19.673 
Clevelândia 73,9 26,1 18.057 80,8 19,2 18.338 85,6 14,4 17.232 
Cel. Domingos Soares - - - 11,4 88,6 7.004 24,2 75,8 7.238 
Coronel Vivida 49,1 50,9 25.140 63,2 36,8 23.306 71,0 29,0 21.737 
Cruzeiro do Iguaçu - - - 50,4 49,6 4.394 61,3 38,7 4.274 
Dois Vizinhos 55,1 44,9 40.267 70,0 30,0 31.986 77,7 22,3 36.198 
Enéas Marques 17,1 82,9 12.396 19,6 80,4 6.382 34,8 65,2 6.101 
Flor da Serra do Sul - - - 11,7 88,3 5.059 34,8 65,2 4.725 
Francisco Beltrão 74,5 25,5 61.272 81,7 18,3 67.132 85,4 14,6 78.957 
Honório Serpa - - - 20,9 79,1 6.896 33,4 66,6 5.960 
Itapejara D’Oeste  43,2 56,8 9.045 54,1 45,9 9.162 66,4 33,6 10.532 
Mangueirinha 19,5 80,5 25.604 36,3 63,7 17.760 49,2 50,8 17.041 
Mariópolis 45,5 54,5 6.280 62,7 37,3 6.017 71,3 28,7 6.269 
Marmeleiro 33,7 66,3 17.113 52,5 47,5 13.665 63,5 36,5 13.909 
Palmas 70,6 29,4 35.262 90,2 9,8 34.819 92,8 7,2 42.887 
Pato Branco 78,0 22,0 55.675 91,3 8,7 62.234 94,1 5,9 72.373 
Renascença 28,6 71,4 7.546 42,1 57,9 6.959 51,1 48,9 6.810 
São João  35,0 65,0 13.661 51,6 48,4 11.207 63,6 36,4 10.607 
São Jorge D’Oeste 37,3 62,7 10.321 48,5 51,5 9.307 57,4 42,6 9.085 
Verê 26,0 74,0 10.212 34,7 65,3 8.721 41,7 58,3 7.879 
Vitorino 40,2 59,8 6.478 50,8 49,2 6.285 61,2 38,8 6.509 

Fonte: IBGE-SIDRA. 

Os dados apresentados na tabela acima são relevantes por dois aspectos 

centrais. Em primeiro lugar, constata-se um contínuo decréscimo na população total 

da maioria dos municípios da área de influência do empreendimento. Parte desta 

dinâmica pode ser explicada por um movimento mais amplo de deslocamento da 

população de municípios com níveis de centralidade considerados como sendo 

“muito fracos” para polos urbanos com centralidade superior. Neste caso, cidades 

como Dois Vizinhos, Palmas, Francisco Beltrão e Pato Branco, que possuem maior 

oferta de serviços e infraestrutura, recebem fluxos migratórios de municípios 

próximos e apresentam um crescimento populacional contínuo. Em segundo lugar, 

percebe-se uma dinâmica de êxodo rural em todos os municípios da área de 

abrangência da PCH Foz do Santana, com uma diminuição crescente e acentuada 

da população residente em zonas rurais.(Figuras 6.148, 6.149, 6.150 e 6.151) 
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Figura 6.148 População total dos municípios da Área  de Influência Direta. 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

 

Figura 6.149 Taxa de urbanização nos municípios da Área de Influência Direta 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

Ambos os municípios da Área de Influência Direta da PCH Foz do Santana 

apresentam semelhança quanto ao tamanho de sua população total e a disposição 

de moradores em zonas rurais e urbanas. Todavia, destaca-se que São João 

apresenta um contínuo decréscimo de sua população ao longo dos anos, sendo que 

sua taxa anual de crescimento é de -0,56 (IBGE, 2010). Itapejara D’Oeste, ao 

contrário, apresenta uma evolução demográfica bastante sutil, com uma taxa anual 

de crescimento de 1,4. A partir da visualização dos dados acima, é possível 

perceber que a população urbana do município de São João é de 6.746, o que 

representa 63% de sua população total.  
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Itapejara D’Oeste, com perfil semelhante, também concentra a maior parte de 

seus habitantes na zona urbana, o que representa 66% de sua população total, 

representada por 6.988 habitantes. O crescimento populacional de cidades com 

níveis de centralidade maior, bem como a mudança de domicílio de habitantes de 

zona rural para áreas urbanas, como os dados nos possibilitam observar, 

evidenciam também outros processos sociais que tomam lugar na atualidade: o 

deslocamento recorrente de população rural para centros urbanos devido ao 

processo de concentração de propriedades agrícolas e mecanização no campo, bem 

como a busca por serviços em centros maiores.  

 

Figura 6.150 Taxa de urbanização do município de Sã o João. 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

 

Figura 6.151  Taxa de urbanização do município de Itapejara D’Oes te. 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
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Figura 6.152 Taxa de crescimento total dos municípi os da Área de Influência Direta, por 

período. 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

Diante da construção de barragens, muitas preocupações se direcionam para 

os impactos sociais que serão gerados nos municípios do entorno da obra devido ao 

trânsito de trabalhadores temporários. A configuração desta nova dinâmica 

apresenta tanto um caráter positivo como negativo. Por um lado, este movimento 

pode se apresentar como benéfico, já que permite a dinamização da economia local 

através da prestação de serviços e vendas do pequeno comércio. Por outro lado, 

surgem questionamentos sobre os impactos negativos deste novo trânsito de 

pessoas, dentre os quais aqueles relacionados à sobrecarga de infraestrutura de 

saúde e educação nos municípios da Área de Influência Direta do empreendimento 

e o agravamento de problemas sociais já existentes. 

Conforme pode ser observado em outras seções deste Estudo de Impacto 

Ambiental, o empreendedor compromete-se em direcionar as vagas para a mão de 

obra local, sobretudo para a contratação de contingente operacional. Por um lado, 

esta medida reduzirá a pressão nos serviços municipais. Já por outro, com a 

priorização de contratação de mão de obra local, ocorrerá uma maior capacitação 

desta população para desempenhar este tipo de atividade em obras e construções 

similares, o que ampliará suas opções de trabalhos futuros. 

A decisão do empreendedor em dar preferência para a contratação de mão 

de obra local, bem como o de promover o fortalecimento dos municípios lindeiros 

através do “Programa de Apoio Institucional aos Municípios” irá reduzir este impacto 
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negativo pelo trânsito de pessoas externas na área. Mais ainda, no tocante à área 

de saúde, as doenças originadas no trabalho serão encaminhadas através de 

convênios de assistência médica dos empregadores, parcialmente reduzindo a 

pressão nos serviços de saúde dos municípios em questão. Ainda relacionado a 

este aspecto, cabe destacar que o pico da obra ocorrerá aproximadamente entre os 

6° e 16° mês de construção, no período de instalaçã o dos equipamentos. Isso 

consequentemente atrairá um maior número de trabalhadores externos para a 

região e aumentará temporariamente a demanda por bens e serviços nas sedes 

urbanas de São João e Itapejara D’Oeste. Não se espera, porém, que este novo 

contingente populacional se estabeleça permanentemente nestes municípios, pois 

muitos destes trabalhadores acompanham a construção de hidrelétricas de forma 

itinerante e sem a presença de familiares, não fixando residência permanente nos 

locais da obra. 

6.3.3.11.2 Criminalidade e violência doméstica e/ou sexual 

Outra preocupação também relacionada ao trânsito de trabalhadores externos 

na área durante o período de construção da barragem está conectada a um eventual 

aumento nos índices de criminalidade e violência nos municípios próximos ao 

canteiro de obras. Sobre este aspecto, convém dispor brevemente alguns 

indicadores relacionados a este tópico, para que possamos observar, no presente, a 

situação em que estes municípios se encontram. 

Segundo análise das informações disponibilizadas pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado do Paraná, os municípios que compõem a Área de 

Influência Direta da PCH Foz do Santana fazem parte da seguinte Área Integrada de 

Segurança Pública: a 9ª AISP Pato Branco. Cabe destacar que esta Área Integrada 

não apresenta os maiores indicadores de criminalidade do Paraná, como podemos 

observar nas figuras a seguir. 
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Figura 6.153 Percentual dos registros de crimes consumados por p rincipais títulos penais, em 
relação ao total registrado no estado do Paraná, se gundo as Áreas Integradas de 

Pública q ue abrangem os municípios da AID

Fonte: SESP-

 
 
 
 
 

Fonte: SESP-PR. Relatório Estatístico Criminal

Figura 6.154 Percentual dos registros de crimes consumados por 
registrado no estado do Paraná, segundo as Áreas In tegradas de Segurança Pública q

abran gem os municípios da AID
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Figura 6.155 Total de crimes contra a pessoa, registrados pela P olícia Civil e Polícia Militar, no 
3° trimestre de 2012
Fonte: SESP-

Figura 6.156 Total de crimes com resultado morte, por 

Fonte: SESP-PR. Relatório Estatístico Criminal 
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Figura 6.157 Total de crimes no trânsito 

Fonte: SESP-PR. Relatório Estatístico Criminal 
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Figura 6.158 Principais causas de mortalidade e morbida

 

Figura 6.159 Principais causas de mortalidade e morbidade no mun icípio de São João, em 
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Principais causas de mortalidade e morbida de no município de Itapejara 
em 2010. 

Fonte: DATASUS. 
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foi por causas externas, ou seja, resultado de acidentes de transporte, quedas, 

suicídios e agressões. Já em São João, este grupo de causas não figura dentre os 

principais motivos de óbito.  

Convém observar que estes indicadores de violência e/ou mortalidade por 

vezes são encontrados de forma dispersa. Salienta-se que a leitura dos gráficos 

sobre esta temática adquire maior relevância se for colocada em perspectiva, pois 

permite a visualização de alguns indicadores de saúde e criminalidade relacionados 

à violência em um dado período. Por sua vez, estes indicadores eventualmente 

podem ser monitorados durante o período de execução da obra e também 

posteriormente, a partir da consulta a bancos de dados de instituições 

governamentais. Neste caso, seria possível observar se o trânsito de pessoal 

externo por decorrência da obra, altera, ou não, determinadas dinâmicas no âmbito 

da saúde e criminalidade.  

A busca de dados relacionados a estes indicadores muitas vezes encontra 

obstáculos, pois estas informações são dispersas e por vezes de difícil acesso. Esse 

aspecto é especialmente pertinente para a busca de notificações e ocorrências 

sobre as violências domésticas e sexuais, pois além do entrave apontado acima, 

esbarra também na dificuldade da vítima em reportar a ocorrência por motivos de 

vergonha ou preconceito.  

Diante deste panorama, apresentam-se abaixo os dados de violência 

doméstica e/ou sexual e outras violências reportados pela Secretaria de Saúde do 

Estado do Paraná. Estes se referem aos municípios de Francisco Beltrão e Pato 

Branco, considerados como cidades polarizadoras desta região, e de Itapejara 

D’Oeste e São João, que se encontram na área de influência direta da PCH Foz do 

Santana. 

No município de Francisco Beltrão, que possui 78.957 habitantes (IBGE, 

2010), em 2011 foram notificados 15 casos de violência doméstica e/ou sexual e 

outras violências, sendo que oito casos ocorreram em residências. Isso pode indicar 

que 53% das notificações se trataram de violência doméstica. Destaca-se também 

no ano de 2012 foram registradas 11 ocorrências desta natureza neste município. Já 

no município de Pato Branco, que possui 72.373 habitantes, em 2012 foram 

notificados 57 casos de violência desta natureza. Mesmo sendo considerado um 

valor elevado tendo como parâmetro outros municípios desta região, ressalta-se que 
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este município apresentou significativa redução de notificações desta natureza em 

comparação aos anos anteriores. 

Segundo este mesmo registro governamental, nos municípios da Área de 

Influência Direta da PCH Foz do Santana, que abrange os municípios de

Itapejara D’Oeste, não foram notificados casos de violência doméstica e/ou sexual 

nos anos de 2009 e 2010. Porém, em 2011, enquanto Itapejara 

uma notificação desta natureza, São João registrou nove casos, sendo que três 

deles ocorreram em residências. Já em 2012 Itapejara 

enquanto em São João notou

Ressalta-se, porém, que todos os casos registrados nestes municípios se referiam a 

violências físicas, mas nenhum indicou a ocorrência de violência sexual. Observam

se abaixo os gráficos correspondentes.

 

Figura 6.160 Quantidade de casos notificados quanto a violência doméstica, sexual e/ou outra 
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Figura 6.161 Quantidade de casos notificados quanto a violência doméstica, sexual e/ou outra 

Figura 6.162 Quantidade de casos notificados quanto a violência doméstica, sexual e/ou outra 
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Fonte: DATASUS; SINAN. 
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ao Conselho Tutelar da Regional Francisco Beltrão, em estudo desenvolvido por 

instituição de ensino estadual. 

Um estudo de diagnóstico foi elaborado pela UNIOESTE sobre violência 

contra crianças e adolescentes na área de abrangência desta instituição, o que 

corresponde a 76 municípios paranaenses. Nesta pesquisa foram coletadas 

informações nos registros de denúncias dos Conselhos Tutelares das referidas 

cidades e relacionadas aos fatos reportados no ano de 2006 em três diferentes 

regionais: Foz do Iguaçu, Cascavel e Francisco Beltrão.  

Para os nossos propósitos, são especialmente relevantes os dados 

disponibilizados sobre a Regional Francisco Beltrão, pois abrangem 27 municípios 

do Sudoeste do Paraná. Todavia, é igualmente necessário fazer a ressalva de que 

esta Regional integra apenas parte dos municípios que integram a Área de 

Influência Indireta da PCH Foz do Santana, sendo nenhum daqueles localizados na 

Área de Influência Direta deste projeto. Apesar disso, este diagnóstico nos permite 

visualizar de forma mais ampla os indicadores de violação de direitos de crianças e 

adolescentes na região de inserção deste empreendimento. 

Tendo como referência a Regional Francisco Beltrão no ano de 2006, este 

diagnóstico indicou que ocorreram um total de 5.039 violações de direitos 

fundamentais em um universo total de 117.375 crianças e jovens com até 17 anos 

de idade. Esses direitos são estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), instituído pela Lei n° 8.069/90.  Segundo este estudo, para que 

se possa garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, bem como 

prevenir a sua violação, é preciso considerar tanto o apoio dos poderes Executivo e 

Judiciário como também a implantação de políticas públicas neste setor. 

No ano de 2006, os municípios que apresentaram maior taxa de violações de 

direitos para crianças e adolescentes na Regional Francisco Beltrão foram: Dois 

Vizinhos (25,96%); Boa Esperança do Iguaçu (14,90%) e Renascença (13,88%). Já 

as menores taxas foram encontradas nos municípios de Nova Prata do Iguaçu 

(0,51%), Santo Antônio do Sudoeste (0,30%) e Verê (0,13%). Ainda quanto os 

dados de Verê, cabe destacar que foram encontrados apenas quatro registros de 

ocorrências em um universo total de 3.032 jovens e adolescentes. 
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Figura 6.163 Violações dos Direitos Fundamentais da  Criança e do Adolescente, registrados na 
Regional Francisco Beltrão e referentes ao ano de 2 006. 

Fonte: UNIOESTE, SIPIA. 
 

6.3.3.11.4 Gravidez precoce 

Outra preocupação concernente à instalação de obras de infra-estrutura e 

também relacionada ao trânsito de trabalhadores externos é um eventual aumento 

dos índices de gravidez precoce nos municípios da área de influência direta da 

construção. Os indicadores estatísticos referentes ao Paraná sugerem taxas 

significativas deste fenômeno e, deste modo, ressalta-se que esta situação requer 

uma atenção especial por parte do setor público. Todavia, convém destacar que 

nenhum dos municípios que se localizam na área de influência direta do 

empreendimento apresentam as mais altas taxas de gravidez precoce do Estado.  

Tabela 6.29 Municípios paranaenses com as mais alta s taxas de gravidez precoce no ano de 
2005. 

Municípios do Paraná com as mais altas 
taxas de gravidez precoce – ano base 2005  

Total de 
NV 

Faixa Etária da Mãe - Adolescente 

10-14 % 15-19 % 10-19 % 

1°) Prado Ferreira 44 1 2,3 17 38,6 18 40,9 

2°) Mirador 30 0 0,0 12 40,0 12 40,0 

3°) Amaporã 92 2 2,2 33 35,9 35 38,0 

4°) Santa Inês 24 1 4,2 8 33,3 9 37,5 

5°) Guapirama 46 1 2,2 16 34,8 17 37,0 

6°) Cafeara 38 0 0,0 14 36,8 14 36,8 

7°)  Fênix 69 0 0,0 25 36,2 25 36,2 

8°)  Cruzmaltina 48 0 0,0 17 35,4 17 35,4 

9°) Altamira do Paraná 87 2 2,3 28 32,2 30 34,5 

10°) Marumbi 55 2 3,6 17 30,9 19 34,5 

Fonte: SINASC, SESA-PR. 
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A Tabela 6.29 acima, disponibilizada pela Secretaria de Saúde do Estado do 

Paraná e elaborada a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) sobre o ano de 2005, permite uma melhor visualização desta 

situação em contexto paranaense.  

Percebe-se que na Área de Influência Indireta da PCH Foz do Santana as 

taxas de incidência de gravidez precoce não são tão acentuadas quanto àquelas 

visualizadas nos municípios que integram a Tabela 6.29 acima. Apenas para se 

tomar como exemplo, em 2005 São João registrou apenas um nascimento, de mãe 

com idades entre 10 e 14 anos, sendo que 24 nascidos vivos foram de mães entre 

15 e 19 anos, sendo que isto representou 20% dos partos realizados neste 

município. Já Itapejara D’Oeste, neste mesmo ano, registrou 17,5% nascimentos 

com mães ainda entre a infância e adolescência, sendo que quatro foram de jovens 

entre 10 e 14 anos e 22 de mães entre 15 e 19 anos.  

Entretanto, os indicadores estatísticos mais recentes mostram que esta 

dinâmica de gravidez na infância e adolescência ainda é significativa. Em relação à 

totalidade dos municípios da Área de Influência Indireta do empreendimento, 

correspondente ao ano de 2010, as mais altas taxas de gravidez na infância e 

adolescência são encontradas nas cidades de Coronel Domingos Soares (31,9%) e 

Cruzeiro do Iguaçu (30,7%).  

Já nos outros municípios, inclusive àqueles que integram a Área de Influência 

Direta, a taxa de nascidos vivos de jovens mães é mais baixa. Porém, é igualmente 

relevante destacar que existe uma alta taxa de gravidez de jovens entre 15 e 19 

anos, o que sugere a interpretação de que este problema tenha também implicações 

culturais. Com isso, se quer atentar para o fato de que esta questão pode também 

estar atrelada a um rol de escolhas de determinado grupo social sobre este aspecto, 

relacionados também a idade socialmente escolhida para se contrair o matrimônio, 

bem como os anos de estudo formal empreendidos. 

Observa-se, na Tabela 6.30 abaixo, as taxas de gravidez precoce nos 

municípios das áreas de influência direta e indireta da PCH Foz do Santana, 

referente ao ano de 2010. 
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Tabela 6.30 Taxas de gravidez precoce dos município s da Área de Influência da PCH Foz do 
Santana, no ano de 2010.  

Municípios da área de influência PCH 
Foz do Santana- ano base 2010 

Total de 
NV 

Faixa Etária da Mãe - Adolescente 

10-14 % 15-19 % 10-19 % 

Bom Sucesso do Sul 31 - 0,0 5 16,1 5 16,1 

Chopinzinho 284 4 1,4 65 22,8 69 24,2 

Clevelândia 260 3 1,1 69 26,5 72 27,6 

Cel. Domingos Soares 138 4 2,9 40 29,0 44 31,9 

Coronel Vivida 284 5 1,7 60 21,1 65 22,8 

Cruzeiro do Iguaçu 52 1 1,9 15 28,8 16 30,7 

Dois Vizinhos 504 4 0,7 95 18,8 99 19,5 

Enéas Marques 80 - 0,0 14 17,5 14 17,5 

Flor da Serra do Sul 60 - 0,0 12 20,0 12 20,0 

Francisco Beltrão 1202 8 0,6 178 14,8 186 15,4 

Honório Serpa 89 1 1,1 24 26,9 25 28,0 

Itapejara D’Oeste 127 - 0,0 23 18,1 23 18,1 

Mangueirinha 282 5 1,7 78 27,6 83 29,3 

Mariópolis 86 2 2,3 22 25,5 24 27,8 

Marmeleiro 163 1 0,6 36 22,0 37 22,6 

Palmas 833 12 1,4 230 27,6 242 29,0 

Pato Branco 1071 6 0,5 172 16,0 178 16,5 

Renascença 70 - 0,0 12 17,1 12 17,1 

São João 107 2 1,8 19 17,7 21 19,5 

São Jorge D’Oeste 104 - 0,0 17 16,3 17 16,3 

Verê 71 - 0,0 12 16,9 12 16,9 

Vitorino 85 1 1,1 16 18,8 17 19,9 

Fonte: SINASC, SESA-PR. 

Como pode ser observado acima, o percentual de nascidos vivos de jovens 

mães em São João e Itapejara D’Oeste é de 19,5% e 18,1%, respectivamente. Este 

percentual é tomado em relação à totalidade de nascidos vivos nos municípios em 

questão, no ano de 2010. Já por jovens mães, entende-se que são aquelas que 

possuem entre 10 e 19 anos, ou seja, estão tanto na infância como na adolescência.  

Em São João, de um total de 107 nascidos vivos no ano de 2010, apenas dois 

foram de mães com idades entre 10 e 14 anos, o que corresponde ao percentual de 

1,8% em relação ao município. O restante dos casos indicados como gravidez 

precoce, 17,7%, são de jovens com idade entre 15 e 19 anos. Se observarmos os 

gráficos abaixo, que indicam o percentual de nascidos vivos por gravidez precoce 

em São João, em relação ao total do município e no período de 2005 e 2010, é 

possível visualizar esta dinâmica.  
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Figura 6.164 Percentual, em relação ao total do mun icípio, de nascidos vivos com mães com 
idades entre 10 e 14 anos, em São João. 

Fonte: DATASUS. 
 
 

 

Figura 6.165 Percentual, em relação ao total do mun icípio, de nascidos vivos com mães com 
idades entre 15 e 19 anos, em São João. 

Fonte: DATASUS. 
 

Em São João, as taxas de gravidez de jovens com idade entre 10 e 14, 

apesar de apresentarem leves variações, têm se mantido estáveis ao longo dos 

anos. Por outro lado, em relação aos casos referentes a mães com idades entre 15 

e 19 anos, constata-se um gradativo e constante decréscimo ao longo do tempo, 

mesmo se desconsiderarmos os dados relativos a 2007, que aparentam ser 

inconsistentes com o restante. 
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Já em Itapejara D’Oeste, também utilizando como base o ano de 2010, 

visualiza-se um total de 127 nascidos vivos, com ausência de registros de nascidos 

vivos de jovens com idade entre 10 e 14 anos. Foram registrados, porém, 23 casos 

de nascimentos de gravidez precoce, que corresponde a 18,1% em relação ao total 

do município, sendo que estes foram de jovens entre 15 e 19 anos. Se tomarmos o 

percentual do período de 2005 a 2010 para comparação, tendo como base o 

município de Itapejara D’Oeste, percebemos que a taxa percentual de nascidos 

vivos fruto de gravidez precoce se mantém de modo constante, apresentando leves 

variações no decorrer dos anos, especialmente no que se refere a mães com idades 

entre 10 e 14 anos. Por outro lado, quanto a partos realizados em jovens com idades 

entre 15 e 19 anos, nota-se uma curva ascendente que teve seu auge em 2007, com 

posterior decréscimo ao longo dos anos seguintes. Todavia, ressalta-se que no ano 

de 2010 este percentual volta a subir, apresentando um acréscimo de 3% se 

colocado em comparação ao ano anterior. Estas dinâmicas podem ser observadas 

nas figuras abaixo. 

 

Figura 6.166 Percentual, em relação ao total do mun icípio, de nascidos vivos com mães com 
idades entre 10 e 14 anos, em Itapejara D’Oeste. 

Fonte: DATASUS 

 

3%
1% 1% 2%

1%
0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Percentual, em relação ao total do município, de 

nascidos vivos com mães com idades entre 10 e 14 anos 

Itapejara d'Oeste



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

434 

 

Figura 6.167 Percentual, em relação ao total do mun icípio, de nascidos vivos com mães com 
idades entre 15 e 19 anos, em Itapejara D’Oeste. 

Fonte: DATASUS. 

 

As informações disponíveis sobre gravidez precoce nos municípios de São 

João e Itapejara D’Oeste, como se pode observar nos gráficos acima, apontam para 

outra questão acoplada a este fenômeno: a realização de consultas pré-natais 

nestas condições de gravidez e a periodicidade das mesmas. Se tomarmos o 

período de 2005 a 2010, constata-se que tanto em São João como em Itapejara 

D’Oeste foram realizadas consultas desta natureza no decorrer deste tipo de 

gravidez. Visualiza-se, igualmente, que a taxa percentual referente à realização de 7 

ou mais consultas se sobrepõem aos demais valores, especialmente quanto a dados 

referentes ao município de São João. Entretanto, cabe fazer a ressalva de que em 

Itapejara D’Oeste não ocorre a mesma dinâmica. Neste caso, nota-se uma 

proximidade de valores entre os registros relativos a 7 ou mais consultas e de 4-6 

consultas, especialmente nos anos de 2005, 2006 e 2008. Essa dinâmica pode ser 

observada nos gráficos dispostos abaixo. 
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Figura 6.168 Percentual da quantidade total de cons ultas pré-natal realizadas em nascidos 

vivos por gravidez precoce no município de São João , por período. 
Fonte: DATASUS 

 

 
Figura 6.169 Percentual da quantidade total de cons ultas pré-natal realizadas em nascidos 

vivos por gravidez precoce no município de Itapejar a D’Oeste, por período. 
Fonte: DATASUS 

 

Destaca-se ainda que, no município de São João, não foram encontrados 

dados que indicassem a ausência da realização de consultas pré-natal neste mesmo 

período. Em Itapejara D’Oeste, ao contrário, visualizam-se registros que apontam 

para a ausência de exames desta natureza, sobretudo nos anos de 2005, 2006 e 

2008. Todavia, cabe destacar a igual ocorrência de um percentual significativo de 

poucas consultas realizadas durante o período de gravidez, em ambos os 

municípios. Esses dados, por sua vez, chamam a atenção para aspectos de saúde 
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pública relacionados ao acesso à informação bem como o acesso aos próprios 

serviços de saúde por parte das gestantes.  

6.3.3.11.5 Doenças sexualmente transmissíveis 

O aumento de contágio por doenças sexualmente transmissíveis (DST) é 

outra preocupação recorrente em debates sobre os efeitos nocivos da implantação 

de barragens para a população local. Ao lado da gravidez precoce e agravamento 

de casos de violência doméstica e sexual, estas são questões legítimas levantadas 

pela sociedade quanto aos impactos de obras modificadoras de grande e médio 

porte. Neste caso, ao lado de ações e programas a serem desenvolvidas pelo 

empreendedor, dentre os quais aqueles que atuam conjuntamente com os poderes 

municipais das cidades envolvidas, também cabe destacar a importância de políticas 

públicas que atuem nestas frentes. É igualmente relevante pontuar a necessidade 

de se empreender esforços futuros na busca por relações causais que estabeleçam 

conexão com os diagnósticos, para que se possa visualizar, a médio e longo prazo, 

o impacto efetivo e risco real da construção da PCH Foz do Santana nestes âmbitos.  

Quanto a doenças sexualmente transmissíveis, nota-se uma ausência de 

dados sistemáticos sobre este tópico nos municípios impactados pela PCH Foz do 

Santana. Neste caso, a consulta a dados disponibilizados pelo Serviço Único de 

Saúde do Governo Federal nos oferece um panorama sobre os casos notificados de 

contágio por AIDS nos municípios da área de influência direta e indireta do 

empreendimento pelo período de 1990 a 2012. A fim de exemplificar a dinâmica de 

casos notificados desta doença na região de interesse deste estudo, dispõe-se 

abaixo a Figura 6.170. Este apresenta a quantidade de registros, por período, nas 

cidades de Pato Branco e Francisco Beltrão, que apresentam nível de centralidade 

forte/médio, em Dois Vizinhos e Palmas, com nível de centralidade médio/fraco, e 

São João e Itapejara D’Oeste, cuja centralidade é considerada muito fraca. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH 

Figura 6.170 Casos de AIDS identificados por 

 

A partir dos dados apresentados acima, 

consultados sofreram acréscimo de casos desta doença neste período. A maior 

incidência de notificações da doença é visualizada nas cidades de Francisco Beltrão 

e Pato Branco, que são polarizadoras da região e possuem maio

respectivamente com 78.957 e 72.373 habitantes. Todavia, neste período, ressalta

se o grande aumento de casos notificados em Pato Branco. Por outro lado destaca

se que Palmas, que possui 42.887 habitantes, também apresentou aumento 

significativo de casos desta doença neste período.

Já quanto aos municípios de São João e Itapejara 

da área de influência direta do empreendimento, nota

esporádica de casos desta doença quando se analisam os

período de 1990 a 2012. Visualiza
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Casos de AIDS identificados por período, em municípios da Área de Influência 
Indireta e Direta da PCH Foz do Santana. 

Fonte: DATASUS. 

A partir dos dados apresentados acima, observa-se que todos os municípios 

consultados sofreram acréscimo de casos desta doença neste período. A maior 

incidência de notificações da doença é visualizada nas cidades de Francisco Beltrão 

e Pato Branco, que são polarizadoras da região e possuem maio

respectivamente com 78.957 e 72.373 habitantes. Todavia, neste período, ressalta

se o grande aumento de casos notificados em Pato Branco. Por outro lado destaca

se que Palmas, que possui 42.887 habitantes, também apresentou aumento 

ficativo de casos desta doença neste período. 

Já quanto aos municípios de São João e Itapejara D’Oeste

da área de influência direta do empreendimento, nota-se que existe uma ocorrência 

esporádica de casos desta doença quando se analisam os registros computados no 

período de 1990 a 2012. Visualiza-se esta dinâmica nas figuras abaixo.
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período, em municípios da Área de Influência 

se que todos os municípios 

consultados sofreram acréscimo de casos desta doença neste período. A maior 

incidência de notificações da doença é visualizada nas cidades de Francisco Beltrão 

e Pato Branco, que são polarizadoras da região e possuem maior população total, 

respectivamente com 78.957 e 72.373 habitantes. Todavia, neste período, ressalta-

se o grande aumento de casos notificados em Pato Branco. Por outro lado destaca-

se que Palmas, que possui 42.887 habitantes, também apresentou aumento 

D’Oeste, que fazem parte 

se que existe uma ocorrência 

registros computados no 

abaixo. 
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Figura 6.171 Casos de AIDS identificados por ano de  diagnóstico no município de São João, 

por período e sexo do paciente. 
Fonte: DATASUS. 

 

 

Figura 6.172 Casos de AIDS identificados por ano de  diagnóstico no município de  Itapejara 
D’Oeste, por período e sexo do paciente. 

Fonte: DATASUS. 
 

Como visto, em São João foram identificados três casos neste período, sendo 

o primeiro em 1992 e os seguintes em 2003 e em 2011. Já Itapejara D’Oeste 

apresenta maior número de notificações, com cinco registros ao longo destes anos. 

Em ambos os municípios, apesar da constatação de que notificações desta natureza 

são baixas, percebe-se que a incidência desta doença é maior entre indivíduos do 

sexo masculino, mas ressalta-se que as últimas notificações, tanto em São João 

como em Itapejara D’Oeste, se referiam a casos identificados em mulheres. 
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6.3.4 Componente Social da ADA 

6.3.4.1 Pesquisa Realizada 

Entre os dias 14 e 20 de dezembro de 2010 foi realizado trabalho de campo 

referente à pesquisa socioeconômica com a população da ADA que está localizada 

às margens do rio Chopim, abrangendo os municípios paranaenses de Itapejara 

D’Oeste e São João. Na ocasião foram aplicados 24 questionários, compreendendo 

a totalidade de propriedades rurais presentes na ADA.  

Ao longo deste texto, apresentam-se gráficos e mapas que foram elaborados a 

partir das respostas dos questionários aplicados neste período, intercalados com 

sua respectiva interpretação. Com isto, visa-se colaborar para uma melhor 

compreensão da realidade sócio-econômica na ADA da PCH Foz do Santana, com 

destaque às respostas dos moradores ao questionário e às dinâmicas sociais 

construídas pelos atores sociais locais e observadas no terreno. 

Para a realização da referida pesquisa foi tomado como metodologia: 

a) Trabalho de campo para aplicação de questionário com moradores de 

propriedades localizadas na ADA (Área Diretamente Afetada) do empreendimento; 

b) Elaboração de gráficos a partir dos dados de campo obtidos pelo questionário; 

c) Delimitação das propriedades afetadas, seguida da confecção de mapas 

temáticos; 

d) Pesquisa a material bibliográfico versando sobre a relação usinas hidrelétricas, 

modificação da paisagem urbana dos municípios afetados e populações locais; 

e) Pesquisa bibliográfica sobre o uso e ocupação do Sudoeste paranaense, 

estudos sobre os impactos sociais da instalação de usinas hidrelétricas e pesquisas 

desenvolvidas em meios rurais; 

f) Consulta a informações, estatísticas e indicadores fornecidos por órgãos 

governamentais estaduais e federais, tal como o Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), respectivamente. 

6.3.4.2 Moradores 

A partir dos dados obtidos a partir da aplicação do questionário, percebeu-se que 

esta é uma área em que existem duas formas de utilização dos lotes: tanto para fins 

exclusivamente agropecuários como também para função residencial e 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH 

agropecuária. Desta forma, diante de um universo de 24 propriedades

identificadas 23 famílias 

primeira forma de ocupação dos terrenos, enquanto as 14 restantes, o que 

corresponde a 58%, são usadas para fins de residência e para 

produtivas. 

Em 10 propriedades apenas uma única família reside no lote, mas observou

igualmente a ocorrência de até quatro famílias nucleares em um mesmo terreno. Por 

outro lado, conforme podemos observar na 

que não possuem moradores, justamente àquelas que são usadas apenas para fins 

de produção. Neste caso, os proprietários, utilizando

familiar e/ou de empregados 

para fins de plantio, colheita e/ou criação.

Figura 6. 173

Conectado ao item anterior, percebe

único núcleo familiar disposto na propriedade, como pode ser visualizado na 

6.174. 

A mão-de-obra da família, como visto ao longo 

um regime de agricultura familiar que tem uma produção diversificada que visa não 

apenas a venda, mas também o consumo interno. A participação dos familiares não 

é apenas valorizada dentro deste modelo de produção como abs

necessária para a própria manutenção da condição camponesa. Dito de outro modo 

é preciso considerar que neste sistema de produção há uma forte inter
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agropecuária. Desta forma, diante de um universo de 24 propriedades

identificadas 23 famílias residentes, observa-se que dez delas se inserem na 

primeira forma de ocupação dos terrenos, enquanto as 14 restantes, o que 

corresponde a 58%, são usadas para fins de residência e para 

Em 10 propriedades apenas uma única família reside no lote, mas observou

igualmente a ocorrência de até quatro famílias nucleares em um mesmo terreno. Por 

outro lado, conforme podemos observar na Figura 6.173, existem nove propriedades 

que não possuem moradores, justamente àquelas que são usadas apenas para fins 

de produção. Neste caso, os proprietários, utilizando-se tanto da mão

familiar e/ou de empregados assalariados, deslocam-se sazonalmente para a área 

para fins de plantio, colheita e/ou criação. 

173 Números de famílias residentes no lote/terreno
 

Conectado ao item anterior, percebe-se então que a família do entrevistado é o 

único núcleo familiar disposto na propriedade, como pode ser visualizado na 

obra da família, como visto ao longo do texto, é fundamental dentro de 

um regime de agricultura familiar que tem uma produção diversificada que visa não 

apenas a venda, mas também o consumo interno. A participação dos familiares não 

é apenas valorizada dentro deste modelo de produção como abs

necessária para a própria manutenção da condição camponesa. Dito de outro modo 

é preciso considerar que neste sistema de produção há uma forte inter
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agropecuária. Desta forma, diante de um universo de 24 propriedades, onde foram 

se que dez delas se inserem na 

primeira forma de ocupação dos terrenos, enquanto as 14 restantes, o que 

corresponde a 58%, são usadas para fins de residência e para as práticas 

Em 10 propriedades apenas uma única família reside no lote, mas observou-se 

igualmente a ocorrência de até quatro famílias nucleares em um mesmo terreno. Por 

existem nove propriedades 

que não possuem moradores, justamente àquelas que são usadas apenas para fins 

se tanto da mão-de-obra 

se sazonalmente para a área 

 
Números de famílias residentes no lote/terreno  

a família do entrevistado é o 

único núcleo familiar disposto na propriedade, como pode ser visualizado na Figura 

do texto, é fundamental dentro de 

um regime de agricultura familiar que tem uma produção diversificada que visa não 

apenas a venda, mas também o consumo interno. A participação dos familiares não 

é apenas valorizada dentro deste modelo de produção como absolutamente 

necessária para a própria manutenção da condição camponesa. Dito de outro modo 

é preciso considerar que neste sistema de produção há uma forte inter-relação entre 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH 

as esferas de produção e de consumo. Neste caso, segundo Chayanov (1966) 

considera-se que esta articulação não é apenas indissociável, mas orientada pela 

ótica familiar. Atualmente, para o Estado brasileiro, conforme a Lei nº 11.326/06, que 

dispõe sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais:

 

Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

Todavia, inúmeros autores que tem como objeto de estudo as dinâmicas 

em meios rurais refletiram sobre aspectos relacionados à agricultura familiar. A fim 

de elucidar este ponto com mais clareza, já que este se relaciona diretamente com 

as informações que foram obtidas durante o trabalho de campo, dispõe

discussão teórica a seguir.

Assim como Chayanov (1966), Mendras (1978) também articula as esferas de 

produção e consumo para empreender a reflexão sobre campesinato. Neste caso, 
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as esferas de produção e de consumo. Neste caso, segundo Chayanov (1966) 

se que esta articulação não é apenas indissociável, mas orientada pela 

ótica familiar. Atualmente, para o Estado brasileiro, conforme a Lei nº 11.326/06, que 

dispõe sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

endimentos Familiares Rurais: 

Figura 6.174 Família do entrevistado 
 

se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

Todavia, inúmeros autores que tem como objeto de estudo as dinâmicas 

em meios rurais refletiram sobre aspectos relacionados à agricultura familiar. A fim 

de elucidar este ponto com mais clareza, já que este se relaciona diretamente com 

as informações que foram obtidas durante o trabalho de campo, dispõe

iscussão teórica a seguir. 

Assim como Chayanov (1966), Mendras (1978) também articula as esferas de 

produção e consumo para empreender a reflexão sobre campesinato. Neste caso, 

 

 

441 

as esferas de produção e de consumo. Neste caso, segundo Chayanov (1966) 

se que esta articulação não é apenas indissociável, mas orientada pela 

ótica familiar. Atualmente, para o Estado brasileiro, conforme a Lei nº 11.326/06, que 

dispõe sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

 

se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

aos seguintes requisitos: 

não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

obra da própria família nas atividades 

familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Todavia, inúmeros autores que tem como objeto de estudo as dinâmicas sociais 

em meios rurais refletiram sobre aspectos relacionados à agricultura familiar. A fim 

de elucidar este ponto com mais clareza, já que este se relaciona diretamente com 

as informações que foram obtidas durante o trabalho de campo, dispõe-se então a 

Assim como Chayanov (1966), Mendras (1978) também articula as esferas de 

produção e consumo para empreender a reflexão sobre campesinato. Neste caso, 
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este autor diferencia a categoria de agricultor, que se orienta apenas para o 

mercado, do outro modelo considerado por ele como camponês. Este grupo, 

segundo este autor, é detentora de uma autonomia relativa, pois está inserido em 

uma lógica que inter-relaciona a produção destinada a lógica de mercado com a de 

auto-consumo. Cabe destacar ainda que a diversidade e a descentralização da 

produção também caracterizam este modelo agrícola.  

Sobre campesinato, Woortmann (1990) também discorre que este é visto como 

uma forma de economia, mas que se caracteriza, igualmente, por uma série de 

valores morais que estão presentes em contextos rurais e que são capazes de criar 

sentido e significados ao universo simbólico do grupo, assim como orientar práticas, 

tal como a valorização da terra, do trabalho, dos grupos domésticos e da honra. 

Portanto, conforme este autor, a dinâmica da agricultura familiar que articula as 

esferas de produção e consumo apresenta uma lógica própria e específica.  

Porém, cabe ressaltar que nenhum dos autores acima, ao apresentarem a 

agricultura familiar como a articulação entre os modos de produção e consumo, 

negam as dinâmicas externas a que estes produtores rurais estão inseridos. Dito de 

outro modo, as unidades de produção empreendidas por núcleos familiares também 

são orientadas pela racionalidade econômica, conforme nos recorda Brandenburg 

(1999). Todavia, ao invés de focar exclusivamente no lucro, tal como é usualmente 

percebido nas empresas capitalistas, é preciso destacar o modo de produção da 

agricultura familiar “opera segundo uma lógica em que a racionalidade econômica – 

o lucro – está subordinado aos interesses de realização do agricultor nas suas várias 

dimensões, incluindo a reprodução de um patrimônio sociocultural familiar” 

(BRANDENBURG, 1999, p. 86). 

Além disso, Mendras (1978) destaca que esta relação articulada pelos pequenos 

produtores entre mercado e auto-consumo, visa perpetuar o sistema. Em outras 

palavras, pretende-se com isso manter seus meios de vida, podendo dar 

continuidade ao núcleo familiar e ao grupo doméstico. Neste sentido, cabe destacar 

a importância que a propriedade, ou a “terra para plantar”, adquire no mundo rural. 

Esta pode ser percebida tanto como um bem simbólico como também em seu 

aspecto material. A terra, em si, adquire sentido quando utilizada pelo trabalho, que 

poderá garantir a sua subsistência e concomitantemente gerar lucro, podendo 

manter sua condição de pequeno proprietário. Todavia, esta também é simbólica, 
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pois permite a identificação do agricultor com os demais agricultores. Desta forma, 

ela não permite apenas um sentido de pe

encadeia dinâmicas que permitem a reprodução social do grupo enquanto tal.

Conforme podemos observar na 

demográfico entre o sexo da população da área de influência direta deste 

empreendimento, sendo composto por 51% de homens e 49% de mulheres. Desta 

população, os dados obtidos no questionário mostraram que 53% são casados, 

enquanto 40% são solteiros, 6% viúvos e apenas 1% separados ou divorciados 

(Figura 6.176). Quanto a este último ponto, é interessante olhar para a posição no 

domicílio da população 

e/ou enteados do chefe da família titular residindo na propriedade (

Com isso, mais uma vez retoma

mão-de-obra familiar no interior do regime de pequena propriedade, fundamental 

para a manutenção do próprio modo de vida rural. Quando a estrutura familiar 

permite, cabe ainda ressaltar, é incentivada a perma

propriedade para dar continuidade às atividades produtivas e também ao próprio 

modo de vida rural. 
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pois permite a identificação do agricultor com os demais agricultores. Desta forma, 

ela não permite apenas um sentido de pertencimento ao grupo, como também 

encadeia dinâmicas que permitem a reprodução social do grupo enquanto tal.

Conforme podemos observar na Figura 6.175 existe um relat

demográfico entre o sexo da população da área de influência direta deste 

empreendimento, sendo composto por 51% de homens e 49% de mulheres. Desta 

população, os dados obtidos no questionário mostraram que 53% são casados, 

lteiros, 6% viúvos e apenas 1% separados ou divorciados 

). Quanto a este último ponto, é interessante olhar para a posição no 

domicílio da população residente, que evidencia um número destacado de filhos 

e/ou enteados do chefe da família titular residindo na propriedade (

Com isso, mais uma vez retomamos a concepção da necessidade e valorização da 

obra familiar no interior do regime de pequena propriedade, fundamental 

para a manutenção do próprio modo de vida rural. Quando a estrutura familiar 

permite, cabe ainda ressaltar, é incentivada a permanência de um dos filhos na 

propriedade para dar continuidade às atividades produtivas e também ao próprio 

Figura 6.175 Sexo da população 
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pois permite a identificação do agricultor com os demais agricultores. Desta forma, 

rtencimento ao grupo, como também 

encadeia dinâmicas que permitem a reprodução social do grupo enquanto tal. 

um relativo equilíbrio 

demográfico entre o sexo da população da área de influência direta deste 

empreendimento, sendo composto por 51% de homens e 49% de mulheres. Desta 

população, os dados obtidos no questionário mostraram que 53% são casados, 

lteiros, 6% viúvos e apenas 1% separados ou divorciados 

). Quanto a este último ponto, é interessante olhar para a posição no 

residente, que evidencia um número destacado de filhos 

e/ou enteados do chefe da família titular residindo na propriedade (Figura 6.177). 

mos a concepção da necessidade e valorização da 

obra familiar no interior do regime de pequena propriedade, fundamental 

para a manutenção do próprio modo de vida rural. Quando a estrutura familiar 

nência de um dos filhos na 

propriedade para dar continuidade às atividades produtivas e também ao próprio 
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Por modo de vida, entendemos as condições materiais e culturais que permeiam 

a existência do grupo e permitem que este se aproprie do espaço e

para seu dia-a-dia. Portanto, a forma pela qual se vive, o modo pelo qual o grupo 

busca informação, que se alimenta, dentre outros aspectos, contribui para o 

entendimento da organização social deste grupo de agricultores. É possível pensar 

então que “o modo de vida é então a expressão cultural das condições materiais e 

culturais de existência” (BRANDENBURG, 1999, p. 111).

Cabe destacar, igualmente, a disposição etária entre a população residente, 

conforme podemos visualizar na 
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Figura 6.176 Estado civil 

Figura 6.177 Posição no domicílio 
 

Por modo de vida, entendemos as condições materiais e culturais que permeiam 

a existência do grupo e permitem que este se aproprie do espaço e

dia. Portanto, a forma pela qual se vive, o modo pelo qual o grupo 

busca informação, que se alimenta, dentre outros aspectos, contribui para o 

entendimento da organização social deste grupo de agricultores. É possível pensar 

ntão que “o modo de vida é então a expressão cultural das condições materiais e 

culturais de existência” (BRANDENBURG, 1999, p. 111). 

Cabe destacar, igualmente, a disposição etária entre a população residente, 

conforme podemos visualizar na Figura 6.178. Neste caso, existe uma ocorrência 
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Por modo de vida, entendemos as condições materiais e culturais que permeiam 

a existência do grupo e permitem que este se aproprie do espaço e crie sentidos 

dia. Portanto, a forma pela qual se vive, o modo pelo qual o grupo 

busca informação, que se alimenta, dentre outros aspectos, contribui para o 

entendimento da organização social deste grupo de agricultores. É possível pensar 

ntão que “o modo de vida é então a expressão cultural das condições materiais e 

Cabe destacar, igualmente, a disposição etária entre a população residente, 

Neste caso, existe uma ocorrência 
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majoritária de moradores que possuem entre 45 e 59 anos, seguido por aqueles que 

têm entre 35 e 44 anos. Também com este item procura

força de trabalho disponível na área em idade produtiva, capaz de fortalecer e 

incrementar as atividades econômicas no interior das propriedades.

Com isso, atenta-se para outro aspecto, que é a permanência de filhos no 

mesmo lote ou terreno, acabando por constituir famílias secundárias na mesma 

área. Esta força de trabalho, neste caso, acaba por contribuir para o fortalecimento 

das atividades produtivas no interior da pequena propriedade.

Já na Figura 6.179, pode

população residente possuem quatro anos de e

moradores. Já 15% possuem oito anos de estudo enquanto apenas 1,3% têm curso 

superior completo. Tendo como ponto de referência o universo total de moradores, 

que corresponde a 78 pessoas, pode

população ainda estuda. Nestes casos, a localidade da escola é sobretudo 

localizada em cidades do entorno destas comunidades (

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTANA  

majoritária de moradores que possuem entre 45 e 59 anos, seguido por aqueles que 

têm entre 35 e 44 anos. Também com este item procura-se mostrar o contingente de 

força de trabalho disponível na área em idade produtiva, capaz de fortalecer e 

incrementar as atividades econômicas no interior das propriedades.

Figura 6.178 Idade da população 
 

se para outro aspecto, que é a permanência de filhos no 

mesmo lote ou terreno, acabando por constituir famílias secundárias na mesma 

área. Esta força de trabalho, neste caso, acaba por contribuir para o fortalecimento 

tivas no interior da pequena propriedade. 

, pode-se observar o nível escolar atingido, sendo que 22% da 

população residente possuem quatro anos de estudo, o que corresponde a 17 

moradores. Já 15% possuem oito anos de estudo enquanto apenas 1,3% têm curso 

superior completo. Tendo como ponto de referência o universo total de moradores, 

que corresponde a 78 pessoas, pode-se perceber na Figura 6.

população ainda estuda. Nestes casos, a localidade da escola é sobretudo 

localizada em cidades do entorno destas comunidades (Figura 6.
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majoritária de moradores que possuem entre 45 e 59 anos, seguido por aqueles que 

se mostrar o contingente de 

força de trabalho disponível na área em idade produtiva, capaz de fortalecer e 

incrementar as atividades econômicas no interior das propriedades. 

 

se para outro aspecto, que é a permanência de filhos no 

mesmo lote ou terreno, acabando por constituir famílias secundárias na mesma 

área. Esta força de trabalho, neste caso, acaba por contribuir para o fortalecimento 

se observar o nível escolar atingido, sendo que 22% da 

studo, o que corresponde a 17 

moradores. Já 15% possuem oito anos de estudo enquanto apenas 1,3% têm curso 

superior completo. Tendo como ponto de referência o universo total de moradores, 

.180 que 53% desta 

população ainda estuda. Nestes casos, a localidade da escola é sobretudo 

.181). 
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Figura 6.179 Nível escolar atingido 
 

Figura 6.180 Situação escolar 
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Todavia, alguns moradores mencionaram filhos que estudam na zona urbana de 

alguns locais, tal como Verê e até mesmo em União da Vitória, mas que voltam para 

a propriedade dos pais nos finais de semana

entre as localidades, o filho é indicado como morador da propriedade por seus 

progenitores. Daqueles que estudam, excetuando

residentes da cidade onde está localizada a escola, tal como in

restante utiliza como meio de transporte vans, ônibus ou lotações para chegar ao 

seu local de estudo (Figura 

deslocamento de 15 a 30 minutos (
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Figura 6.181 Localidade da escola 
 

Todavia, alguns moradores mencionaram filhos que estudam na zona urbana de 

alguns locais, tal como Verê e até mesmo em União da Vitória, mas que voltam para 

a propriedade dos pais nos finais de semana. Neste caso, mesmo com a distância 

entre as localidades, o filho é indicado como morador da propriedade por seus 

progenitores. Daqueles que estudam, excetuando-se os que são considerados como 

residentes da cidade onde está localizada a escola, tal como in

restante utiliza como meio de transporte vans, ônibus ou lotações para chegar ao 

Figura 6.182) e, em sua maioria, tem um tempo mé

deslocamento de 15 a 30 minutos (Figura 6.183). 

Figura 6.182 Meio de Transporte 
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Todavia, alguns moradores mencionaram filhos que estudam na zona urbana de 

alguns locais, tal como Verê e até mesmo em União da Vitória, mas que voltam para 

. Neste caso, mesmo com a distância 

entre as localidades, o filho é indicado como morador da propriedade por seus 

se os que são considerados como 

residentes da cidade onde está localizada a escola, tal como informado acima, o 

restante utiliza como meio de transporte vans, ônibus ou lotações para chegar ao 

) e, em sua maioria, tem um tempo médio de 
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Figura 

Quanto ao local de 

população afirmou sempre resi

vieram da zona rural de outros municípios paranaenses, sobretudo de áreas 

próximas ou de municípios vizinhos. Todavia, uma especial atenção deve ser 

concedida aos moradores originários do Rio Grande do Sul e Sa

corresponde a 14% e a 3% respectivamente. Esta atenção se deve ao fato de que 

estes dois estados são responsáveis por uma grande leva migratória a partir dos 

anos 50, que povoou grande parte desta região do Paraná. Neste sentido, é usual,

mesmo para aqueles que já nasceram no próprio município, como grande parte da 

população entrevistada, que seus pais ou avós tenham vindo destes outros estados 

sulistas em décadas anteriores. Esta dinâmica repercute inclusive no tempo de 

residência no município da população, conforme pode ser identificada na 

6.185 e também no tempo de residência no domicílio, disposto na 
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Figura 6.183 Duração media do translado 
 

procedência (Figura 6.184), cabe destacar que 74% desta 

população afirmou sempre residir no município, enquanto 8% mencionaram que 

vieram da zona rural de outros municípios paranaenses, sobretudo de áreas 

próximas ou de municípios vizinhos. Todavia, uma especial atenção deve ser 

concedida aos moradores originários do Rio Grande do Sul e Sa

corresponde a 14% e a 3% respectivamente. Esta atenção se deve ao fato de que 

estes dois estados são responsáveis por uma grande leva migratória a partir dos 

anos 50, que povoou grande parte desta região do Paraná. Neste sentido, é usual,

mesmo para aqueles que já nasceram no próprio município, como grande parte da 

população entrevistada, que seus pais ou avós tenham vindo destes outros estados 

sulistas em décadas anteriores. Esta dinâmica repercute inclusive no tempo de 

cípio da população, conforme pode ser identificada na 

e também no tempo de residência no domicílio, disposto na 
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destacar que 74% desta 

dir no município, enquanto 8% mencionaram que 

vieram da zona rural de outros municípios paranaenses, sobretudo de áreas 

próximas ou de municípios vizinhos. Todavia, uma especial atenção deve ser 

concedida aos moradores originários do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que 

corresponde a 14% e a 3% respectivamente. Esta atenção se deve ao fato de que 

estes dois estados são responsáveis por uma grande leva migratória a partir dos 

anos 50, que povoou grande parte desta região do Paraná. Neste sentido, é usual, 

mesmo para aqueles que já nasceram no próprio município, como grande parte da 

população entrevistada, que seus pais ou avós tenham vindo destes outros estados 

sulistas em décadas anteriores. Esta dinâmica repercute inclusive no tempo de 

cípio da população, conforme pode ser identificada na Figura 

e também no tempo de residência no domicílio, disposto na (Figura 6.186). 
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Figura 

Figura 
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Figura 6.184 Local de residência anterior 
 

Figura 6.185 Tempo de residência no município 
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Figura 

Cabe destacar, portanto, as reflexões teóricas de Wachowicz (1987) a respeito 

deste tópico. Para este autor, as levas migratórias rumo ao 

podem ser divididas por períodos. Este autor identificou dois períodos distintos: o 

paranaense e o de grande fluxo migratório. O primeiro deles abarca o início do 

século XX até meados dos anos 1950, sendo a população composta, sobretudo, por 

pessoas oriundas do próprio Paraná. Entre os anos de 1954 e 1955 migraram para 

esta região do Paraná um grande contingente de rio

posteriormente chegaram a compor de forma majoritária a população de muitos 

municípios. Conforme Padis (1981), um 

foi o agigantamento ou a minimização da propriedade rural nos outros estados 

sulistas. Com a escassez de terras em seus estados de origem e com a contínua 

diminuição dos lotes devido a motivos de herança, esta popul

intensidade para o Sudoeste 

Neste sentido, percebe

ficaram concentrados, segundo Wachowicz (1987), na parte leste e central da região 

do Sudoeste do Paraná, precisamente em munic

Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Renascença, Pato Branco, Vitorino e 

Mariópolis. Ainda para este autor, o percentual entre os migrantes paranaenses e o 

dos outros estados sulistas irá se aproximar entre os anos de 1970 e 1

daí, a leva catarinense diminuiu enquanto a paranaense aumentou, pois os 

migrantes já haviam tido filhos que nasceram em terras do Paraná. Portanto, 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTANA  

Figura 6.186 Tempo de residência no domicílio 
 

Cabe destacar, portanto, as reflexões teóricas de Wachowicz (1987) a respeito 

deste tópico. Para este autor, as levas migratórias rumo ao Sudoeste 

podem ser divididas por períodos. Este autor identificou dois períodos distintos: o 

paranaense e o de grande fluxo migratório. O primeiro deles abarca o início do 

século XX até meados dos anos 1950, sendo a população composta, sobretudo, por 

oas oriundas do próprio Paraná. Entre os anos de 1954 e 1955 migraram para 

esta região do Paraná um grande contingente de rio

posteriormente chegaram a compor de forma majoritária a população de muitos 

municípios. Conforme Padis (1981), um dos motivos que incentivou esta migração 

foi o agigantamento ou a minimização da propriedade rural nos outros estados 

sulistas. Com a escassez de terras em seus estados de origem e com a contínua 

diminuição dos lotes devido a motivos de herança, esta popul

Sudoeste paranaense. 

Neste sentido, percebe-se que os paranaenses da primeira leva migratória 

ficaram concentrados, segundo Wachowicz (1987), na parte leste e central da região 

do Paraná, precisamente em municípios como Mangueirinha, 

Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Renascença, Pato Branco, Vitorino e 

Mariópolis. Ainda para este autor, o percentual entre os migrantes paranaenses e o 

dos outros estados sulistas irá se aproximar entre os anos de 1970 e 1

daí, a leva catarinense diminuiu enquanto a paranaense aumentou, pois os 

migrantes já haviam tido filhos que nasceram em terras do Paraná. Portanto, 
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Cabe destacar, portanto, as reflexões teóricas de Wachowicz (1987) a respeito 

Sudoeste do Paraná 

podem ser divididas por períodos. Este autor identificou dois períodos distintos: o 

paranaense e o de grande fluxo migratório. O primeiro deles abarca o início do 

século XX até meados dos anos 1950, sendo a população composta, sobretudo, por 

oas oriundas do próprio Paraná. Entre os anos de 1954 e 1955 migraram para 

esta região do Paraná um grande contingente de rio-grandenses, que 

posteriormente chegaram a compor de forma majoritária a população de muitos 

dos motivos que incentivou esta migração 

foi o agigantamento ou a minimização da propriedade rural nos outros estados 

sulistas. Com a escassez de terras em seus estados de origem e com a contínua 

diminuição dos lotes devido a motivos de herança, esta população migrou com 

se que os paranaenses da primeira leva migratória 

ficaram concentrados, segundo Wachowicz (1987), na parte leste e central da região 

ípios como Mangueirinha, 

Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Renascença, Pato Branco, Vitorino e 

Mariópolis. Ainda para este autor, o percentual entre os migrantes paranaenses e o 

dos outros estados sulistas irá se aproximar entre os anos de 1970 e 1971. A partir 

daí, a leva catarinense diminuiu enquanto a paranaense aumentou, pois os 

migrantes já haviam tido filhos que nasceram em terras do Paraná. Portanto, 
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percebe-se que o Sudoeste 

Rio Grande do Sul com intensidade, mas por outro lado também tem um forte 

componente de migrantes de outros municípios do próprio estado.

Esta discussão teórica aproxima

no terreno e que aparecem nos gráficos a seguir. Para p

população nascida no próprio município ou em zonas próximas, é recorrente em 

suas trajetórias familiares o fato de que as gerações anteriores seja oriunda destes 

outros estados sulistas. Agora, ao considerarmos a janela de aproximad

anos que separa as primeiras gerações de migrantes e as atuais famílias dispostas 

nesta área paranaense, é compreensível que os gráficos evidenciem um destaque 

da população de nascidos no próprio município ou em áreas vizinhas.

Já na (Figura 6.187

trabalha regularmente, destacando que esta mão

que trabalham no interior da propriedade rural. Outros declararam a ocupação de 

estudante e de aposentado, como em 19% e 6% respectivamente. Entretanto, é 

preciso fazer a ressalva de que os moradores que se declaram desta maneira, 

quando em idade e condições físicas favorá

e integram a força de trabalho atuante nas atividades de produção, chamada de 

“ajuda”. Se considerarmos este aspecto, recorrente e necessário em contextos de 

agricultura familiar é possível perceber que a parcela de po

aumenta consideravelmente. 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTANA  

Sudoeste paranaense recebeu migrantes de Santa Catarina e do 

ul com intensidade, mas por outro lado também tem um forte 

componente de migrantes de outros municípios do próprio estado.

Esta discussão teórica aproxima-se dos elementos que puderam ser visualizados 

no terreno e que aparecem nos gráficos a seguir. Para parcela significativa da 

população nascida no próprio município ou em zonas próximas, é recorrente em 

suas trajetórias familiares o fato de que as gerações anteriores seja oriunda destes 

outros estados sulistas. Agora, ao considerarmos a janela de aproximad

anos que separa as primeiras gerações de migrantes e as atuais famílias dispostas 

nesta área paranaense, é compreensível que os gráficos evidenciem um destaque 

da população de nascidos no próprio município ou em áreas vizinhas.

187), é possível identificar que 56% da população residente 

trabalha regularmente, destacando que esta mão-de-obra inclui as donas de casa, 

interior da propriedade rural. Outros declararam a ocupação de 

estudante e de aposentado, como em 19% e 6% respectivamente. Entretanto, é 

preciso fazer a ressalva de que os moradores que se declaram desta maneira, 

quando em idade e condições físicas favoráveis, também trabalham na propriedade 

e integram a força de trabalho atuante nas atividades de produção, chamada de 

“ajuda”. Se considerarmos este aspecto, recorrente e necessário em contextos de 

possível perceber que a parcela de po

aumenta consideravelmente.  

Figura 6.187 Trabalha regularmente 
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paranaense recebeu migrantes de Santa Catarina e do 

ul com intensidade, mas por outro lado também tem um forte 

componente de migrantes de outros municípios do próprio estado. 

se dos elementos que puderam ser visualizados 

arcela significativa da 

população nascida no próprio município ou em zonas próximas, é recorrente em 

suas trajetórias familiares o fato de que as gerações anteriores seja oriunda destes 

outros estados sulistas. Agora, ao considerarmos a janela de aproximadamente 50 

anos que separa as primeiras gerações de migrantes e as atuais famílias dispostas 

nesta área paranaense, é compreensível que os gráficos evidenciem um destaque 

da população de nascidos no próprio município ou em áreas vizinhas. 

é possível identificar que 56% da população residente 

obra inclui as donas de casa, 

interior da propriedade rural. Outros declararam a ocupação de 

estudante e de aposentado, como em 19% e 6% respectivamente. Entretanto, é 

preciso fazer a ressalva de que os moradores que se declaram desta maneira, 

veis, também trabalham na propriedade 

e integram a força de trabalho atuante nas atividades de produção, chamada de 

“ajuda”. Se considerarmos este aspecto, recorrente e necessário em contextos de 

possível perceber que a parcela de população ocupada 
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A agropecuária, conforme podemos identificar 

setor de ocupação principal da população local, vindo de encontro com

mais amplas apresentadas por órgãos estatais tais como o IBGE e IPARDES.

Desta população ocupad

não se aplica, devido ao ramo desenvolvido e também pelo regime de produção 

desempenhado no interior das propriedades 

aspecto, está a posição na ocupação 

visualizar que 57% trabalham por conta própria e 

obra familiar no interior das propriedades.

Figura 
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A agropecuária, conforme podemos identificar na (Figura 

setor de ocupação principal da população local, vindo de encontro com

mais amplas apresentadas por órgãos estatais tais como o IBGE e IPARDES.

Desta população ocupada, constata-se que a existência de carteira de trabalho 

não se aplica, devido ao ramo desenvolvido e também pelo regime de produção 

desempenhado no interior das propriedades (Figura 6.189). 

aspecto, está a posição na ocupação principal (Figura 6.190

visualizar que 57% trabalham por conta própria e contam com a “ajuda

obra familiar no interior das propriedades. 

Figura 6.188 Setor da ocupação principal 
 

Figura 6.189 Possui carteira assinada 
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Figura 6.188), consiste no 

setor de ocupação principal da população local, vindo de encontro com disposições 

mais amplas apresentadas por órgãos estatais tais como o IBGE e IPARDES. 

se que a existência de carteira de trabalho 

não se aplica, devido ao ramo desenvolvido e também pelo regime de produção 

 Conectado a este 

190), onde é possível 

contam com a “ajuda” de mão-de-
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Figura 

6.3.4.3 Domicílios 

Como se procurou evidenciar acima, o meio rural não apenas comporta a esfera 

de produção de bens de mercado, mas é também um espaço de vida. O significad

de possuir terra para produzir, no caso da agricultura familiar, implica 

necessariamente a existência de um espaço vivido, ou seja, de um território ocupado 

e apropriado pelos seus habitantes, onde são tecidas relações sociais. 

O componente cultural, ne

igualmente, os processos e relações que este grupo estabelece com os de fora. 

Portanto, as dinâmicas sociais do meio rural permitem a constituição de uma 

identidade coletiva de agricultor e também delimi

não somente organize seus modos de produção como para que se reproduzam 

socialmente.  

A forma de ocupar o território, neste sentido, apresenta

Entretanto, este aspecto não se restringe unicamente à esco

plantar e criar animais. É preciso, igualmente, refletir a respeito de suas condições 

de vida, ou seja, da forma de dispor suas moradias, assim como a escolha por 

determinadas benfeitorias e utilização de certos maquinários.

Como podemos observar na 

ADA (Área Diretamente Afetada) 

desocupadas e nove propriedades sem o

encontro do que foi apresentado em itens anteriores deste relatório, ou seja, existem 
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Figura 6.190 Posição na ocupação principal 

Como se procurou evidenciar acima, o meio rural não apenas comporta a esfera 

de produção de bens de mercado, mas é também um espaço de vida. O significad

de possuir terra para produzir, no caso da agricultura familiar, implica 

necessariamente a existência de um espaço vivido, ou seja, de um território ocupado 

e apropriado pelos seus habitantes, onde são tecidas relações sociais. 

O componente cultural, neste sentido, permite a reprodução social do grupo e, 

igualmente, os processos e relações que este grupo estabelece com os de fora. 

Portanto, as dinâmicas sociais do meio rural permitem a constituição de uma 

identidade coletiva de agricultor e também delimitam estratégias para que o grupo 

não somente organize seus modos de produção como para que se reproduzam 

A forma de ocupar o território, neste sentido, apresenta-se como fundamental. 

Entretanto, este aspecto não se restringe unicamente à escolha do quê ou como 

plantar e criar animais. É preciso, igualmente, refletir a respeito de suas condições 

de vida, ou seja, da forma de dispor suas moradias, assim como a escolha por 

determinadas benfeitorias e utilização de certos maquinários. 

observar na Figura 6.191, existem 23 residências ocupadas na 

(Área Diretamente Afetada) do empreendimento, cinco residências 

desocupadas e nove propriedades sem ocupação residencial. Estes dados vêm ao 

encontro do que foi apresentado em itens anteriores deste relatório, ou seja, existem 
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Como se procurou evidenciar acima, o meio rural não apenas comporta a esfera 

de produção de bens de mercado, mas é também um espaço de vida. O significado 

de possuir terra para produzir, no caso da agricultura familiar, implica 

necessariamente a existência de um espaço vivido, ou seja, de um território ocupado 

e apropriado pelos seus habitantes, onde são tecidas relações sociais.  

ste sentido, permite a reprodução social do grupo e, 

igualmente, os processos e relações que este grupo estabelece com os de fora. 

Portanto, as dinâmicas sociais do meio rural permitem a constituição de uma 

tam estratégias para que o grupo 

não somente organize seus modos de produção como para que se reproduzam 

se como fundamental. 

lha do quê ou como 

plantar e criar animais. É preciso, igualmente, refletir a respeito de suas condições 

de vida, ou seja, da forma de dispor suas moradias, assim como a escolha por 

23 residências ocupadas na 

do empreendimento, cinco residências 

cupação residencial. Estes dados vêm ao 

encontro do que foi apresentado em itens anteriores deste relatório, ou seja, existem 
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propriedades para fins exclusivamente produtivos como também àquelas com 

função residencial concatenada à prática agropecuária. 

Neste caso, percebe

podem comportar tanto apenas uma única família nuclear como várias unidades 

familiares em seu interior. 

 

Figura 

Conforme pode ser visualizado na 

foram indicadas como próprias e quitadas, observando

mais de uma residência em um lote, 20% são cedidas para os atuais moradores 

pelos proprietários do terreno (

uma mesma propriedade podem ser ocupadas tanto por filhos ou sobrinhos, que 

formam famílias secundárias, como pelos pais dos entrevistados. Além disso, em 

certos casos a ocupação é feita por funcionários que, neste caso, utilizam o espaço 

cedido pelo proprietário. As respostas de 50% dos questionários aplicados indicam 

que as propriedades sã

uma benfeitoria do terreno, enquanto os 50% proprietários restantes afirmaram não 

ter nenhum documento relativo a este item (
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propriedades para fins exclusivamente produtivos como também àquelas com 

função residencial concatenada à prática agropecuária.  

este caso, percebe-se então que estas propriedades com função residencial 

podem comportar tanto apenas uma única família nuclear como várias unidades 

familiares em seu interior.  

Figura 6.191 Número de residências no lote/terreno
 

Conforme pode ser visualizado na (Figura 6.192), em 94% dos casos, as casas 

foram indicadas como próprias e quitadas, observando-se que, quando se trata de 

mais de uma residência em um lote, 20% são cedidas para os atuais moradores 

proprietários do terreno (Figura 6.193). Estas várias residências dispostas em 

uma mesma propriedade podem ser ocupadas tanto por filhos ou sobrinhos, que 

lias secundárias, como pelos pais dos entrevistados. Além disso, em 

certos casos a ocupação é feita por funcionários que, neste caso, utilizam o espaço 

cedido pelo proprietário. As respostas de 50% dos questionários aplicados indicam 

que as propriedades são tidas em escritura registrada, ou seja, constando como 

uma benfeitoria do terreno, enquanto os 50% proprietários restantes afirmaram não 

ter nenhum documento relativo a este item (Figura 6.194). 
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propriedades para fins exclusivamente produtivos como também àquelas com 

se então que estas propriedades com função residencial 

podem comportar tanto apenas uma única família nuclear como várias unidades 

 
residências no lote/terreno  

, em 94% dos casos, as casas 

se que, quando se trata de 

mais de uma residência em um lote, 20% são cedidas para os atuais moradores 

). Estas várias residências dispostas em 

uma mesma propriedade podem ser ocupadas tanto por filhos ou sobrinhos, que 

lias secundárias, como pelos pais dos entrevistados. Além disso, em 

certos casos a ocupação é feita por funcionários que, neste caso, utilizam o espaço 

cedido pelo proprietário. As respostas de 50% dos questionários aplicados indicam 

o tidas em escritura registrada, ou seja, constando como 

uma benfeitoria do terreno, enquanto os 50% proprietários restantes afirmaram não 
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Figura 6.192 Condição de ocupação do domicílio (do entrevistado)

 

Figura 6.193 Condição de ocupação das demais residências 
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Condição de ocupação do domicílio (do entrevistado)
 

Condição de ocupação das demais residências ocupadas no lote
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Condição de ocupação do domicílio (do entrevistado)  

 
ocupadas no lote  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH 

Figura 6. 194

Há, portanto, uma heterogeneidade que merece ser destacada, pois, como visto, 

esta é uma área que comporta desde pequenos

lotes, como também propriedades com fins exclusivamente produtivistas. Neste 

sentido, conforme evidenciado 

média de cômodos ocupados por residência assim como daqueles

utilizados como dormitório, tanto do entrevistado como nas demais casas ocupadas 

na propriedade. 

Quadro 6

Cômodos

Quarto
Sala

Cozinha
Banheiro

Área de serviço
Varanda

Despensa
Outro
Total

Cômodos usados como dormitório

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTANA  

194 Títulos de propriedade do domicílio do entrevistado
 

, uma heterogeneidade que merece ser destacada, pois, como visto, 

esta é uma área que comporta desde pequenos agricultores que residem em seus 

lotes, como também propriedades com fins exclusivamente produtivistas. Neste 

sentido, conforme evidenciado no Quadro 6.54 e Quadro 6.55 podemos

média de cômodos ocupados por residência assim como daqueles

utilizados como dormitório, tanto do entrevistado como nas demais casas ocupadas 

6.54 Média do número de cômodos por residência

Cômodos  Média do número de cômodos por 
residência (do entrevistado)

Quarto 3,1 
Sala 1 

Cozinha 1 
Banheiro 1,1 

Área de serviço 0,6 
Varanda 0,9 

Despensa 0,8 
Outro 0,3 
Total 8,3 

Cômodos usados como dormitório 2,8 
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Títulos de propriedade do domicílio do entrevistado  

, uma heterogeneidade que merece ser destacada, pois, como visto, 

agricultores que residem em seus 

lotes, como também propriedades com fins exclusivamente produtivistas. Neste 

podemos observar a 

média de cômodos ocupados por residência assim como daqueles que são 

utilizados como dormitório, tanto do entrevistado como nas demais casas ocupadas 

Média do número de cômodos por residência  
Média do número de cômodos por 

entrevistado)  
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Quadro 6.55 Média do número de cômodos 

Cômodos

Quarto

Sala

Cozinha

Banheiro

Área de serviço

Varanda

Despensa

Outro

Total

Cômodos usados como dormitório

 

Já na Figura 6.195 

materiais escolhidos pelos moradores para a construção destas residências. A 

iluminação da residência é obtida por luz elétrica em todos os casos, excetuando

apenas um de forma temporária, pois a casa está em fase final de sua construção 

(Figura 6.196). O abastecimento de água é, em 100% das residências, realizado 

rede geral ou por poço com canalização interna (

instalação sanitária, que em todas as moradias é tida como individual interna / 

contíguo (Figura 6.198). Já o esgoto da residência, em 50% dos questionários 

aplicados, é disposto em fossas sépticas (

Figura 
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Média do número de cômodos das demais residências ocupadas

Cômodos  
Média do número de cômodos das 

demais residências ocupadas

Quarto 1,5 

Sala 0,5 

Cozinha 0,5 

Banheiro 0,5 

Área de serviço 0,4 

Varanda 0,5 

Despensa 0,3 

Outro 0,1 

Total 4,4 

Cômodos usados como dormitório 1,3 

 pode-se visualizar, em termos percentuais, os principais 

materiais escolhidos pelos moradores para a construção destas residências. A 

residência é obtida por luz elétrica em todos os casos, excetuando

apenas um de forma temporária, pois a casa está em fase final de sua construção 

O abastecimento de água é, em 100% das residências, realizado 

por poço com canalização interna (Figura 6.197), assim como o tipo de 

sanitária, que em todas as moradias é tida como individual interna / 

). Já o esgoto da residência, em 50% dos questionários 

em fossas sépticas (Figura 6.199). 

Figura 6.195 Material de construção das residências
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das demais residências ocupadas  
Média do número de cômodos das 

demais residências ocupadas  

se visualizar, em termos percentuais, os principais 

materiais escolhidos pelos moradores para a construção destas residências. A 

residência é obtida por luz elétrica em todos os casos, excetuando-se 

apenas um de forma temporária, pois a casa está em fase final de sua construção 

O abastecimento de água é, em 100% das residências, realizado por 

), assim como o tipo de 

sanitária, que em todas as moradias é tida como individual interna / 

). Já o esgoto da residência, em 50% dos questionários 

 
Material de construção das residências  
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Figura 

 

Figura 
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Figura 6.196 Tipo de iluminação da residência 
 

Figura 6.197 Abastecimento de água na residência

Figura 6.198 Tipo de instalação sanitária 
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Abastecimento de água na residência  
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Figura 

O aproveitamento dos resíduos orgânicos no interior da propriedade é feita por 

88% dos entrevistados, sobretudo pela prática da compostagem, ou se

utilização dos resíduos para fins de adubação de terras 

orgânico gerado pela residência é coletado, conforme pode ser observado

resposta de 56% dos entrevistados, o que não exclui, todavia, a prática da queima 

dos resíduos recicláveis por certos moradores (

ponto é interessante ressaltar que, sobretudo na Linha São Miguel / Porto Velho, 

comunidade da zona rural de Itapejara 

caminhão da prefeitura uma vez por mês, iniciativa esta que existe há um ano. 

Segundo foi identificado em campo a partir de relatos dos moradores desta área, 

esta é uma iniciativa interessante e foi bem aceita pela comunidade. Já as 

embalagens vazias de defensivos agrícolas, quando utilizados na propriedade, são, 

em todos os casos, encaminhados ao

aspecto, esta postura se deve a uma determinação legal disposta na Lei nº 9.974/00, 

não restando outra opção de descarte deste
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Figura 6.199 Destinação do esgoto da residência  
 

O aproveitamento dos resíduos orgânicos no interior da propriedade é feita por 

88% dos entrevistados, sobretudo pela prática da compostagem, ou se

utilização dos resíduos para fins de adubação de terras (Figura 6

orgânico gerado pela residência é coletado, conforme pode ser observado

resposta de 56% dos entrevistados, o que não exclui, todavia, a prática da queima 

dos resíduos recicláveis por certos moradores (Figura 6.201). Sobre este último 

onto é interessante ressaltar que, sobretudo na Linha São Miguel / Porto Velho, 

comunidade da zona rural de Itapejara D’Oeste, o lixo reciclável é coletado por um 

caminhão da prefeitura uma vez por mês, iniciativa esta que existe há um ano. 

ntificado em campo a partir de relatos dos moradores desta área, 

esta é uma iniciativa interessante e foi bem aceita pela comunidade. Já as 

embalagens vazias de defensivos agrícolas, quando utilizados na propriedade, são, 

em todos os casos, encaminhados ao fornecedor (Figura 6.

aspecto, esta postura se deve a uma determinação legal disposta na Lei nº 9.974/00, 

não restando outra opção de descarte deste material para o produtor rural.
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O aproveitamento dos resíduos orgânicos no interior da propriedade é feita por 

88% dos entrevistados, sobretudo pela prática da compostagem, ou seja, pela 

6.200). Já o lixo não 

orgânico gerado pela residência é coletado, conforme pode ser observado na 

resposta de 56% dos entrevistados, o que não exclui, todavia, a prática da queima 

). Sobre este último 

onto é interessante ressaltar que, sobretudo na Linha São Miguel / Porto Velho, 

, o lixo reciclável é coletado por um 

caminhão da prefeitura uma vez por mês, iniciativa esta que existe há um ano. 

ntificado em campo a partir de relatos dos moradores desta área, 

esta é uma iniciativa interessante e foi bem aceita pela comunidade. Já as 

embalagens vazias de defensivos agrícolas, quando utilizados na propriedade, são, 

.202). Neste último 

aspecto, esta postura se deve a uma determinação legal disposta na Lei nº 9.974/00, 

material para o produtor rural. 
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Figura 6.200 Reaproveitamento dos resíduos orgânicos na propried ade
 

Figura 6.201 Destinação do lixo não orgânico gerados 

Figura 6.202 Encaminha embalagens vazias de defensivos agrícolas  ao fornecedor

Outro aspecto que merece uma especial atenção é o item referente a auto

avaliação dos moradores quanto ao esta
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Reaproveitamento dos resíduos orgânicos na propried ade

Destinação do lixo não orgânico gerados pela residência

Encaminha embalagens vazias de defensivos agrícolas  ao fornecedor
 

Outro aspecto que merece uma especial atenção é o item referente a auto

avaliação dos moradores quanto ao estado de conservação de suas residências, 
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Reaproveitamento dos resíduos orgânicos na propried ade 

 
pela residência  

 
Encaminha embalagens vazias de defensivos agrícolas  ao fornecedor  

Outro aspecto que merece uma especial atenção é o item referente a auto-

do de conservação de suas residências, 
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para posterior avaliação dos entrevistadores. Como se pode perceber a partir da 

observação da (Figura 6

como boas sendo que, para 27% estas

percentual, por sua vez, difere das avaliações dos entrevistadores, que 

consideraram 77% dos imóveis em bom estado e apenas 8% em ótimo estado de

conservação. Este item, apresenta variações significativas, o que merece uma 

explicação mais detalhada.

Enquanto a avaliação efetuada pelos entrevistadores levou em consideração 

meramente os aspectos materiais da residência, os entrevistados consideraram,

além destes aspectos, o sentido simbólico que a moradia carrega. Isso contribui de 

uma forma bastante significativa para que a avaliação dos moradores seja positiva. 

Com isso, se quer trazer em destaque que as categorias de avaliação utilizadas 

pelos entrevistados e pelos entrevistadores não são as mesmas. Todavia, é preciso 

mencionar outros aspectos, como a desconfiança pela qual as equipes de trabalho 

foram recepcionadas pela população local que, em certos casos, estava relacionada 

a questionamentos quan

Figura 

Em campo, foram observadas duas dinâmicas. Alguns moradores imaginavam 

que os dados do questionário serviriam para propósitos de indenização futura e, 

neste sentido, supervalorizavam as instalações de suas propriedades. Em outros 

casos, observou-se uma par

constante de trabalhadores externos em seu território e, acrescido a isto, com a 
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para posterior avaliação dos entrevistadores. Como se pode perceber a partir da 

6.203), 67% dos entrevistados consideraram suas moradias 

como boas sendo que, para 27% estas estão em ótimo estado de conservação. Este 

percentual, por sua vez, difere das avaliações dos entrevistadores, que 

consideraram 77% dos imóveis em bom estado e apenas 8% em ótimo estado de

conservação. Este item, apresenta variações significativas, o que merece uma 

explicação mais detalhada. 

Enquanto a avaliação efetuada pelos entrevistadores levou em consideração 

meramente os aspectos materiais da residência, os entrevistados consideraram,

além destes aspectos, o sentido simbólico que a moradia carrega. Isso contribui de 

uma forma bastante significativa para que a avaliação dos moradores seja positiva. 

Com isso, se quer trazer em destaque que as categorias de avaliação utilizadas 

evistados e pelos entrevistadores não são as mesmas. Todavia, é preciso 

mencionar outros aspectos, como a desconfiança pela qual as equipes de trabalho 

foram recepcionadas pela população local que, em certos casos, estava relacionada 

a questionamentos quanto aos propósitos desta pesquisa sócio-econômica. 

Figura 6.203 Qualidade geral da residência 
 

Em campo, foram observadas duas dinâmicas. Alguns moradores imaginavam 

que os dados do questionário serviriam para propósitos de indenização futura e, 

neste sentido, supervalorizavam as instalações de suas propriedades. Em outros 

se uma parcela de moradores intimidados com a presença 

constante de trabalhadores externos em seu território e, acrescido a isto, com a 
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para posterior avaliação dos entrevistadores. Como se pode perceber a partir da 

ados consideraram suas moradias 

estão em ótimo estado de conservação. Este 

percentual, por sua vez, difere das avaliações dos entrevistadores, que 

consideraram 77% dos imóveis em bom estado e apenas 8% em ótimo estado de 

conservação. Este item, apresenta variações significativas, o que merece uma 

Enquanto a avaliação efetuada pelos entrevistadores levou em consideração 

meramente os aspectos materiais da residência, os entrevistados consideraram, 

além destes aspectos, o sentido simbólico que a moradia carrega. Isso contribui de 

uma forma bastante significativa para que a avaliação dos moradores seja positiva. 

Com isso, se quer trazer em destaque que as categorias de avaliação utilizadas 

evistados e pelos entrevistadores não são as mesmas. Todavia, é preciso 

mencionar outros aspectos, como a desconfiança pela qual as equipes de trabalho 

foram recepcionadas pela população local que, em certos casos, estava relacionada 

econômica.  

 

Em campo, foram observadas duas dinâmicas. Alguns moradores imaginavam 

que os dados do questionário serviriam para propósitos de indenização futura e, 

neste sentido, supervalorizavam as instalações de suas propriedades. Em outros 

cela de moradores intimidados com a presença 

constante de trabalhadores externos em seu território e, acrescido a isto, com a 
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lacuna de informações sobre o que estava sendo feito na área. Entretanto, mesmo 

com a grande desconfiança e o medo de que a construção da barragem acarretasse 

em repercussões negativas em seus modos de vida, estes moradores não privaram 

as equipes de pesquisa de respostas. Em certos casos, foi com grande franqueza 

que estes moradores discorreram sobre as condições de uso e estado de 

conservação não apenas de suas residências como de todo restante das 

benfeitorias de suas terras.  

Como se procurou apontar ao longo de todo este texto, o meio rural é um espaço 

não apenas de produção material, mas de sentidos culturais para este grupo. Pela 

relação que estes pequenos produtores mantêm com seu território, a forma pela 

qual o concebem e o utilizam em suas práticas cotidianas, mostram-se também as 

formas de organização social do grupo e as estratégias de reprodução social e de 

manutenção de seus modos de vida. Com isso, se quer trazer para a discussão o 

fato de que a casa, mesmo que não se apresente em condições materiais tidas 

como ideais por seus moradores, possuem significados que dizem respeito à história 

de vida das famílias e a da própria memória coletiva do grupo enquanto tal.  

Há de se considerar, portanto, que o sentimento de pertença que os moradores 

constroem neste território específico – onde se produz, se dá continuidade aos seus 

modos de vida e se tecem inúmeras redes de sociabilidade e solidariedade – 

percorre tanto o domínio do público como do privado. Encarado de uma forma mais 

ampla, pode-se pensar então que, ao atribuir uma “nota” a residência, portanto, os 

moradores acabam por fazer uma avaliação indireta de suas próprias trajetórias no 

interior desta comunidade. 

Já na (Figura 6.204), apresenta-se o percentual de famílias que possuem 

determinados utensílios, equipamentos e eletro-eletrônicos. Alguns utensílios, 

conforme podemos observar abaixo são bastante usuais e presentes em todas as 

residências, tais como: chuveiro elétrico, rádio, televisão em cores e máquina de 

lavar roupas. A partir destes dados, percebe-se que a população local tem acesso a 

dois dos mais abrangentes meios de comunicação de massa, o rádio e a televisão e 

faz uso, em larga medida, de equipamentos dependentes de energia elétrica. 

No que se refere a benfeitorias no interior da propriedade, convém observar a 

(Figura 6.205, que apresenta o percentual de proprietários que possuem 

determinadas instalações. 
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Figura 6.204 Utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos, percentual de ent revistados que 

Muitos moradores possuem um mesmo paiol para uso compartilhado, ou seja, 

com divisões para abrigar máquinas, animais e silagem, mas sob uma mesma 

estrutura. Como podemos

instalações são de madeira, mas existem estrebarias construídas com material 

misto, ou seja, têm suas bases e piso de alvenaria. Os silos são

chão, ou seja, construídos em valas, como também 

tabela. 

Figura 6.205 Percentual de entrevistados cujas propriedades poss uem as seguintes 
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equipamentos e eletroeletrônicos, percentual de ent revistados que 
possuem estes itens 

 
Muitos moradores possuem um mesmo paiol para uso compartilhado, ou seja, 

com divisões para abrigar máquinas, animais e silagem, mas sob uma mesma 

estrutura. Como podemos perceber no Quadro 6.56 em sua maioria estas 

instalações são de madeira, mas existem estrebarias construídas com material 

misto, ou seja, têm suas bases e piso de alvenaria. Os silos são

chão, ou seja, construídos em valas, como também podemos observar na referida 

Percentual de entrevistados cujas propriedades poss uem as seguintes 
benfeitorias 
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equipamentos e eletroeletrônicos, percentual de ent revistados que 

Muitos moradores possuem um mesmo paiol para uso compartilhado, ou seja, 

com divisões para abrigar máquinas, animais e silagem, mas sob uma mesma 

em sua maioria estas 

instalações são de madeira, mas existem estrebarias construídas com material 

misto, ou seja, têm suas bases e piso de alvenaria. Os silos são todos de lona e de 

podemos observar na referida 

 
Percentual de entrevistados cujas propriedades poss uem as seguintes 
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Quadro 6.56 Tipos de instalação (em percentuais) 

Tipo de instalação 
Material % Estado de 

conservação % 

Dimensão ou capacidade média 

Silos 
Vala / 100% Bom / 66% 

134m² 

Paiol 
Madeira / 100% Bom  / 71% 

58m² 

Estrebaria 
Madeira / 80% Bom / 80% 

82m² 

Galinheiro 
Madeira / 100% Bom / 100% 

9m² 

Chiqueiro 
Madeira / 73% Bom / 53% 

73m² 

Galpão para maquinário 
Madeira / 100% Bom / 71% 

251m² 

Caixa d'água 
  Bom / 100% 

960 l  

 

A (Figura 6.206) apresenta a quantidade de entrevistados que possuem 

máquinas e equipamentos agrícolas em suas propriedades. Já o Quadro 6.57 nos 

oferece um panorama de quais maquinários foram encontrados de forma majoritária 

durante o trabalho de campo, o que estes representam frente ao universo de 

equipamentos de uma determinada categoria, o estado de conservação, a idade e a 

marca, calculados sempre em termos percentuais. 

 

 
Figura 6.206 Quantidade de entrevistados que possue m os seguintes equipamentos 

 
A grande maioria dos entrevistados utiliza equipamentos mecânicos, inserida em 

um processo mais amplo de mecanização da agricultura, que tomou força em 
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território brasileiro a partir dos anos 70. A busca pela alta produtividade pela 

utilização de maquinaria e defensivos agrícolas, aos poucos deixou de lado os 

modos de produção pela utilização de equipamentos com tração animal. Todavia 

este aspecto, observa-se que estes agricultores, mesmo que utilizem de forma 

limitada estes modos de produção, ainda conservam os equipamentos de tração 

animal. Foi observado que os proprietários maiores geralmente dispõem de seus 

próprios equipamentos enquanto os menores possuem, sobretudo, equipamentos de 

uso animal e manual (Quadro 6.57). Neste caso, estes pequenos agricultores 

alugam o maquinário por dia quando dele necessitam para plantação e colheita. 

 
Quadro 6.57 Tipos de máquinas (em percentuais) 

Tipo 
Quantidade total 
de equipamentos 

/ tração 

Tração % Estado de 
conservação % 

Tempo de uso %  Marca % 

Trator / Microtrator 10 / tração 
mecânica 

Mecânica / 100% Bom / 70% 
menos de 5 anos / 
60% Ford / 40% 

Caminhote / Caminhão 
rural 6 / tração mecânica 

Mecânica / 100% Bom / 83% 

até 10 anos / 67% Mercedes / 33% 

Arado / Grade 5 / tração animal 
Animal / 55% Bom / 80% 
mais de 10 anos / 
80% 

  

Adubadeira 1 / tração mecânica 
Mecânica / 50% Bom / 100% 

até 5 anos / 100%   

Semeadeira 2 / tração mecânica 
Mecânica / 100% Bom / 50% 

até 10 anos / 50% Menegas / 50% 

Plantadeira / 
Adubadeira 7 / tração mecânica 

Mecânica / 70% Bom / 86% 

até 5 anos / 57% Semeato / 29% 

Pulverizador 8 / tração mecânica 
Mecânica / 53% Bom / 87% 

até 10 anos / 50% Jacto / 37% 

Ceifadeira / 
Colheitadeira 4 / tração mecânica 

Mecânica / 80% Bom / 100% 

até 5 anos / 50% New Holland / 50% 

Carroça / Carreta 6 / tração mecânica 
Mecânica / 60% Bom / 83% 
mais de 10 anos / 
83%   

Desintegrador / 
Triturador 

11 / tração 
mecânica 

Mecânica / 100% Bom / 91% 
mais de 10 anos / 
64% Nogueira / 45% 

 

6.3.4.4 Terreno 

Para o cumprimento dos propósitos desta pesquisa sócio-econômica, foram 

aplicados 24 questionários nos municípios de Itapejara D’Oeste e São João (Figura 

6.207), abrangendo a totalidade de propriedades rurais tidas como diretamente 

impactadas pela construção da PCH Foz do Santana. Deste universo, oito 
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propriedades estão localizadas em 

Miguel / Porto Velho (Figura 

São João, compreendendo as localidades Linha Esperança e Linha Santo Antonio 

(Figura 6.209). 

Do universo total de propriedades atingidas, 15 fazem divisa com o rio. 

propriedades impactadas na margem esquerda do rio necessariamente pertencem a 

Itapejara D’Oeste, enquanto àquelas localizadas na margem direita 

São João. Em termos percentuais, conforme indicado na 

corresponde a 33% de lotes dispostos no lado esquerdo do rio Chopim 

lado direito.  

Figura 6 .
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es estão localizadas em Itapejara D’Oeste, todas dispostas na Linha São 

Figura 6.208), enquanto 16 estão dispostas no município de 

São João, compreendendo as localidades Linha Esperança e Linha Santo Antonio 

Do universo total de propriedades atingidas, 15 fazem divisa com o rio. 

propriedades impactadas na margem esquerda do rio necessariamente pertencem a 

, enquanto àquelas localizadas na margem direita 

São João. Em termos percentuais, conforme indicado na (

corresponde a 33% de lotes dispostos no lado esquerdo do rio Chopim 

Figura 6.207 Municípios Atingidos 

.208 Propriedades atingidas em Itapejara D’Oeste
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, todas dispostas na Linha São 

), enquanto 16 estão dispostas no município de 

São João, compreendendo as localidades Linha Esperança e Linha Santo Antonio 

Do universo total de propriedades atingidas, 15 fazem divisa com o rio. As 

propriedades impactadas na margem esquerda do rio necessariamente pertencem a 

, enquanto àquelas localizadas na margem direita fazem parte de 

(Figura 6.210), isso 

corresponde a 33% de lotes dispostos no lado esquerdo do rio Chopim e a 67% no 

 

 
D’Oeste  
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Figura 
 

Figura 

Os dados dispostos nestes gráficos vêm ao encontro dos mapas com a 

caracterização das propri

àquela destinada para fins de Área de Preservação Permanente APP

Desenhos 6.21 6.22 e 6.23 ao fim do capítulo

quanto ao tamanho das propriedades que repercute, por sua vez, em diferentes 

formas de apropriação e uso do território pelos atores sociais locais. Com isso, se 

quer trazer para a discussão que a dimensão dos impactos a

construção da barragem não podem ser identificados como sendo semelhantes em 
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Figura 6.209 Propriedades atingidas em São João  

Figura 6.210: Localização das propriedades 
 

Os dados dispostos nestes gráficos vêm ao encontro dos mapas com a 

caracterização das propriedades atingidas, inclusive em termos de área alagada

àquela destinada para fins de Área de Preservação Permanente APP

1 6.22 e 6.23 ao fim do capítulo). Foi constatada uma heterogeneidade 

quanto ao tamanho das propriedades que repercute, por sua vez, em diferentes 

formas de apropriação e uso do território pelos atores sociais locais. Com isso, se 

quer trazer para a discussão que a dimensão dos impactos a

construção da barragem não podem ser identificados como sendo semelhantes em 
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Os dados dispostos nestes gráficos vêm ao encontro dos mapas com a 

em termos de área alagada e 

àquela destinada para fins de Área de Preservação Permanente APP. (ver 

. Foi constatada uma heterogeneidade 

quanto ao tamanho das propriedades que repercute, por sua vez, em diferentes 

formas de apropriação e uso do território pelos atores sociais locais. Com isso, se 

quer trazer para a discussão que a dimensão dos impactos acarretados pela 

construção da barragem não podem ser identificados como sendo semelhantes em 
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todas as áreas, tampouco restritos apenas à área que será alagada. Em certos 

casos, sobretudo em pequenas propriedades, a área de alagamento é bastante sutil 

(Desenho 6.23), mas a necessidade de adequação das propriedades para com a 

APP, seja a atual do rio ou a futura do reservatório, inviabiliza parte da área de 

produção em alguns casos (Desenho 6.23). Já em outros casos, se identificou 

propriedades de maior porte, nas quais é possível observar que a dimensão do 

impacto, colocado em proporção ao tamanho total do terreno, é bastante reduzido. 

Nota-se que para os dois casos citados, tanto pequenas como grandes propriedades 

pesquisadas, não se observou a preservação das APPS, sendo que na maioria das 

propriedades o uso de parte desta área é para agricultura e pecuária e não para 

preservação das formações vegetais. 

Os dados espaciais são evidenciados com clareza no Quadro 6.58 É possível 

perceber não apenas a área total de cada uma das propriedades diretamente 

atingidas pela PCH Foz do Santana, mas também o percentual destas áreas que 

será comprometido pelo reservatório e pela Área de Preservação Permanente. 

Alguns lotes serão pouco impactados, tendo apenas 1,17% de área com restrições 

de uso devido a futura APP do reservatório. Já outros terão 92,07% de sua área 

comprometida, tanto pela ocorrência do reservatório como da imposição ambiental 

de se implantar uma APP de 100 metros ao longo do futuro lago. Pode-se constatar 

que aproximadamente metade das propriedades atingidas terão mais de 30% de 

suas terras afetadas. 

Ainda analisando-se o Quadro 6.58, nota-se que em termos proporcionais, a área 

destinada ao reservatório não é a maior geradora de impacto. Ressalta-se que três 

das propriedades atingidas não serão afetadas pelas águas e em apenas dois 

terrenos o reservatório comprometerá mais do que 20% da área total. Todavia este 

aspecto, se o somarmos com os 100 metros referentes à Área de Preservação 

Permanente, observamos que em maior ou menor grau, todos os lotes serão 

impactados. De modo ilustrativo a (Figura 6.211) apresenta a comparação entre a 

APP atual do rio Chopim e a futura APP de 100 metros do reservatório da PCH Foz 

do Santana, onde se observa que a futura APP se sobrepõe em grande parte a atual 

APP do rio (53,67%). Também se observa que a área alagada pelo reservatório 

encontra-se praticamente dentro da atual APP do rio  
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A propriedade mais impactada, que terá 92,07% de sua área inviabilizada é, 

justamente, uma das com a menor metragem encontrada no terreno. Assim como 

este lote, outras se encontram na mesma situação, mas serão atingidas em uma 

escala menor. 

 

Figura 6.211 Comparativo APP do rio Chopim e do fut uro reservatório 
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A partir dos dados de campo obtidos pela aplicação dos questionários, 

constatou-se que a condição de ocupação das propriedades pode ser tanto para fins 

residenciais e agropecuários, em 58% dos casos, ou apenas com função 

exclusivamente agropecuária, nos 42% restantes, conforme pode ser observado na 

(Figura 6.212). No caso desta barragem, percebeu-se em campo que na margem 

direita existem mais propriedades destinadas exclusivamente para fins 

agropecuários. Todavia, este aspecto não exclui a possibilidade da emergência de 

discussões quanto à instalação do empreendimento, que puderam ser visualizados 

pelos pesquisadores nas duas margens do rio Chopim, como será discutido adiante. 

Quadro 6.58 Propriedades diretamente atingidas pela  PCH Foz do Santana, pelo reservatório e 
pela Área de Preservação Permanente. 

Código Município Proprietário Área 
Propriedade (ha)  

Área (Reservatório  
+ APP) 

% (Reservatório 
+APP) 

Área 
Reservatório  

% 
(Reservatório)  

2101 
Itapejara 
D’Oeste Gilmar Suzzin 236,0431 36,3536 15,4 11,4513 4,85 

2102 Itapejara 
D’Oeste Francisco Chaves 47,1583 7,2301 15,33 1,5177 3,22 

2103 Itapejara 
D’Oeste 

Leonardo Zaninski 9,0525 3,8159 42,15 1,2094 13,36 

2104 Itapejara 
D’Oeste Nilson Werghand 21,9986 10,0903 45,87 1,801 8,19 

2105 Itapejara 
D’Oeste 

Anastacio Matuchak 6,1153 1,9983 32,68 0,4212 6,89 

2106 Itapejara 
D’Oeste 

Jaurir Antonio dos 
Santos/ Inês dos Santos 14,0318 4,0508 28,87 1,5436 11 

2107 
Itapejara 
D’Oeste Nere Fabiani 147,4288 17,5677 11,92 5,6892 3,86 

2108 Itapejara 
D’Oeste José Muczinski 8,521 3,5053 41,14 1,4626 17,16 

2217 São João João Moreira 8,46 3,2944 38,94 0,7901 9,34 

2218 São João Gelso Zoleti 31,202 3,1255 10,02 0,2315 0,74 

2219 São João Ivanir Martelo 30,3207 13,2313 43,64 5,5542 18,32 

2220 São João Sergio Zolete 11,1846 4,6761 41,81 0,325 2,91 

2221 São João Emilio  e Santo Harka 19,1091 5,3082 27,78 0,543 2,84 

2222 São João 
Neusa e Odilson 
Breciani 6,3866 0,8699 13,62 0 0 

2223 São João Arivaldo Mioto 60,9769 0,7109 1,17 0 0 

2224 São João 
Airton, César e Alceu 
Zolet 35,584 14,5863 40,99 3,683 10,35 

2225 São João Claudir A. Acorsi 19,1703 4,5849 23,92 0,0856 0,45 

2226 São João Joacir Mioto 22,991 15,487 67,36 6,1555 26,77 

2227 São João Euride Martelo e Neidete 
Bressiani 1,7095 0,0702 4,1 0 0 

2229 São João Elizeu Bazi 11,1292 5,8924 52,95 1,0208 9,17 

2231 São João Joacir Mioto 43,0669 4,9509 11,5 0,278 0,65 

2232 São João Joacir Mioto 5,2495 4,8334 92,07 1,5201 28,96 

2233 São João Pierina Mioto 19,5877 9,6143 49,08 2,2491 11,48 

3215* São João José Osmar 
Casagrande 

838,5888 43,4462 5,18 10,6924 1,28 

* Esta propriedade não foi integralmente delimitata, contudo optou-se pela manutenção de sua área 
parcial na corrente tabela, visando a ilustração dos valores reduzidos de área afetada em termos 

percentuais. 
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Figura 

As propriedades com função residencial e agropecuária funcionam, sobretudo, 

dentro de um regime de agricultura familiar. Dito de outro modo, nestas propriedades 

a participação do trabalho de todos os membros da família assume um papel 

fundamental no processo produtivo. Segundo os dados coletados, os lotes são, para 

83% dos entrevistados, indicados como próprios e 

que em 92% dos casos foi 

6.214). 

Os gráficos dispostos nas 

para que se possa contextualizar a área diretamente afetada do 

Foz do Santana, assim como visualizar os modos de produção colocados em prática 

pela população local neste território e a sua interrelação com eventuais 

que possam surgir no decorrer do processo de implantação deste barramento.
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Figura 6.212 Condição de utilização do lote 
 

As propriedades com função residencial e agropecuária funcionam, sobretudo, 

dentro de um regime de agricultura familiar. Dito de outro modo, nestas propriedades 

a participação do trabalho de todos os membros da família assume um papel 

so produtivo. Segundo os dados coletados, os lotes são, para 

83% dos entrevistados, indicados como próprios e quitados (Figura 

que em 92% dos casos foi informada a existência de escritura registrada (

Os gráficos dispostos nas (Figura 6.213) e (Figura 6.214) oferecem ferramentas 

para que se possa contextualizar a área diretamente afetada do 

Foz do Santana, assim como visualizar os modos de produção colocados em prática 

pela população local neste território e a sua interrelação com eventuais 

que possam surgir no decorrer do processo de implantação deste barramento.
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As propriedades com função residencial e agropecuária funcionam, sobretudo, 

dentro de um regime de agricultura familiar. Dito de outro modo, nestas propriedades 

a participação do trabalho de todos os membros da família assume um papel 

so produtivo. Segundo os dados coletados, os lotes são, para 

Figura 6.213), sendo 

informada a existência de escritura registrada (Figura 

oferecem ferramentas 

para que se possa contextualizar a área diretamente afetada do empreendimento 

Foz do Santana, assim como visualizar os modos de produção colocados em prática 

pela população local neste território e a sua interrelação com eventuais conversões 

que possam surgir no decorrer do processo de implantação deste barramento. 
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Figura 
 

Figura 

A partir da disposição 

evolução populaçional e taxas de urbanização, já apresentados anteriormente neste 

relatório, salientam-se alguns dados que devem ser levados em consideração para 

contribuir com a análise da relação ent

paranaense e a instalação do empreendimento na área. Em primeiro lugar, é 

percebida uma tendência crescente de esvaziamento da população da zona rural 

para o perímetro urbano ou até mesmo para cidades tidas como pól

outro, evidencia-se também o crescimento sutil de alguns pequenos municípios que, 

aliados a oferta do setor de serviço e empregos, são capazes de oferecer condições 
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Figura 6.213 Condição de ocupação do lote/terreno

Figura 6.214 Títulos de propriedade do lote 
 

A partir da disposição dos elementos da pesquisa socieconômica e dos dados de 

evolução populaçional e taxas de urbanização, já apresentados anteriormente neste 

se alguns dados que devem ser levados em consideração para 

contribuir com a análise da relação entre estes pequenos municípios do sudoeste 

paranaense e a instalação do empreendimento na área. Em primeiro lugar, é 

percebida uma tendência crescente de esvaziamento da população da zona rural 

para o perímetro urbano ou até mesmo para cidades tidas como pól

se também o crescimento sutil de alguns pequenos municípios que, 

aliados a oferta do setor de serviço e empregos, são capazes de oferecer condições 
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para o perímetro urbano ou até mesmo para cidades tidas como pólos regionais. Por 

se também o crescimento sutil de alguns pequenos municípios que, 

aliados a oferta do setor de serviço e empregos, são capazes de oferecer condições 
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para a permanência de seus habitantes nestas localidades. Em ambos os casos, 

conforme o exposto acima, a agropecuária é enfatizada como atividade econômica 

principal destas localidades. 

Segundo estudo de Wanderley (2009a), o Brasil concentra cerca de 20% de sua 

população em áreas rurais. Grande parte desta população está disposta em 

pequenos municípios, ou seja, aglomerações com menos de 20 mil indivíduos. Estes 

são responsáveis, por sua vez, a cerca de 70% dos municípios brasileiros, segundo 

dados do final da década de noventa. Todavia, salienta esta autora, é preciso levar 

em consideração que esta população urbana dos pequenos municípios, tal como é 

nominada por órgãos governamentais, possui uma experiência de vida e trajetória 

de desenvolvimento majoritariamente rural. Dito de outro modo, é necessário 

perceber que em pequenos municípios o percurso de desenvolvimento, assim como 

as tramas sociais e espaciais são, sobretudo, rurais. É sob esta ótica que são 

analisadas, ao longo deste texto, as dinâmicas populacionais dos municípios de 

Itapejara D’Oeste e São João em suas relações com a construção da barragem. 

Diante do exposto, cabe destacar que os dados mais abrangentes divulgados por 

órgãos estatais e analisados anteriormente puderam ser visualizados no terreno. Os 

moradores entrevistados estão, em sua maioria, dispostos em pequenas 

propriedades rurais, onde se trabalha com o regime de agricultura familiar. No caso 

específico deste empreendimento, foi percebido que mesmo os produtores cujas 

terras desempenham apenas função agropecuária, muitas vezes também residem 

em áreas próximas, especialmente na zona urbana dos municípios em questão. 

Com isso, se pretende apontar para certas dinâmicas sociais observadas no 

terreno, destacando o fato de que as comunidades rurais que ali residem não 

apenas produzem no sentido econômico do termo, mas igualmente, produzem 

sentidos culturais sobre este território. Desta forma, são articulados de forma 

indissociável tanto os meios de produção como também as relações sociais no 

interior do próprio grupo sobre este espaço ocupado e vivido. 

Conforme Wanderley (2009b, 297), pode-se definir meio rural como o “espaço 

suporte de relações sociais específicas, que se constroem, se reproduzem ou se 

redefinem sobre este mesmo espaço e que, portanto, o conformam enquanto um 

singular espaço de vida”. Neste sentido, para entender o meio rural é preciso levar 

em consideração tanto suas dinâmicas internas e externas. Quanto ao primeiro 
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ponto, salienta a autora que este espaço é socialmente construído por seus 

habitantes a partir de redes de parentesco e de vizinhança, que se constituem como 

os pilares da vida social local. Estas relações são fundamentais, pois são capazes 

de organizar socialmente o grupo, ou seja, permitir que os seus habitantes pensem e 

se situem no mundo a partir de suas categorizações nativas e de suas formas de 

relação social. Dito de outro modo, é possível considerar que é por este processo, 

ao mesmo tempo constante e dinâmico, que o grupo constrói a sua sensação de 

pertencimento ao território, compreendendo-o como um espaço real vivido (Santos e 

Silveira, 2008). Este pertencimento também corrobora para a constituição de uma 

identidade coletiva, construída por oposição e contraste a outros grupos (Barth, 

1997) além de, igualmente, possibilitar a formação das formas de apropriação e uso 

deste território pelos atores sociais locais.  

Todavia, ainda destaca Wanderley (2009b), é preciso considerar que os grupos 

não estão isolados, mas sempre em contato com os outros, ou seja, conectados a 

outros espaços que não apenas aqueles de sua comunidade. Desta forma, é 

necessário refletir sobre as suas dinâmicas externas. Consideram-se então as 

relações destes grupos rurais com o mercado, como por feiras, cooperativas e 

trabalhos assalariados, por exemplo, mas também com a vida urbana, através da 

interrelação das zonas rurais e urbanas em pequenos municípios, a migração 

sazonal ou definitiva e a pluriatividade. 

Com a exposição acima se quer trazer para a discussão que as dinâmicas 

internas construídas e articuladas em comunidades rurais repercutem no meio 

externo. Constata-se então que existem redes de relações sociais que são 

constituídas internamente, mas articuladas em diferentes espaços sociais. Neste 

sentido, as comunidades rurais têm uma cultura específica, que repercute nas suas 

relações com o meio técnico-econômico, ambiental e também social. 

No tocante à PCH Foz do Santana, por se tratar de 24 propriedades que 

desenvolvem, em grande parte, o sistema de agricultura familiar, existe uma grande 

preocupação com a instalação do empreendimento na área. As questões centrais 

apresentadas pelos moradores, neste caso, não se referem precisamente à área a 

ser inundada, até mesmo pelo fato do alagamento ocasionado por esta barragem é 

de pequena relevância, mas sobretudo, quanto às restrições de cunho ambiental 

que surgirão a partir da instalação da obra na área. Questionamentos quanto aos 
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100m necessários para a Área de Preservação Permanente, hoje em grande parte 

não observados, foram recorrentes e discutidos em praticamente todos os 

questionários aplicados no terreno, tanto por pequenos proprietários como por 

aqueles que detêm terrenos maiores. Cabe salientar que em grande parte das 

propriedades as áreas de maior produtividade são as mais baixas e próximas do rio, 

que possuem melhor irrigação, em que pese deveriam ser conservadas como APPs. 

Não é de se surpreender, portanto, que esta seja uma área constantemente em 

rotação de culturas que, em vários casos, garantem o cerne da produtividade 

familiar de grande parte destas propriedades.  

A equipe de trabalho, neste sentido, foi recepcionada com preocupação e 

desconfiança por grande parte da população local, mesmo diante do contexto de 

implantação específico no qual este projeto está inserido, que é o de um 

empreendimento de menor porte. Apenas para se tomar como exemplo desta 

situação, cabe destacar que as oito famílias da margem esquerda do rio Chopim, 

diante da incursão constante de trabalhadores externos relacionados à barragem na 

área, decidiram, de forma consensual, não colaborar com os profissionais envolvidos 

com as usinas. Apenas um dos proprietários que integra este rol tem uma posição 

contrária, pois percebe a implantação da barragem como uma oportunidade 

financeira. Este entrevistado não reside no lote, mas pretende transferir sua moradia 

para a área tão logo finalize a construção de sua residência. Neste caso, ele acredita 

que a indenização proporcionará um acréscimo nas suas atividades produtivas e, 

como ainda não tem área produtiva nem benfeitorias na área a ser comprometida 

pela instalação da obra, sente que não será tão prejudicado como os seus vizinhos.  

Cabe destacar, portanto, que diante desta situação presenciada na margem 

esquerda, estas pessoas seguiram recomendações de movimentos sociais que os 

orientou a não responder pesquisas ou assinar papéis e documentos. Depois de 

explicado o motivo da aplicação dos questionários, aos poucos, os moradores 

mostravam-se mais receptivos e concordavam em conceder a conversa. 

Usualmente, na literatura específica quanto aos efeitos sociais de barragens para 

a população local, somos familiarizados com os grandes impactos que os 

empreendimentos de médio e grande porte acarretam. Em certos casos, grandes 

contingentes populacionais precisam ser relocados acarretando no deslocamento e 
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reconstrução de cidades inteiras, no sentido estrito do termo, conforme demonstra 

Catullo (2006), o que não é o caso da PCH Foz do Santana. 

Todavia, uma menor ênfase é destacada aos impactos sociais da construção de 

uma pequena central hidrelétrica. Em certos casos, de fato, estes efeitos negativos 

são minimizados por se tratar da instalação da obra com influência em poucas ou 

apenas em uma única propriedade. No caso específico da PCH Foz do Santana 

estes impactos serão sentidos em 24 propriedades rurais, em maior ou menor 

escala de percepção, dependendo da área de intervenção em cada propriedade e 

de sua área remanescente.   

Conforme a exposição nos parágrafos anteriores, pode-se constatar que, 

independentemente de seu tamanho e dos diferentes graus de impactos que uma 

barragem acarreta para as populações atingidas, existe uma tendência para que 

ocorra uma modificação nos modos de vida do grupo. 

Outro aspecto que contribui para que se possa fazer a caracterização da área, 

assim como das dinâmicas sociais observadas no terreno, são os usos conferidos 

ao rio Chopim pelos proprietários com terras localizadas na área de influência direta 

do empreendimento, conforme pode ser visualizado na (Figura 6.215. 

Para 50% dos entrevistados, o rio Chopim é utilizado para pesca de uso próprio, 

mas também, em 25% dos casos, para fins de recreação e lazer. Todavia, é 

igualmente destacado que suas águas são usadas para consumo animal, como 

pode ser observado em 29% das respostas e, em momentos extremados e de forte 

estiagem, para consumo humano, como apontaram 8% dos moradores. Além disso, 

destaca-se que para 25%, o rio Chopim é usado para transporte longitudinal e, para 

16%, para fins de travessia entre as margens. Já utilização das águas deste rio para 

propósitos de irrigação foi indicada por 4% dos entrevistados, mesmo não existindo 

outorgas fornecidas pelo Instituto das Águas do Paraná ou mesmo pela ANA 

(Agencia Nacional de Águas) para esta atividade nos municípios de Itapejara 

D’Oeste e São João. 
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Durante o trabalho de campo, indagou

conferidos ao rio Chopim, tanto na atualidade como também em épocas passadas. 
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os momentos de forte estiagem, que os obrigou a consumir a água do rio e também 

a utilizá-lo para lavar roupas nas pedras então descobert

aconteceu no ano de 1978. Ou então o ano de 1983, ainda recente na memória dos 

moradores devido a forte cheia do rio, de aproximadamente seis metros, que invadiu 

benfeitorias dos vizinhos, levou animais por suas corredeiras, destruiu a c

uma família residente em uma comunidade próxima e que, ainda hoje, pode ser 

visualizada em alguns sinais em árvores ou em marcas em algumas casas. 

Estas narrativas coletivas, semelhantes e recorrentes entre os moradores, não 

apenas nos permitem ide

como, igualmente, possibilitam que visualizemos a forma pela qual o rio está 

inserido na vida desta comunidade e nas memórias coletivas compartilhadas entre 
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Durante o trabalho de campo, indagou-se aos moradores sobre os diversos usos 

conferidos ao rio Chopim, tanto na atualidade como também em épocas passadas. 

se então que, em muitos casos, os entrevistados articulavam as suas 

próprias experiências de vida e trajetórias pessoais com as diferentes formas que o 

rio foi sendo apropriado pela comunidade ao longo dos anos. Constatou

igualmente, que o rio Chopim permitiu aos moradores a construção de memórias 

coletivas. Este elemento foi percebido quando, por exemplo, os entrevistados se 

dispunham a revisitar e a compartilhar com a equipe de trabalho as narrativas sobre 

os momentos de forte estiagem, que os obrigou a consumir a água do rio e também 

lo para lavar roupas nas pedras então descobertas pela seca, como 

aconteceu no ano de 1978. Ou então o ano de 1983, ainda recente na memória dos 

moradores devido a forte cheia do rio, de aproximadamente seis metros, que invadiu 

benfeitorias dos vizinhos, levou animais por suas corredeiras, destruiu a c

uma família residente em uma comunidade próxima e que, ainda hoje, pode ser 

visualizada em alguns sinais em árvores ou em marcas em algumas casas. 

Estas narrativas coletivas, semelhantes e recorrentes entre os moradores, não 

apenas nos permitem identificar os anos e a magnitude dos eventos extremados 

como, igualmente, possibilitam que visualizemos a forma pela qual o rio está 

inserido na vida desta comunidade e nas memórias coletivas compartilhadas entre 

seus moradores. O rio, portanto, se insere nas narrativas do grupo tanto do passado 
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como do presente e é um dos elementos constitutivos do território para esta 

comunidade. 

De outro modo, é também pelo rio Chopim que os moradores se lembram de 

antigas balsas atuantes na área, que faziam a útil e necessária travessia entre os 

municípios de São João e Itapejara D’Oeste, agora inexistentes. Todavia, mais do 

que simplesmente facilitar o transporte de moradores, as balsas também 

dinamizavam a área, promovendo um constante trânsito de pessoas entre os 

municípios. Cabe destacar, com efeito, que o nome da comunidade impactada pelo 

empreendimento em Itapejara D’Oeste é justamente, Linha São Miguel / Porto 

Velho.  

6.3.5 Projetos e Programas do Governo do Paraná 

Neste item são apresentados alguns programas e projetos do governo do Estado 

do Paraná, que estão em fase de articulação ou de implementação na área de 

influência da PCH Foz do Santana e que possam ter interface com a implantação 

deste empreendimento. 

6.3.5.1 Programa Meio Ambiente 

O programa de Meio Ambiente do Governo do Paraná tem como objetivo 

conservar a biodiversidade através de instrumentos de controle da qualidade 

ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação dos recursos naturais, 

água, ar, solo, flora e fauna, e desenvolver instrumento de organização e 

gerenciamento dos limites de uso e ocupação do território paranaense. 

O programa justifica-se pela competência e necessidade do Estado de promover 

a gestão dos recursos hídricos e atmosféricos, biodiversidade e florestas, resíduos 

sólidos, controle e monitoramento ambiental, saneamento ambiental, gestão 

territorial e educação ambiental. 

O programa está sendo implantado pelas seguintes ações: a) licenciamento, 

monitoramento e fiscalização ambiental das atividades econômicas, obras e 

empreendimentos; b) gerenciamento de áreas protegidas; c) recomposição e 

recuperação de recursos naturais, envolvendo os diversos segmentos 

governamentais e iniciativa privada, tais como ONGs, órgãos de classe, instituições 

de ensino e pesquisa e setor produtivo. 
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6.3.5.2 Projeto Paraná Biodiversidade 

O Projeto tem por finalidade a conservação da biodiversidade e o manejo 

sustentável dos recursos naturais ao bioma Mata Atlântica em duas regiões 

altamente ameaçadas no Estado do Paraná: Floresta Ombrófila Mista e Floresta 

Estacional Semidecidual. 

O Projeto prevê um modelo que garanta a manutenção da biodiversidade no 

Paraná mediante a implementação de Corredores de Biodiversidade, interligando 

remanescentes florestais e as unidades de conservação, e a reorientação da 

produção rural para modelos menos impactantes, adoção de sistemas de 

fiscalização e controle mais eficientes. 

É importante salientar que, dos 399 municípios paranaenses, num primeiro 

momento o Projeto desenvolve as ações em 63 municípios. Juntos, esses 

municípios somam uma área territorial de aproximadamente 2.000.000 ha, o que 

corresponde a 10% do território do Estado. 

6.3.5.3 Plano de Bacias Hidrográficas 

A série “BACIAS HIDROGRÁFICAS- UMA SÉRIE HISTÓRICA” tem como 

objetivo contribuir para que todos conheçam melhor as bacias onde vivemos e, 

desta maneira, possam colaborar no processo de gestão e preservação dos nossos 

recursos hídricos. 

A legislação brasileira, por meio da Lei Federal 9433/97, determina que, no Brasil 

e em seus Estados, a gestão de recursos hídricos deve ser participativa e 

descentralizada. Para a SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, esta participação social deve começar na sensibilização das pessoas sobre 

características ambientais das bacias hidrográficas onde estão inseridas. 

Os governos estaduais começaram a se organizar diante da legislação e normas 

que autorizam a cobrança pelo uso da água para fins comerciais. Assim, neste 

âmbito tem-se a criação do Comitê Hidrográfico do Baixo Iguaçu (Resolução nº 74 – 

CERH/PR de 16 de maio de 2012), que terá como principal função o gerenciamento 

bem como a realização das ações e serviços relativos a organização dos usos das 

águas nesta bacia.. 

• Aspectos Físicos 
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Considerado o maior rio totalmente paranaense, o rio Iguaçu é formado pelo 

encontro do Rio Atuba na parte leste do município de Curitiba na divisa com o 

município de Pinhais, originados na borda ocidental da Serra do Mar, seguindo seu 

curso de 1320km, cruzando os três planaltos até desaguar no rio Paraná. Seus 

principais rios contribuintes são: Irai, Atuba, Passaúna, Barigui, Verde, Passa Dois, 

da Várzea, Chopin, Palmital, Cavernoso, Adelaide, Gonçalves Dias, Castro Alves, 

Ampére e Silva Jardim. 

• Pontos de monitoramento 

Por razões práticas, a bacia será subdividida em duas: a Bacia do Iguaçu- Área 

Metropolitana (Bacia do Alto Iguaçu), onde se situa a maioria das estações de 

qualidade e a Bacia do Iguaçu-Interior (Médio e Baixo Iguaçu), que abrange o 

restante do Estado.  

6.3.5.4 Programa Mata Ciliar 

O governo do Paraná realiza há vários anos um importante trabalho de 

recuperação da vegetação às margens de rios: o Programa Mata Ciliar.  

São duas as principais vertentes com as quais o Programa Mata Ciliar trabalha: a 

primeira é a recomposição da mata ciliar através do plantio de mudas de espécies 

nativas, e a segunda, é o abandono de áreas para que a vegetação se recomponha 

naturalmente. 

O Programa Mata Ciliar cumpre também o seu papel no combate ao 

aquecimento global com o registro, até a presente data, da captura de mais de 1,5 

milhões de toneladas de CO2. 

As mudas são produzidas pelas entidades conveniadas ao Estado e pelos 

viveiros regionais do IAP. Entrando em Informações dos Viveiros e Mudas encontre 

sua região ou município e visualize a entidade. 

O Programa Mata Ciliar trabalha principalmente produzindo mudas para atender 

uma demanda que existe para se recuperar áreas que foram desmatadas. Os 

plantios acontecem através de parcerias com Municípios, Instituições públicas e 

privadas, em que o Estado, através de convênio com as entidades parceiras apóia a 

produção de mudas, enquanto que os parceiros fazem o cadastro dos interessados, 

na maioria agricultores, que, por sua vez realizam o plantio. 
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É importante ressaltar que o Programa não participa de atividades ou campanhas 

de distribuição de mudas. Isso porque, é exigido o preenchimento do “Cadastro do 

Silvicultor”, onde se especifica o nome do interessado e o local onde serão 

plantadas as mudas. Sem realizar esse cadastro não é permitida a retirada de 

mudas tanto dos viveiros regionais do IAP como dos Viveiros Conveniados. 

6.3.6 Economia Regional 

6.3.6.1 Considerações Gerais 

No contexto regional, verifica-se que os 42 municípios da microrregião 

homogênea (MRH) do Sudoeste Paranaense ocupam uma área de 17.060,44 km2. 

O espaço regional corresponde a 8,55% da superfície do estado do Paraná (199.554 

km2). Na região vive uma população humana na ordem de 587.505 habitantes, dos 

quais cerca de 70% residem na zona urbana. A indicação de que 30% da população 

da região ainda permanece no meio rural mostra a importância da atividade agrícola 

no contexto regional. 

A principal base produtiva regional ainda é o setor primário, com forte 

predominância das atividades agrícolas. A agricultura praticada na região é 

diversificada, compreendendo em especial o cultivo de soja, milho, arroz, feijão, 

trigo, dentre outros produtos. Nas propriedades agrícolas predominam altos índices 

de mecanização e de uso de técnicas de manejo avançadas. Também a pecuária de 

leite e de corte, bem como o sistema integrado de produção de frangos e suínos, é 

significativo em alguns municípios e vem se ampliando gradativamente. 

Segundo FRANZ "o surgimento da lavoura intensiva em insumos, no início dos 

anos 70, colocou ênfase nos aspectos qualitativos da produção monocultural, 

acentuando a incapacidade do modelo extrativista para atender as demandas do 

mercado. Embora o milho detivesse a hegemonia da área plantada, a soja, 

conhecida como lavoura de ricos, e o trigo detinham o maior valor da produção. 

Essas culturas, juntamente com o feijão, expandiram-se com a mecanização, 

trazendo maior valorização das terras dotadas de uma topografia mais suave." 

A base agrícola existente na região favoreceu e ainda continua alavancando a 

expansão da agroindústria e vem sendo por ela reciprocamente favorecida, quer 

pela demanda por produtos agrícolas, quer pelos serviços de integração e também 
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pela presença das cooperativas agrícolas que dão apoio ao desenvolvimento 

agrícola e agroindustrial da região. 

A agroindústria regional está centrada no processamento de oleaginosas, 

lacticínios, moinhos de trigo, fabricação de bebidas e o abate de suínos e aves, 

representado importante complexo empresarial na geração de emprego, renda e 

tributos. 

No que se refere ao setor industrial, compreendendo as indústrias de 

transformação, segundo OLIVEIRA, "a MRH conta com a presença de todos os 

gêneros industriais, com exceção ao fumo, mas com maior predominância das 

indústrias de produtos alimentícios (abate de aves e suínos, beneficiamento de 

mate, moagem de trigo, madeira, vestuário, metalúrgicas e minerais não-metálicos), 

totalizando nestes gêneros 1.194 empresas, ou seja, 81.3% do total da MRH." 

Ainda conforme a mesma fonte: "grande parte das empresas da MRH estão 

centradas nos municípios de Francisco Beltrão, Pato Banco e Dois Vizinhos, que 

possuem 674 estabelecimentos (45,9%) e geram 68,96% do valor adicionado." 

Em termos da economia industrial regional verifica-se que as cidades de Pato 

Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos compõem os centros que abrigam maior 

número de empresas industriais que geram empregos e dinamizam a economia da 

região. Nesses municípios encontram-se grandes firmas principalmente dos gêneros 

de agroindústrias, confecções e alimentos. 

Para melhor apoiar os empresários da região, visando principalmente a 

capacitação dos mesmos e de seus colaboradores, o SEBRAE - Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, bem como o SENAI - Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, possuem unidades de atendimento nos municípios de: 

Capanema, Chopinzinho, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco, Realeza, 

Santa Izabel do Oeste e Santo Antônio do Sudoeste. 

No que se refere ao desenvolvimento industrial da região vale mencionar ainda 

que em 1997 foi implantado o CETIS - Centro Tecnológico Industrial do Sudoeste 

Paranaense, com sede em Pato Branco. O CETIS é um "condomínio tecnológico" 

que utiliza racionalmente um espaço onde são compartilhadas competências, 

recursos tecnológicos e outras facilidades. Neste prisma, o CETIS tem como objetivo 

promover a inovação e a capacitação tecnológica industrial, permitir a instalação de 

um ambiente adequado para empreendimentos, estimulando com isso o 
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desenvolvimento econômico da região Sudoeste como um todo, gerando impostos, 

empregos, ampliação de novos conhecimentos e, evidentemente, desenvolvimento 

tecnológico. Segundo CIMBALISTA "das organizações participantes do condomínio, 

estão em funcionamento a Green Lights, Metavision, Relm Chatral e Hosonic, 

representando um investimento de aproximadamente R$ 9,4 milhões e cerca de 250 

empregos diretos, prevendo após sua consolidação cerca de 600 empregos diretos." 

No âmbito regional, a cidade de Pato Branco destaca-se também pelo fato de 

possuir uma unidade de ensino do CEFET - Centro Federal de Educação 

Tecnológica, onde são ministrados cursos em nível de terceiro grau nas áreas de 

tecnologia em eletrônica, tecnologia em mecânica e tecnologia em eletrotécnica. 

O comércio atacadista e varejista da região está concentrado nos centros 

urbanos de maior porte que polarizam a área: Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois 

Vizinhos. Os mesmos oferecem todo e qualquer tipo de comércio, bem como 

disponibilizam os serviços mais sofisticados e qualificados em termos de saúde, 

ensino e lazer. Nos demais municípios a oferta de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços é relativamente menor e mais modesta, permitindo no 

entanto, o atendimento das necessidades básicas das famílias ali residentes. 

O sistema viário da região possui uma malha de rodovias estaduais asfaltadas 

composta pelos traçados das PR-180; PR-281; PR-473; PR-493 e PR-566 que 

permitem a conexão rodoviária para outras regiões, Argentina e o estado de Santa 

Catarina. Este conjunto de rodovias não faz parte do denominado Anel de 

Integração, o qual pode ser acessado pelas rodovias federais asfaltadas BR-158 e 

BR-373, as quais permitem ligação com a rodovia BR-277 que conduz à Curitiba, 

capital do Paraná, e, em continuidade segue até os portos de Paranaguá e Antonina, 

região portuária onde se concentra o complexo exportador do Estado. 

A infra-estrutura aeroviária é limitada na região, apenas os municípios de Pato 

Branco e Francisco Beltrão possuem aeroportos públicos. Existem vôos regulares de 

conexão entre estas cidades e a capital Curitiba. 

6.3.7 Aspectos Gerais da Economia Municipal (AID) 

6.3.7.1 Conceituação para a Análise 

A avaliação breve da estrutura econômica principalmente dos aspectos 

produtivos dos municípios de Itapejara D’Oeste e São João, que compõem a área de 
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influência direta (AID) do projeto PCH Foz do Santana será feita com a utilização de 

informações secundárias de Valor Adicionado (VA) e do Produto Interno Bruto (PIB), 

dentre outros dados. 

Para entendimento geral é necessário apresentar as características conceituais 

de cada um desses componentes; pois o PIB representa o somatório de toda a 

renda de bens e serviços gerada numa determinada economia em certo período, ao 

passo que o Valor Adicionado é definido como sendo a diferença entre o valor 

referente ao faturamento e/ou venda global das empresas, descontados aqueles 

valores dispendidos com gastos na aquisição de insumos e matérias-primas 

necessários para a produção de determinado produto ou serviço.  

É necessário esclarecer que o VA adotado pela Secretaria da Fazenda do estado 

do Paraná não considera operações de setores onde não há incidência de ICMS, 

como por exemplo bancos, serviços de saúde e educação; por isso, o mesmo 

apresenta limitações. 

No entanto, deve-se salientar que o diagnóstico de uma economia, com a 

utilização das informações do VA, permite traçar um panorama do esforço produtivo 

de um determinado município ou região em produzir, transformar e agregar valor às 

matérias-primas e insumos. 

Dessa forma, quanto maior e mais bem sucedido for este empenho, mais 

dinâmica e produtiva se tornará esta economia, na medida em que estiver 

mostrando melhores níveis de conhecimento tecnológico, científico e de 

aproveitamento do potencial de recursos humanos, dentre outros fatores da cadeia 

produtiva. 

6.3.7.2 Indicadores para a AID 

Dentro deste contexto, os dados disponíveis para 2010 para o VA mostram que 

na AID o setor de serviços predomina, com uma participação de 52,54%, como 

indica a Tabela 6.31. Em segundo lugar na região encontra-se a agropecuária, com 

uma participação de 23,76%, seguido pelo setor industrial com um quinhão de 

23,71%.  

Em cada um dos municípios, a composição da importância dos ramos de 

atividades é semelhante, ou seja, o setor de serviços também é predominante, 

chegando a corresponder a 46,37% em Itapejara D’Oeste, e a 61,59% em São João.  
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O setor industrial tem pouca representatividade na formação do VA dos 

municípios, visto que os maiores estabelecimentos desse gênero estão localizados 

fora dessa área de estudo. 

No que se refere à participação do total de cada um dos municípios no montante 

do valor adicionado da AID, nota-se que o maior quinhão pertence ao Município de 

São João, com uma participação de 54,88% e Itapejara D’Oeste com 45,12% 

(Tabela 6.31). 

O Valor Adicionado para as principais atividades econômicas será objeto de 

detalhamento maior, a ser feito mais adiante, quando serão realizados os 

diagnósticos individualizados dos diferentes setores da economia. 

Tabela 6.31 Valor adicionado, segundo setor econômi co – 2010. 

RAMOS DE ATIVIDADES UNIDADE 

MUNICÍPIOS 

AID 
Itapejara 
D’Oeste São João 

Agropecuária 
Absoluto 34.207 49.276 83.485 

% 21,58% 27,47% 23,76% 

Industria 
Absoluto 50.816 32.485 83.301 

% 32,05% 10,93% 23,71% 

Serviços 
Absoluto 73.489 111.158 184.647 

% 46,37% 61,59% 52,54% 

Total do Valor Adicionado 
Absoluto 158.511 192.819 351.330 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Participação de cada 
município — 45,12% 54,88% 100,00% 

Valores em 10³ reais.Fonte: IPARDES - Base de Dados do Estado. SEFA. 
 

A disponibilidade de empregos formais na região está distribuída em vários 

setores econômicos existentes nos municípios da área de estudo. Segundo dados 

do Ministério do Trabalho, disponíveis para 2009, a AID possuía 3.365 empregos 

formais. 

No somatório dos dois municípios, as da indústria de transformação representam 

o segmento econômico que mais oferece empregos formais, ou seja, 1.030 postos 

de trabalho que representam 30,61% da AID. Em segundo lugar, situa-se o comércio 

que disponibiliza 863 empregos o que corresponde a 25,64% dos postos de trabalho 

existentes nos dois  municípios (Tabela 6.32) 
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No município de Itapejara D’Oeste a indústria de transformação é a que mais 

emprega com um total de 905 empregos e em segundo lugar o comércio com 325 

empregados diretos. 

Em São João verifica-se que o gênero comércio é o principal gerador de 

empregos, contribuindo com 100 postos de trabalho e 538 empregos em 2009. Em 

segundo lugar situa-se a administração pública com 309 empregos, de um total de 

238 postos de trabalho existentes no município. 

Tabela 6.32 Empregos formais, segundo atividades ec onômicas – 2009. 

Atividade econômica 

Municípios 

AID 
Participação 

% 
Itapejara 
D’Oeste São João 

Indústria extrativa mineral 9 22 31 0,92% 

Indústria de transformação 905 125 1.030 30,61% 

Serviços ind. de utilidade pública 6 154 160 4,75% 

Construção civil 49 183 232 6,89% 

Comércio  325 538 863 25,64% 

Serviços 63 76 139 4,13% 

Administração pública 279 309 588 17,47% 

Agropecuária 168 47 215 6,39% 

Outras atividades 69 38 107 3,17% 

Total de empregados 1.873 1492 3.365 
100,00% Participação por município no 

total dos empregos da área 55.66% 44,44% 100,00% 
Fonte: IPARDES - Base de Dados do Estado. (Dados brutos MTr/Rais 2009). 

 

6.3.7.3 Setor Primário da Economia 

O setor primário, formado principalmente por atividades agrícolas e pecuária, é 

analisado de forma ampliada em especial por tratar-se do setor econômico mais 

diretamente afetado pela implantação do projeto da PCH Foz do Santana, que irá 

alagar parcelas relativamente pequenas de propriedades com áreas agriculturáveis.  

Dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE permitem obter uma primeira 

visão geral da atividade agrícola mediante a análise de alguns indicadores 

selecionados. 

Segundo essa fonte, a área coberta por lavouras é mais significativa para o 

município de São João com 17.561 hectares. Isto também ocorre para as áreas 

cobertas com pastagens, que somam 15.996 hectares em São João, contra os 3.326 

hectares em Itapejara D’Oeste (Quadro 6.59). 
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Quadro 6.59 Principais indicadores agropecuários. 

COMPONENTE 

MUNICÍPIOS 

Itapejara D’Oeste São João 

Área coberta por lavouras (ha) 12.376 17.561 

Área coberta por pastagens (ha) 3.326 15.996 

Grau de tecnificação /Área dos estabelecimentos 
agropecuários / tratores existentes  

294 trat. 368 trat. 

42,10 ha/trat. 47,72 ha/trat. 

Empregabilidade:Área total dos estabelecimentos 
agropecuários / pessoal ocupado  

2730 trab. 3.447 trab. 

5,75 ha/trab. 9,73 ha/trab. 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 
. 

No que se refere ao grau de tecnificação, verifica-se que no Município de São 

João um trator atende em média a 47,72ha, ao passo que o município de Itapejara 

D’Oeste a relação de hectares por trator é de 42,10 unidades. Isso mostra que o 

grau de tecnificação é maior para o município de São João, visto que um mesmo 

trator está disponível para uma área menor.  

Deve-se salientar que o uso de trator e seus implementos agrícolas encontram 

limitações pelo tamanho das propriedades e em algumas áreas também pelo relevo 

do solo. Essas características são mais evidentes e presentes nas unidades 

agrícolas localizadas nas proximidades das margens do rio Chopim, em geral de 

menor tamanho e com relevo acidentado. 

Outro indicador, a área total por pessoa ocupada em estabelecimentos 

agropecuários situa-se na ordem de 5,75 ha por trabalhador em Itapejara D’Oeste, 

9,73 ha por trabalhador em São João.  

Quanto ao número de estabelecimentos e área agricultável, por condição do 

produtor, verifica-se que os produtores agropecuários da área de estudo, em sua 

maioria, são os donos das terras onde exercem suas atividades, fato esse que cria 

fortes vínculos em relação ao patrimônio; pois, no somatório de ambos os 

municípios da área de estudo, de um total de 2.381 estabelecimentos, cerca de 

91,55% dos mesmos são trabalhados pelos seus proprietários, o que corresponde a 

2.180 unidades existentes nos dois municípios (Tabela 6.33).  

A predominância dos donos na exploração de suas propriedades verifica-senos 

dois municípios (Itapejara D’Oeste e São João). 

As demais categorias arrendatários, ocupantes e parceiros embora presentes 

nos municípios da área de estudo, possuem pouca participação tanto no número de 

estabelecimentos, como no território agrícola utilizado.  
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Tabela 6.33 Número de estabelecimentos agrícolas e área por condição do produtor 

CONDIÇÃO DO PRODUTOR UNIDADE 
MUNICÍPIOS 

AID Itapejara 
D’Oeste São João 

Arrendatários 
Número de 
estabelecimentos 

27 109 136 

Área (ha) 284 1705 1989 

Ocupantes 
Número de 
estabelecimentos 

10 34 44 

Área (ha) 64 239 303 

Parceiros 
Número de 
estabelecimentos 

5 16 21 

Área (ha) 51 191 242 

Proprietários 
Número de 
estabelecimentos 

951 1.229 2180 

Área (ha) 19.651 31.986 51637 

Total de Estabelecimentos 
Número de 
estabelecimentos 993 1.388 2.381 

Participação 41,70% 58,30% 100,00% 

Total de Área 
Área (ha) 20.050 34.121 54.171 

Participação 30,01% 69,99,% 100,00% 

Fonte: IPARDES - Base de Dados do Estado. IBGE. 2006 
 

Embora os dados disponíveis sejam em nível de município, deve-se salientar que 

tanto em relação aos estabelecimentos como no que se refere à área agriculturável, 

os proprietários predominam fortemente nas margens do rio Chopim e de seus 

afluentes, onde deverá ser formado o reservatório da hidroelétrica projetada.  

Na AID, verifica-se ainda que o setor primário é representado por várias 

atividades que perpassam a horticultura, lavouras temporárias e permanentes, 

pecuária leiteira e de corte, sistema de produção mista e mesmo a silvicultura, com 

pequena exploração florestal. 

No número total de 2.419 estabelecimentos agrícolas para as culturas mais 

representativas existentes na área de estudo, verifica-se a predominância das 

lavouras temporárias milho, soja, feijão, trigo, arroz, aveia e mandioca, dentre outras 

espécies que abrangem 1.244 propriedades, o que corresponde a 51,43% do total 

de estabelecimentos. 

Em segunda posição situam-se as propriedades agrícolas que trabalham com a 

pecuária leiteira e de corte. Este grupo compreende 1.102 unidades, o que 

corresponde a aproximadamente 45,56% do total de estabelecimentos agrícolas 

(Tabela 6.34). 
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Tabela 6.34 Número de estabelecimentos agrícolas po r grupo de atividade econômica 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

MUNICÍPIOS AID 

Itapejara D’Oeste São João Absoluto % 

Horticultura 28 20 48 1,98% 

Lavoura permanente 4 4 8 0,33% 

Lavoura temporária 483 761 1244 51,43% 

Pecuária 479 623 1102 45,56% 

Pesca e aquicultura 3 1 4 0,17% 

Silvicultura e exploração 
florestal 2 11 13 0,54% 

Total de estabelecimentos 999 1.420 2.419 
100,00% Participação de cada 

município 41,29% 59% 100% 
Fonte: IPARDES - Base de Dados do Estado. 2006 

 

No que se refere à área, produção e rendimento das culturas agrícolas, segundo 

os dados disponíveis para 2009 os municípios de Itapejara D’Oeste e São João 

possuíam características semelhantes, ou seja, as culturas de soja, milho, feijão e 

trigo eram predominantes. 

A cultura da soja amplamente difundida na região ocupava a maior área 

cultivada, ou seja, 42.290 ha, com um rendimento médio de 2.315 kg/ha em 2009. 

No mesmo ano a cultura do milho ocupou 19.925 ha, obtendo um rendimento médio 

de 4.851 kg/ha. 

Em terceiro lugar, quanto à área ocupada, posicionou-se o feijão com 7.750 ha 

alcançando uma média de produção de 1.048 kg/ha. A cultura do trigo ficou em 

quarto lugar, ocupando uma área 5.000 hectares, com um rendimento médio de 

1.300 kg/ha, sendo plantado somente no município de São João (Quadro 6.60). 

Em termos de área ocupada, verifica-se que no município de Itapejara D’Oeste 

predomina a cultura da soja com 11.900 hectares cultivados e um rendimento médio 

de 2.447 kg/ha. 

No município de São João, a cultura de soja também predomina em termos de 

área ocupada, onde foram cultivados 20.320 ha em 2009, com uma produtividade 

média de 2.607 kg/ha. 

A cultura do milho, geralmente praticada como fonte de alimentação para aves e 

suínos, é vista como importante e mesmo necessária para viabilizar a criação e 

engorda de animais que são fornecidos aos complexos agroindustriais existentes na 

região. 
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Quadro 6.60 Área, produção e rendimento segundo as principais culturas 

CULTURAS 

Itapejara D’Oeste São João 

Á
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(h

a)
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g/
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Alho 1 5 5.000 1 6 6.000 

Amendoim 8 10 1.250 5 4 800 

Arroz 5 5 1.000 6 9 1.500 

Aveia 0 0 0 50 37 740 

Banana 0 0 0 0 0 0 

Batata-doce  3 24 8.000 3 27 9.000 

Batata-inglesa 3 15 5.000 2 10 5.000 

Cana-de-açúcar 12 480 40.000 5 200 40.000 

Caqui 1 7 7.000 1 8 8.000 

Cebola 2 16 8.000 3 24 8.000 

Centeio 0 0 0 200 125 625 

Cevada 0 0 0 120 192 1.600 

Erva-mate (folha verde) 18 450 25.000 18 450 25.000 

Feijão 3.000 3.400 1.133 1.050 1.050 1.000 

Fumo (em folha) 24 44 1.833 15 26 1.733 

Laranja 8 80 10.000 15 150 10.000 

Limão 1 8 8.000 0 0 0 

Mandioca 70 1.400 20.000 200 4.000 20.000 

Melancia 3 75 25.000 4 104 26.000 

Melão 0 0 0 1 5 5.000 

Milho 4.900 24.021 4.902 3.525 19.325 5.482 

Pera 1 6 6.000 0 0 0 

Pêssego 3 12 4.000 2 7 3.500 

Soja 11.900 29.115 2.447 20.320 52.983 2.607 

Tangerina 1 7 7.000 0 0 0 

Tomate 1 50 50.000 2 120 60.000 

Trigo 0 0 0 5.000 6.500 1.300 

Uva 11 80 7.273 7 49 7.000 

Fonte: IPARDES - Base de Dados do Estado. IBGE (2009) 
 

Ainda na produção de milho, em seguida posicionam-se os municípios de 

Itapejara D’Oeste, com área de 4.900 ha e uma produção de 24.021 t de milho, com 

rendimento de 4.902 kg/ha e São João com 3.525 ha de área plantada em milho e 

uma produção 19.325 t com uma produtividade média de 5.482 kg/ha. 

A produção da pecuária da região abrange bovinos, equinos, ovinos e suínos, 

verificando-se ainda a criação de galinhas. Deve-se destacar que aves e suínos são 

criados em parceria com o sistema integrado entre o produtor e os abatedouros 

existentes na área a ser influenciada pelo empreendimento.  
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Os últimos dados disponíveis sobre produção pecuária referem-se ao ano de 

2009. As informações mostram que a área de influência direta do projeto era a 

responsável pela produção de 3.455.250 aves, o que representa 1,58% do total do 

estado do Paraná. 

Os produtores da região criaram 15.240 suínos naquele ano o que corresponde a 

0,32% da produção estadual. No mesmo ano, nos dois municípios, existia um 

rebanho de 36.627 bovinos, correspondendo a 0.38% da disponibilidade estadual. 

Ovinos e equinos tiveram participação de, 0,57% e 0,18%, respectivamente 

(Quadro 6.61). 

O valor adicionado do setor agropecuário da região de influência direta está 

concentrado essencialmente em outras atividades primárias, quer dizer, aquelas 

mais diretamente relacionadas com a produção agrícola tradicional, merecendo 

destaque as culturas temporárias milho, feijão, trigo, arroz amplamente cultivadas na 

área. 

Em termos de valor adicionado das atividades primárias relacionadas a 

agropecuária, os dados disponíveis mostram que o município de Itapejara D’Oeste 

obteve 29.001, São João um montante de R$ 41.662 em 2009 (Quadro 6.62). 

Quadro 6.61 Produção da pecuária e de aves. 

Municípios Bovinos Equinos Galinhas Ovinos Suínos 

Itapejara D’Oeste 10.867 263 1.985.000 1.485 9.550 

São João 25.760 435 1.470.250 1.565 5.690 

AID 36.627 698 3.455.250 3.050 15.240 

Estado do Paraná 9.494.843 389.020 217.639.868 532.091 4.735.956 

Participação % AID/PR 0,38% 0,18% 1,58% 0,57% 0,32% 
Fonte: IPARDES - Base de Dados do Estado. IBGE (2009). 

 

Quadro 6.62 Valor adicionado, segundo atividades pr imárias. 

Atividades primárias Unidade 
MUNICÍPIOS 

AID 
Itapejara D’Oeste São João 

Agropecuária 
Valor – R$ (1.000) 29.001 41.662 70.663 

Participação % 41,04% 58,96% 100,00% 

Fonte: IPARDES - Base de Dados do Estado. 2009. 
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6.3.7.4 Setor Secundário da Economia 

Os dados e comentários apresentados anteriormente para o setor primário 

mostram a importância das atividades agrícolas no âmbito dos municípios da região. 

O setor secundário por sua vez, embora menos importante na formação da 

economia regional, também será objeto de detalhamento.  

É necessário destacar que a PCH Foz do Santana localizar-se-á em área rural 

e/ou com outros usos que não o urbano, onde estão instaladas as atividades 

industriais geralmente ainda muito incipientes nos municípios considerados na 

análise.  

No que tange ao VA gerado pelas atividades industriais dos dois municípios da 

AID, percebe-se que apenas Itapejara D’Oeste possui uma maior atividade 

industrial, dessa forma, ele gerou um montante de VA de R$ 60.782.932 em 2009. 

Em São João por sua vez a geração do VA industrial com uma participação de R$ 

13.106.416 em 2009 (Tabela 6.35).  

Considerando o somatório do VA industrial destes dois municípios destaca-se 

Itapejara D’Oeste que contribuiu com 82,26% do total, ao passo que o município de 

São João contribuiu com 17,74% do total.  

Tabela 6.35 Valor adicionado, segundo atividades in dustriais. 

ATIVIDADES INDUSTRIAIS  

MUNICÍPIOS 

Itapejara D’Oeste São João 

Indústria 60.317.220 12.235.670 

Indústria - Simples Nacional 465.712 870.746 

INDÚSTRIA – TOTAL  60.782.932 13.106.416 
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AID 82,26% 17,74% 

Fonte: IPARDES – Base de Dados do Estado (2009). Valores em reais R$. 

6.3.7.5 Setor Terciário da Economia 

O setor terciário da economia compreende as atividades comerciais atacadistas 

e varejistas, bem como os serviços de qualquer natureza. As atividades comerciais 

por sua vez subdividem-se em dois grandes grupos, ou seja, comércio varejista e 

comércio atacadista. As atividades do comércio varejista compreendem os gêneros 

de produtos têxteis, tecidos e artigos de vestuário, ferragens, materiais de 

construção e eletrônicos, assim como produtos para a agropecuária em geral. 

Em termos municipais, verifica-se que a maior parcela do Valor Adicionado 

proveniente do comércio varejista coube ao Município de Itapejara D’Oeste, com 
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uma participação de 52,28%, o que representa a geração de R$ 7.685.664. Com 

uma participação muito próxima a de Itapejara D’Oeste o município de São João 

representa 47,72%, gerando um valor adicionado de R$ 7.016.170 (Quadro 6.63). 

Quadro 6.63 Valor adicionado, segundo atividade do comércio varejista 

ATIVIDADE DO COMÉRCIO VAREJISTA 

MUNICÍPIOS 

Itapejara D’Oeste São João 

Comércio Varejista 7.685.664 7.016.170 

Participação na AID 52,28% 47,72% 
Fonte: IPARDES – Base de Dados do Estado. (2008). Valores em R$. 

 
Segundo os dados disponíveis verifica-se que o comércio atacadista dos 

municípios que compõem a área de influência direta é relativamente modesto, tendo 

suas atividades centradas em poucos gêneros. Isto se deve em parte ao fato de que 

centros regionais como Pato Branco e Francisco Beltrão, possuem vários 

estabelecimentos atacadistas, inclusive de grande porte, que terminam 

predominando o atendimento na região. 

Em termos de município a maior participação pertence a São João que no ano de 

2008 teve um VA do comércio atacadista no montante de R$ 9.769.853 o que 

corresponde a 57,61% do total da área de influência. 

O município de Itapejara D’Oeste gerou um montante de R$ 7.189.749 de VA 

com a mesma atividade no ano de 2008 (Quadro 6.64). 

Quadro 6.64 Valor adicionado, segundo atividade do comércio atacadista 

ATIVIDADE DO COMÉRCIO 
ATACADISTA 

MUNICÍPIOS 

Itapejara D’Oeste São João 

Comércio por Atacado 7.189.749 9.769.853 

Participação na AID 42,39% 57,61% 
Fonte: IPARDES – Base de Dados do Estado. (2008). Valores em R$. 

 

Os dados do Valor Adicionado mostram que o setor de serviços existente na 

região está fortemente concentrado na atividade de transportes, gerando em 2008 o 

montante de R$ 12.996.023 para a AID, ficando o município de Itapejara D’Oeste 

com a maior participação, gerando um montante de R$ 4.049.117. 

Em segunda posição, situa-se o setor de Telecomunicações que gerou R$ 

2.570.836 para Itapejara D’Oeste, R$ 3.022.447 em São João, (Tabela 6.36). 

As demais atividades do setor de serviços são pouco representativas ou 

inexistentes em ambos os municípios. 
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Tabela 6.36 Valor adicionado, segundo atividades do  setor de serviços. 

ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

MUNICÍPIOS 

Itapejara D’Oeste São João 

Transportes 4.049.117 3.022.447 

Telecomunicação 2.570.836 3.054.538 

Alojamento  33.188 3.008 

Alimentação 101.820 141.714 

Reparos, manutenção e conservação 21.373 -2.018 

Serviços pessoais e de higiene 0 0 

Serviços auxiliares diversos 0 0 

Serviços – outros 0 0 

Serviços – Total 6.776.334 6.219.689 
Participação do Município na AID 52,14% 47,86% 

Fonte: IPARDES – Base de Dados do Estado (2008). Valores em R$. 
 

6.3.7.6 Finanças Públicas Municipais 

São notórias as dificuldades financeiras pelas quais passa a grande maioria dos 

municípios de pequeno, médio ou grande porte, em especial aqueles situados fora 

das áreas de desenvolvimento econômico tradicional. Particularmente, os municípios 

de menor porte é que enfrentam maiores dificuldades orçamentárias, em especial 

pela sua reduzida base tributária e também pela falta de um sistema de arrecadação 

mais aperfeiçoado.  

Por várias razões políticas, organizacionais e de gestão, é sabido que as 

finanças públicas dos municípios brasileiros e paranaenses em geral estão em 

situação orçamentária precária. Processo esse iniciado especialmente no período 

após a promulgação da Constituição Federal de 1988, visto que gradativamente a 

União vem passando cada vez mais atribuições, competências e encargos aos 

governos dos estados e dos municípios, sem no entanto repassar recursos 

financeiros em valores compatíveis com as despesas públicas. 

Como é praxe, em 2011 as receitas correntes dos dois municípios da área de 

influência da PCH Foz do Santana tiveram origem principalmente na categoria 

transferências de recursos. De um total de receitas no montante de 

R$42.776.539,48 auferidos pelos municípios dessa área, as transferências oriundas, 

seja do poder público federal e/ou estadual (Receita de Transferências Correntes), 

alcançaram o valor de R$ 18.830.402,19, o que corresponde a 90,21% do total das 

receitas correntes recebidas por São João e R$ 20.072.138,64 (91,65%) por 

Itapejara D’Oeste (Tabela 6.37).  
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Tabela 6.37 Valor das receitas municipais correntes , segundo tipos 

Rubricas de receitas 
Itapejara D’Oeste São João 

AID 
Abs. % Abs. % 

Receita Agropecuária - - - - - 

Receita de Contribuições 327.462,56 1,50 347.659,62 1,67 675.122,18 

Receita de Serviços 51.200,00 0,23 24.351,19 0,12 75.551,19 

Receita Patrimonial 169.997,65 0,78 131.192,15 0,63 301.189,80 

Receita Tributária 1.013.427,32 4,63 1.216.764,57 5,83 2.230.191,89 

Receita de Transferências Correntes 20.072.138,64 91,65 18.830.402,19 90,21 38.902.540,83 

Outras Receitas Correntes 267.292,82 1,22 324.650,77 1,56 591.943,59 

Total das receitas correntes 21.901.518,99 100 20.875.020,49 100 42.776.539,48 

Fonte: IPARDES – Base de Dados do Estado, 2011 
 

As outras receitas, incluindo a receita tributária bem como as receitas 

provenientes dos demais setores econômicos (agropecuária, serviços, indústria e 

patrimonial), contribuíram com apenas 7,00% na formação da receita destes dois 

municípios. 

Os dados disponíveis mostram claramente que os municípios considerados 

dependem fortemente das transferências de recursos. Vale dizer que a base 

tributária própria é modesta e a mesma nem sempre é utilizada com a devida 

potencialidade tributária de competência das administrações municipais.  

Empreendimentos hidroelétricos que afetam os municípios lindeiros ao projeto 

contribuem para o fortalecimento das finanças públicas das administrações 

municipais. Esta perspectiva pode concretizar-se através de duas formas básicas: 

• mediante a tributação dos serviços das empreiteiras, via ISS; 

• pelo aumento da arrecadação do ICMS, com as respectivas transferências 

para os municípios; 

No que se refere às despesas dos municípios da área de influência, como nas 

administrações públicas em geral, verifica-se que as mesmas estão fortemente 

concentradas nos desembolsos voltados para as despesas correntes, ou seja, 

aquelas requeridas para fins de custeio da máquina administrativa.  

A soma das despesas correntes do exercício de 2009 (últimos dados disponíveis) 

dos dois municípios absorveram 81,38% (R$ 24.750.006,82) dos dispêndios totais 

de R$ 30.411.700,63 (Tabela 6.38). 
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As despesas de capital, orientadas para investimentos e melhoria da infra-

estrutura municipal participaram com apenas 18.62% no total das despesas, 

representando um montante de R$ 5.661.693,81 para os dois municípios. 

O fato de que elevado percentual de recursos está sendo aplicado em despesas 

de custeio impossibilita iniciativas mais ousadas para aplicações em despesas de 

capital, voltadas para a ampliação e/ou melhoria da infra-estrutura técnica e social 

dos municípios. Ademais, as despesas municipais estão cada vez mais 

pressionadas pelo frequente aumento da demanda relacionada aos serviços 

públicos e também em função da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal que se 

constitui num dispositivo recente que prevê limitações, transparência e moralização 

das contas públicas. 

Tabela 6.38 Valor das despesas municipais correntes , segundo tipos. 

TIPO DE RECEITAS Itapejara 
D’Oeste São João AID 

 Agricultura  602.932,34 789.989,57 1.392.921,91 

 Cultura  6.615,00 299.193,71 305.808,71 

 Educação  2.732.523,61 3.155.344,91 5.887.868,52 

 Gestão Ambiental  - 37.227,24 37.227,24 

 Habitação  195.222,24 450.100,66 645.322,90 

 Indústria  560.177,64 353.743,80 913.921,44 

 Saneamento  88.395,35 86.036,16 174.431,51 

 Saúde  3.734.619,42 2.910.562,83 6.645.182,25 

 Transporte  1.585.639,40 2.282.809,81 3.868.449,21 

 Urbanismo  1.283.231,09 2.731.880,36 4.015.111,45 

 Outros 0 3.752.173,45 3.752.173,45 

 Total corrente 11.561.391,28 13.188.615,54 24.750.006,82 
 Total capital 2.001.246,85 3.660.446,96 5.661.693,81 

 Total 13.562.638,13 16.849.062,50 30.411.700,63 
Fonte: IPARDES – Base de Dados do Estado,2009. 

 

6.3.8 Montante dos Investimentos do Projeto  

Projetos de infraestrutura em geral e investimentos em empreendimentos 

hidroenergéticos em particular, representam o aporte de recursos financeiros 

relativamente elevados que geram uma série de benefícios para a economia 

nacional, regional e local.  

O montante dos investimentos orçados para o projeto da Pequena Central 

Hidrelétrica denominada PCH Foz do Santana, ou seja, o custo global da obra, 

incluindo os componentes de construção civil, obras principais e de apoio, 
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equipamentos eletromecânicos de geração hidrelétrica, sistemas de medição e 

controle, transformadores, aparelhos de automação operacional, implantação de 

infraestrutura viária e logística, prestação de serviços diversos, bem como os custos 

dos programas ambientais, dentre outros itens relacionados ao projeto necessários 

para a implantação da PCH em pauta, está orçado na ordem de R$ 146.000.000,00 

a valores de janeiro de 2013. 

É sabido que empreendimentos de geração de energia elétrica em geral e 

também os classificados como PCH´s - Pequenas Centrais Hidrelétricas requerem 

ampla e diversificada disponibilidade de componentes eletromecânicos necessários 

para a geração e transmissão de energia elétrica. Componentes esses disponíveis 

no mercado nacional, sempre oferecidos com elevados e sofisticados níveis 

tecnológicos de fabricação. 

Dentre as necessidades de produtos hidromecânicos e eletromecânicos 

requeridos para PCH´s, vale mencionar os principais componentes, tais como: 

• Turbinas hidráulicas 

• Comportas 

• Geradores  

• Reguladores de velocidade e de tensão 

• Transformadores 

• Sistemas auxiliares mecânicos  

• Equipamentos de proteção, medição e automação 

• Registros e válvulas 

• Tubos, conexões, isoladores 

• Componentes de linhas de transmissão (cabos, torres, isoladores, pára-

raios, chaves seccionadoras etc.). 

A sistemática de outorga para uso do recurso hídrico, elaboração de projetos 

básicos e executivos, licenciamento ambiental, concessão para implantação, 

construção e por em marcha (operação) de empreendimentos hidroenergéticos é 

trabalhosa, demorada e complexa. 

No contexto geral, na atual fase do empreendimento não se possui definição, 

sequer indicação de possíveis empreiteiros e/ou fornecedores de equipamentos que 

poderão ser selecionados e contratados para suprir as demandas e executar as 

obras civis, ou seja, implantar o empreendimento. Por isso, com as informações 
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disponíveis nesta fase do empreendimento em pauta (PCH Foz do Santana) não se 

dispõe de diretrizes, dados e conhecimentos suficientemente elaborados e 

justificados para identificar e quantificar detalhadamente onde poderão ser gastos os 

valores pertinentes ao investimento do projeto.  

Com as informações ora disponíveis e conhecidas apenas pode-se indicar e 

inferir possíveis ocorrências no tempo e no espaço onde as aquisições de bens e 

serviços necessários ao projeto poderão, por hipótese, ocorrer.  

6.3.9 Fornecedores de Equipamentos para PCH´s 

Para identificar a localização de potenciais fornecedores de máquinas, 

instalações, equipamentos e utensílios necessários para a construção e operação de 

PCH´s optou-se por fazer um levantamento de informações junto ao CERPCH – 

Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas, vinculado a 

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais.  

No contexto geral do presente projeto, levando em conta as informações e os 

dados disponíveis pode se inferir que, dependendo do andamento das negociações 

futuras, a aplicação dos recursos financeiros, ou seja, os gastos necessários ao 

fornecimento dos componentes em pauta deverão ocorrer nos estados e municípios 

em que os fornecedores oferecerem melhores condições de suprimento ao 

empreendedor. Em resumo, o parâmetro definidor para viabilizar o projeto será a 

concorrência empresarial (melhores preços, qualidade, confiabilidade e 

atendimento). 

De antemão é factível assegurar que os fabricantes existentes nas localidades a 

seguir identificadas deverão atender as demandas de equipamentos do projeto PCH 

Foz do Santana.  

O levantamento feito consolidou os dados sobre a localização de fornecedores 

nacionais de máquinas e equipamentos para PCH´s, os quais encontram-se 

resumidos no agrupamento apresentado a seguir. Vale mencionar o fato de que 

alguns fabricantes produzem mais de um produto necessário para a implantação de 

pequenas centrais hidrelétricas.  

Com as informações coletadas junto ao CERPCH é possível constatar que, 

infelizmente, o setor industrial do Paraná apresenta capacidade limitada para o 

atendimento das necessidades desse tipo de empreendimento, haja vista que no 
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Estado existem poucos fornecedores de equipamentos para projetos 

hidroenergéticos. É oportuno considerar que a limitada existência de empresas 

paranaenses nos setores metal mecânico, eletromecânico e elétrico voltadas ao 

suprimento de componentes necessários à construção de PCH´s pode despertar a 

atenção para as potencialidades existentes nesse valioso segmento 

industrial/comercial, motivando novos empreendedores e/ou empresários 

tradicionais consolidados a pensarem no aproveitamento dessas oportunidades 

latentes, pois o mercado para a viabilização e implantação de PCH´s encontra-se 

em constante desenvolvimento no território nacional.  

No contexto geral, desde já é previsível que nos estados e municípios 

identificados com maior número de fornecedores de equipamentos hidromecânicos e 

eletromecânicos venha a ocorrer parte substancial dos desembolsos financeiros 

previstos no orçamento da projetada PCH.  

Tabela 6.39 Localização de fabricantes nacionais de  máquinas e equipamentos para PCH´s – 
Pequenas Centrais Hidrelétricas –  Janeiro 2013 

Localização  Componentes fabricados  

Estado Município Turbinas 
hidráulicas 

Geradores 
síncronos 

Equipamentos de proteção, 
medição e automação 

Outros 
equipamentos  

 
PR 

Campo Largo    3 
Curitiba 1    
Francisco Beltrão  1   

 
 
 

SC 
 

Caçador   1 1 
Florianópolis    2 
Guaramirim   1 2 
Jaraguá do Sul  2  1 
Joaçaba 2    
Schroeder   1 2 
Xanxerê 1    

 
RS 

Caxias do Sul    1 
Estrela 1    
Ijuí 1  1 2 
Portão 1   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP 

Americana    1 
Araras    1 
Barueri    1 
Bragança Paulista   1  
Cajamar    1 
Cotia    3 
Campinas   1  
Diadema    1 
Franca 1    
Guarulhos   1 7 
Iperó    1 
Ipeúna    1 
Jacareí    2 
Jundiaí    2 
Matão  1   
Osasco    2 
Piracicaba    2 
Santo André    1 
São Caetano do Sul    2 
São Paulo - Capital 3 4 5 24 
Sorocaba    2 
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Localização  Componentes fabricados  

Estado Município Turbinas 
hidráulicas 

Geradores 
síncronos 

Equipamentos de proteção, 
medição e automação 

Outros 
equipamentos  

Tatuapé   1  
Tatuí    1 
Taubaté 1    
Valinhos    1 

 
 
 
 

MG 

Belo Horizonte    1 
Betim    1 
Campestre 1    
Cataguases    1 
Contagem    1 
Manhuaçu 2 1   
Santa Luzia   1  
Varginha 1    

MS Campo Grande 1    
ES Serra    1 

RJ 
Duque de Caxias    1 
Nova Iguaçu    1 

• Os números representam a quantidade de empresas que produzem o equipamento mencionado.  
• Em outros equipamentos inclui: Válvulas; tubos, transformadores; linhas de transmissão; reguladores de velocidade; 

reguladores de tensão; comportas; cabos, isoladores, pára-raios, chaves seccionadoras e outros. 
Fonte: CERPCH – Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas. Levantamento e tabulação própria dos 
dados disponíveis em janeiro 2013. 
 

6.3.10 Desenvolvimento da Economia Local e Regional  

Para caracterizar resumidamente o porte da economia local da área de influência 

direta vale apresentar os dados pertinentes ao PIB (Produto Interno Bruto) 

constantes da tabela seguinte, onde se percebe que no somatório dos dois 

municípios, Itapejara D´Oeste participa com cerca de 45,54% e São João contribui 

com 54,46% do mesmo.  

Para a análise locacional da distribuição dos negócios, quer dizer, benefícios 

decorrentes da prevista implantação do projeto conforme será detalhado mais 

adiante, pretende-se levar em conta essa proporcionalidade, ou seja, o maior 

quinhão de ações deve ocorrer no município de São João, seja pela sua participação 

no PIB, mas principalmente pelo fato de que o canteiro de obras da PCH Foz do 

Santana deverá localizar-se em seu território, beneficiando assim várias atividades 

empresariais locais. 

Tabela 6.40 Produto Interno Bruto a Preços Corrente s Itapejara D´Oeste e São João– 2010 Em 
mil reais e % 

Município  PIB  Participação %  
Itapejara D´Oeste 174.401 45,54 
São João  208.711 54,46 
Soma  383.112 100,00 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco de Dados do Estado. 
 

De imediato constata-se que a estrutura comercial e de serviços existente em 

Itapejara D´Oeste e São João é vista como sendo de pequeno porte e ainda 
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incipiente em algumas atividades básicas. Por isso fica evidente e reconhecido que 

as empresas existentes em ambos os municípios não possuem porte e condições 

para atender demandas de máquinas, equipamentos e componentes, assim como 

serviços e materiais necessários para obras civis de grande porte, como é o caso de 

projetos de centrais hidrelétricas. 

A orientação do empreendedor é que, mesmo com as limitações existentes, as 

empreiteiras e outras firmas subcontratadas dêem prioridade para a aquisição de 

bens e serviços disponíveis na economia local. 

Os estabelecimentos empresariais existentes nesses dois municípios, embora 

com limitações, possuem condições para atender algumas demandas previstas para 

o empreendimento, não apenas com o fornecimento de materiais usados 

diretamente na construção civil, mas em especial no que se refere ao setor 

comercial e de serviços. O fornecimento de saibro, brita, areia, madeiras e produtos 

cerâmicos, dentre outros, poderá ser feito por firmas estabelecidas nessas 

localidades, beneficiando assim a economia da região de influência direta do projeto. 

No contexto do presente empreendimento é necessário considerar que produtos 

com características de disponibilidade local e regional seguramente possuem grande 

potencial para serem comprados localmente, desde que os empresários da região 

possuam capacidade técnica, operacional e preços competitivos. Por isso, desde já 

serve o alerta para que o empresariado local tenha disposição, empenho e nível de 

organização visando melhor aproveitar as chances a serem oferecidas pelo 

empreendimento. Pois, é certo de que no contexto local as atividades econômicas, 

principalmente nos gêneros de comércio e serviços, seguramente vão ser 

beneficiadas em diferentes graus de intensidade ao longo das fases de 

planejamento, construção e operação da prevista implantação do projeto PCH Foz 

do Santana.  

Materiais para a construção civil como cimento, agregados e argamassa, dentre 

outros, poderão ser fornecidos por firmas regionais de maior porte localizados, por 

exemplo, em Pato Branco, Francisco Beltrão ou Guarapuava, podendo o 

fornecimento inclusive ser feito diretamente por fábricas situadas na Região 

Metropolitana de Curitiba.  Levando em conta a localização das firmas fornecedoras 

dos materiais mencionados percebe-se que a prevista construção da PCH Foz do 

Santana irá beneficiar não só o setor empresarial local e regional, mas também 
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deverá ter efeitos positivos mais amplos, quer dizer, na economia do estado do 

Paraná.  

No enfoque dos benefícios a serem gerados, com as informações disponíveis, 

provenientes principalmente dos estudos ambientais e de viabilidade técnica do 

presente projeto, contando ainda com a verificação de projetos de pequenas centrais 

hidrelétricas semelhantes em termos de tamanho, configuração técnica, bacia 

hidrográfica e localização e ainda a experiência de profissionais da área de PCH´s, 

dentre outros fatores, é possível estimar e/ou inferir alguns quantitativos físicos e 

monetários para a alocação dos benefícios. Assim, na atual fase dos estudos do 

empreendimento em pauta, já é possível arrolar indicativos para a diversificada 

gama de infraestrutura, serviços e bens requeridos para a obra.  

As informações atualmente disponíveis indicam que as instalações de apoio e as 

atividades construtivas pertinentes e necessárias ao empreendimento deverão 

concentrar-se no local da obra, ou seja, no município de São João. Para melhor 

detalhamento pertinente ao incremento da economia local e regional foram feitos 

cálculos estimativos para dois componentes, a saber, infraestrutura e serviços 

previstos a serem requeridos pela obra em pauta. Os quantitativos físicos e 

monetários estimados para cada componente encontram-se detalhados a seguir, 

com a respectiva distribuição por período de ocorrência.  

As ações e benefícios oriundos desses componentes e atividades devem ocorrer 

ao longo do período de construção das obras previstas para o presente projeto ─ 

PCH Foz do Santana. A estimativa é de que os trabalhos deverão durar em torno de 

24 meses. Assim, enquanto durarem as obras civis projetadas é natural que haja 

intensidade e/ou maior demanda em determinadas fases dos trabalhos. O próprio 

agrupamento adotado para os trabalhos, ou seja, dados por período semestral já 

demonstra que há variações em diferentes fases das obras projetadas.  

A seguir encontram-se detalhadas informações pertinentes ao conjunto da 

infraestrutura prevista para o projeto da PCH Foz do Santana.  
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Tabela 6.41 Estimativa de infraestrutura prevista p ara o projeto PCH Foz do Santana (25 MW) – 
Rio Chopim – Estado do Paraná – Local da obra – São  João 

DESCRIÇÃO   
ESTIMATIVAS SEMESTRAIS 

Primeiro 
semestre 

Segundo 
semestre 

Terceiro 
semestre  

Quarto 
semestre  

1  EDIFICAÇÕES PARA MORADIA NO ACAMPAMENTO      
Residências unifamiliares 3 3 3 3 
Residências funcionais – pessoal em trânsito 2 2 2 2 
Alojamentos coletivos para até 50 pessoas 3 4 4 3 
Casa de visitas 1 1 1 1 
2  SISTEMA DE TRANSPORTE     
Carros locados 5 8 10 10 
Utilitários Jipes 3 3 5 5 
Utilitários Caminhonetes 4x4 3 3 4 4 
Vans 1 2 2 1 
Ônibus 2 3 3 2 
3  COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      
Gasolina - R$/período 4.790 17.660 21.540 13.380 
Diesel - R$/período 2.470 9.310 12.590 7.720 
Lubrificantes R$/período 1.080 3.520 4.650 2.570 
Outros serviços de manutenção – R$/período 1.590 4.910 6.540 5.210 
4  ENERGIA ELÉTRICA      
Obra – MWh/ período 6 18 18 12 
5  ÁGUA TRATADA      

Sistema de captação, distribuição e tratamento - m3 

por  período 
900 1.800 1.800 900 

6  TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO      

Sistema de coleta, tratamento e disposição - m3 

 por período 
500 720 720 640 

7  ÁGUA INDUSTRIAL     

Sistema de captação, distribuição e tratamento - m3 

 por período 
180 600 600 320 

8  ESGOTO INDUSTRIAL      
Sistema de coleta, tratamento e disposição - litros por período 120 180 180 120 

 
A construção de PCH´s requer um amplo conjunto de bens e tarefas 

complementares à construção civil, incluindo-se aí os setores de serviços e o 

comércio em geral, cujos requisitos sempre são muito diversificados e abrangentes. 

Mas é nesses setores que ocorre efetivamente a geração de empregos indiretos 

e/ou complementares para atender o aumento da demanda decorrente das obras. 

Esse incremento nos negócios reflete-se positivamente na rede das atividades 

empresariais locais.  

Os montantes dos recursos financeiros previstos a serem gastos no comércio e 

em serviços apurados para o projeto em pauta encontram-se detalhados na tabela 

seguinte.  

Em função da localização prevista para a implantação das obras e, também 

levando em conta a composição do PIB dos municípios em pauta, estima-se que 
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60% dos negócios devam ocorrer em São João (local do canteiro da obra) e 40% 

venham a beneficiar o município de Itapejara D´Oeste. 

No contexto do desenvolvimento regional é oportuno esclarecer que o 

empreendedor, na medida do possível, se dispõe a buscar uma isonomia na 

distribuição desses gastos nesses municípios, privilegiando e beneficiando assim a 

economia local. 

Tabela 6.42 Estimativa de negócios comerciais e de serviços previstos para o projeto da PCH 
Foz do Santana (25 MW) – Rio Chopim – estado do Par aná – Itapejara D´Oeste e São João 

DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVAS SEMESTRAIS  

Primeiro 
semestre 

Segundo 
semestre 

Terceiro 
semestre  

Quarto 
semestre  

1  EDIFICAÇÕES ALUGADAS     
Residência de dois cômodos 2 3 3 3 

Residência de três cômodos 2 4 4 3 

Escritórios 1 1 1 1 

2  HOSPEDAGEM     
Diárias médias durante o período nos hotéis locais 22 52 55 48 

3  REFEIÇÕES SERVIDAS POR DIA     

No canteiro e acampamento 576 1.143 1.248 639 

Em restaurantes e hotéis nos municípios 12 31 40 45 

4  LANCHE E CAFÉ POR DIA     

No canteiro e acampamento 384 762 832 426 

Em restaurantes e hotéis nos municípios 10 20 23 25 

5  LANCHONETES E BARES     
Gastos em  R$  por período 53.640 110.970 127.900 45.530 

6  ATENDIMENTO AMBULATORIAL     

Exames de rotina por período 170 335 362 145 

Intervenções de enfermagem por período 115 225 310 125 

Encaminhamento para atendimento externo/período 33 62 78 35 

7  MEDICAMENTOS E HIGIENE     

Produtos de higiene pessoal - R$/ período 9.320 20.880 27.660 12.100 

Medicamentos - R$/ período 4.200 8.220 10.455 9.300 

8  CUIDADO PESSOAL     

Barbeiro - R$/período 7.485 15.560 16.930 5.220 

Cabeleireiro e manicure - R$/ período 6.710 13.190 14.345 4.920 

Outros gastos pessoais em R$/ período 5.650 10.910 14.005 4.710 

9  LAZER E DIVERTIMENTO     

Gastos nos municípios da AID  -  R$/ período 13.980 26.040 38.870 22.530 

10  BENS DE CONSUMO     

Roupas e calçados - R$/ período 17.770 33.010 38.440 19.570 

Eletrodomésticos, eletrônicos R$/ período 66.680 88.500 94.170 45.850 

Jornais, revistas, mídias R$/ período 26.460 42.380 47.000 29.650 

Outros gastos em bens de consumo em R$/ período 53.630 118.200 127.110 70.530 

11  MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     
Revisões R$/ período 9.640 29.480 31.780 14.510 

Peças R$/ período 13.410 41.140 46.380 20.390 

Pneus R$/período 3.580 11.110 13.320 4.320 

Outros serviços de manutenção R$/ período 5.230 16.620 18.830 7.070 
Notas:  

• AID – Municípios de Itapejara  D’´Oeste e São João. 
• Estima-se que 60% dos valores constantes na presente tabela venham a ser gastos em São 

João, município que deverá abrigar o canteiro da obras do empreendimento e 40% dos negócios 
venham a ocorrer no município de Itapejara D’´Oeste. 
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6.3.11 Aspectos Econômicos da ADA  

A área diretamente Afetada - ADA da PCH Foz do Santana comporta tanto 

propriedades destinadas exclusivamente para fins de produção para o mercado, 

como também propriedades utilizadas para fins de moradia e agropecuária, que 

mesclam auto-consumo com venda externa. Com isso, destaca-se que estes 

diferentes modos de produção representam também, em certos casos, grupos 

sociais diversos. Conectado a este ponto está a constatação que grupos sociais com 

diferentes modos de produzir se apropriam da natureza e concebem o território de 

forma heterogênea. Neste sentido, apesar da grande maioria das propriedades 

encontradas no terreno pertencerem a pequenos proprietários, existem também 

proprietários maiores, com diferentes áreas destinadas à lavoura e pasto e, 

certamente, com níveis produtíveis variáveis. A atenção, neste sentido, deve ser 

dada às áreas máximas e mínimas encontradas em campo, conforme apresenta a 

Tabela 6.43. 

Tabela 6.43 Utilização de terras 

Utilização de terras 
Área média 
produção 

(ha) 

Área total 
produção 

(ha) 

Área máxima 
encontrada 

(ha) 

Área mínima 
encontrada 

(ha) 

Lavoura temporária 24,08 553,89 266,2 1,5 

Lavoura permanente 0 0 0 0 

Pastagem plantada 8,88 124,36 60 1,21 

Pastagem natural 24,43 94,1 70 3,63 

Horticultura / fruticultura 0 0 0 0 

Matas e capoeirões naturais 13,82 304,05 180,2 1,21 

Matas plantadas 2,17 6,51 5 0,3 

Terras em descanso 5 5 5 5 

Outros usos 0 0 0 0 

Total   1087,91     

 

Como se pode observar, as áreas destinadas à lavoura temporária e ao pasto, 

tanto natural como plantado, são os usos principais da propriedade. Em certos 

casos, esta divisão por áreas destinadas para finalidades específicas é difícil de ser 

mapeada, por uma mesma área de lavoura é também usada para plantio de aveia 

para pasto em outra ocasião, intercalando os gêneros cultivados. De uma forma 

mais geral, a partir das respostas encontradas no questionário, pode-se perceber 

que as propriedades que constam na  ADA – (Área Diretamente Afetada da obra não 

possuem lavoura permanente, nem plantam frutas e hortaliças para fins comerciais, 

além de apresentarem pouca área de terras em descanso. Algumas propriedades 
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possuem mata plantada de eucaliptos, em áreas limitada

Já matas e capoeirões naturais, ao contrário, estão dispostos em uma área total de 

304,05 ha, espalhados dentre as 24 propriedades. Os termos percentuais das 

formas de utilização das terras podem ser conferidos 

abaixo. 

 

Figura 6.216 Percentual de entrevistados que utilizam as terras para
 

Na Figura 6.217 apresenta

propriedade familiar. Como já vimos ao longo do texto, em ambientes rurais onde se 

produz em regime de agricultura 

cooperem, inclusive crianças e idosos, levando em consideração, certamente, as 

condições físicas e etárias destes membros familiares. Neste caso, o trabalho é visto 

como “ajuda”, mas igualmente importante pa

camponesa destes produtores e para o auxílio nas atividades produtivas. A mão

obra familiar, portanto, se sobressai nestas situações, conforme se observa no 

gráfico abaixo, destacando, igualmente, a “troca de dias” que pode o

membros de uma mesma comunidade, geralmente vizinhos, em momentos 

específicos da produção. Todavia, dependendo do tamanho da propriedade e de seu 

caráter mais ou menos voltado para o mercado, observa

funcionários permanentes e temporários.
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possuem mata plantada de eucaliptos, em áreas limitadas que não excedem 6,51ha. 

irões naturais, ao contrário, estão dispostos em uma área total de 

ha, espalhados dentre as 24 propriedades. Os termos percentuais das 

formas de utilização das terras podem ser conferidos na (Figura 

Percentual de entrevistados que utilizam as terras para

apresenta-se a utilização de pessoal ocupado no interior da 

Como já vimos ao longo do texto, em ambientes rurais onde se 

produz em regime de agricultura familiar e usual que todos os membros da família 

cooperem, inclusive crianças e idosos, levando em consideração, certamente, as 

condições físicas e etárias destes membros familiares. Neste caso, o trabalho é visto 

como “ajuda”, mas igualmente importante para a manutenção da condição 

camponesa destes produtores e para o auxílio nas atividades produtivas. A mão

obra familiar, portanto, se sobressai nestas situações, conforme se observa no 

gráfico abaixo, destacando, igualmente, a “troca de dias” que pode o

membros de uma mesma comunidade, geralmente vizinhos, em momentos 

específicos da produção. Todavia, dependendo do tamanho da propriedade e de seu 

caráter mais ou menos voltado para o mercado, observa-se também a existência de 

anentes e temporários. 
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irões naturais, ao contrário, estão dispostos em uma área total de 
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Percentual de entrevistados que utilizam as terras para  

se a utilização de pessoal ocupado no interior da 

Como já vimos ao longo do texto, em ambientes rurais onde se 

familiar e usual que todos os membros da família 

cooperem, inclusive crianças e idosos, levando em consideração, certamente, as 

condições físicas e etárias destes membros familiares. Neste caso, o trabalho é visto 

ra a manutenção da condição 

camponesa destes produtores e para o auxílio nas atividades produtivas. A mão-de-

obra familiar, portanto, se sobressai nestas situações, conforme se observa no 

gráfico abaixo, destacando, igualmente, a “troca de dias” que pode ocorrer entre 

membros de uma mesma comunidade, geralmente vizinhos, em momentos 

específicos da produção. Todavia, dependendo do tamanho da propriedade e de seu 

se também a existência de 
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Outro item do questionário se refere a existência de 

6.218) e a divisão destes animais por um cálculo percentual das propriedades que 

os possuem por números de cabeça (

existência de animais de trabalho que, como visto anteriormente, é bastante 

reduzida na atualidade 

entrevistados (Figura 6.220

Figura 6.218 Percentual de entrevistados que possuem 
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Figura 6.217 Utilização de pessoal ocupado 

Outro item do questionário se refere a existência de criação de animais

) e a divisão destes animais por um cálculo percentual das propriedades que 

os possuem por números de cabeça (Quadro 6.65). Também foi mape

existência de animais de trabalho que, como visto anteriormente, é bastante 

reduzida na atualidade Figura 6.219), além da valoração do rebanho pelos 

220). 

Percentual de entrevistados que possuem criação de animais
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criação de animais (Figura 

) e a divisão destes animais por um cálculo percentual das propriedades que 

). Também foi mapeada a 

existência de animais de trabalho que, como visto anteriormente, é bastante 

), além da valoração do rebanho pelos 

 
criação de animais  
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Quadro 

Rebanho  

1 a 10 cabeças 
11 a 20 cabeças 
21 a 40 cabeças 
acima de 41 cabeças 

 

Figura 6.219 Percentual de entrevistados que possuem animais de trabalho
 

Figura 

Os produtores rurais desta área criam sobretudo gado tanto de leite como de 

corte e suínos. Não foram localizados criadores de aves de corte nesta área, desta 

forma, os galináceos discriminados nos gráficos se referem exclusivamente para 

consumo interno das famílias. O rebanho de gado e suínos, bastante destacado na 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTANA  

Quadro 6.65 Tipos de criação de animais 

 Vaca Gado Bezerro  Suínos  

79% 69% 72% 77% 
14% 0% 14% 15% 
7% 23% 0% 8% 

 0% 8% 14% 0% 

Percentual de entrevistados que possuem animais de trabalho

Figura 6.220 Valor médio atribuído aos animais 
 

Os produtores rurais desta área criam sobretudo gado tanto de leite como de 

corte e suínos. Não foram localizados criadores de aves de corte nesta área, desta 

forma, os galináceos discriminados nos gráficos se referem exclusivamente para 

s famílias. O rebanho de gado e suínos, bastante destacado na 

 

 

508 

Aves Ovinos  

20% 0% 
7% 0% 
40% 50% 
33% 50% 

 
Percentual de entrevistados que possuem animais de trabalho  

 

Os produtores rurais desta área criam sobretudo gado tanto de leite como de 

corte e suínos. Não foram localizados criadores de aves de corte nesta área, desta 

forma, os galináceos discriminados nos gráficos se referem exclusivamente para 

s famílias. O rebanho de gado e suínos, bastante destacado na 
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região, vem ao encontro de dados mais amplos disponibilizados por institutos de 

pesquisa governamentais.  

Se observarmos os dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social podemos ter uma idéia desta dimensão. Tomando 2009 como 

referência, este instituto mapeou que Itapejara D’Oeste, neste ano, apresentava um 

efetivo de rebanho de bovinos de 10.869, enquanto São João possuía 25.760 

cabeças. Já no que se refere a criação de suínos, em 2009 São João dispunha de 

um rebanho de 5.690, enquanto Itapejara D’Oeste 9.550. Segundo este órgão 

estatal, o efetivo do rebanho de vacas ordenhadas é da ordem de 4.500 em 

Itapejara D’Oeste e 7.820 em São João. 

Apesar de estes números serem bastante significativos e se colocarem ao 

encontro com a realidade observada durante o trabalho de campo para a aplicação 

dos questionários, algumas considerações são necessárias. Se tomarmos os dados 

do IPARDES destes dois municípios para análise, no período compreendido de 2000 

a 2009, percebemos que no decorrer destes anos houve um decréscimo do efetivo 

de determinados rebanhos, como o de bovinos e suínos, mas um significativo 

aumento na criação de aves de corte e vacas ordenhadas. Com isso, se quer trazer 

à tona de que estas atividades produtivas são fundamentais para a movimentação 

econômica do município e, se tomarmos como exemplo a produção leiteira, grande 

parte de seu volume de produção é dado a partir da produção rural de pequenas 

propriedades. A atividade produtiva da pequena propriedade, portanto, não pode ser 

desconsiderada, mas vista como essencial para o abastecimento de parcelas da 

população, inclusive dos centros urbanos. 

Quanto aos animais de trabalho, vimos anteriormente que são poucos os 

moradores que continuam a dispor desta forma de trabalho. Precisamente, conforme 

indicado abaixo em termos percentuais, somente 4% dos entrevistados possuem 

junta de bois, o que equivale a apenas um morador e, apenas dois entrevistados 

possuem cavalos ou éguas. 

Outro item se refere a valoração do rebanho. Como alguns animais são 

destinados exclusivamente para o abastecimento interno, alguns moradores não se 

sentiram confortáveis em estipular um valor variável, pois depende de outros 

aspectos determinantes como raça, animais. Já outros moradores, estipularam um 

preço hipotético, porém ressaltaram que este peso e idade do animal. 
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Outro aspecto relevante é a disposição dos gêneros que são cultivados no 

interior da propriedade, disposto nos Quadro 6.66 e Quadro 6.67. Nota-se que a 

produção é feita de forma bastante diversificada e a escolha por um determinado 

cultivo depende, dentre outros aspectos, da estação do ano. Grande parte das 

propriedades trabalha no regime de agricultura familiar que, como visto, implica 

necessariamente na mão-de-obra da família e concatena a produção e o auto-

consumo. Além disso, é destacado o cultivo de policulturas. Neste caso, a demanda 

interna é suprida, mas ao mesmo tempo destina-se parte desta produção para a 

venda.  

Quadro 6.66 Produção agrícola da última safra (2010  / 2011) 

Cultura Produtores 
(%) 

Produtores 
(nº) 

Área média 
plantada 

(ha)* 

Quantidade 
média 

(colhida)* 

Destino da 
produção 

Consumo  Venda 

01 Milho 71% 17 12,8 2.727 sacas 18% 82% 

02 Soja 71% 17 20,8 1.292 sacas   100% 

03 Feijão 46% 11 10 309 sacas 45% 55% 

04 Arroz             

05 Trigo 17% 4 61,2 3.625 sacas   100% 

06 Fumo             

07 Mandioca 29% 7     100%   

08 Algodão             

09 Frutas (venda)             

10 Erva mate 8% 2     50% 50% 

11 Outro             

Criação Produtores 
(%) 

Produtores 
(nº)     

Destino da 
produção 

Consumo  Venda 

01 Aves de corte             

02 Suínos 29% 7     100%   

03 Gado de corte 25% 6     33% 67% 

04 Coelhos             

05 Outros 4% 1       100% 

Produção Produtores 
(%) 

Produtores 
(nº)   

  Destino da 
produção 

Média de 
produção Consumo  Venda 

01 Ovos 29% 7   
14 

dúzias/mês 86% 14% 

02 Mel 17% 4   111 kg/ano 50% 50% 

03 Leite 46% 11   2.725 l/mês 27% 73% 

04 Outros             

* Dentre os proprietários que declararam o item 
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Quadro 6.67 Produção agrícola estimada (2011 / 2012 ) 

Cultura Produtores 
(%) 

Produtores 
(nº) 

Área média 
plantada 

(ha) 

Quantidade 
média 

(colhida) 

Destino da 
produção 

Consumo  Venda 

01 Milho 71% 17 11,6 2.300 sacas 24% 76% 

02 Soja 62% 15 24,6 1.500 sacas   100% 
03 Feijão 37% 9 7,5 217 sacas 44% 56% 
04 Arroz             
05 Trigo 12% 3 71,3 4.120 sacas   100% 
06 Fumo             
07 Mandioca 29% 7     100%   
08 Algodão             
09 Frutas (venda) 

4% 1       100% 

10 Erva mate 8% 2     50% 50% 
11 Outro             

Criação Produtores 
(%) 

Produtores 
(nº) 

Média de 
cabeças 

Média de 
produção 

Destino da 
produção 

Consumo  Venda 

01 Aves de corte             

02 Suínos 29% 7     100%   
03 Gado de corte 25% 6     33% 67% 
04 Coelhos             
05 Outros 4% 1       100% 

Produção Produtores 
(%) 

Produtores 
(nº)   Média de 

produção 

Destino da 
produção 

Consumo  Venda 

01 Ovos 
29% 7   14 

dúzias/mês 86% 14% 

02 Mel 17% 4   111 kg/ano 50% 50% 
03 Leite 46% 11   3.316 l/mês 18% 82% 
04 Outros             

* Dentre os proprietários que declararam o item 
 

A fim de facilitar a visualização, foram indicados os percentuais de agricultores 

que produzem determinado gênero, a área média plantada e a quantidade média 

colhida. Além disso, colocou-se, também em termos percentuais, o destino desta 

produção. Neste caso, considerou-se como sendo para “consumo” a produção dos 

agricultores cuja venda não ultrapassava 50% do total produzido sendo que, para 

mapear a venda, utilizou-se a lógica inversa. 

Na ADA - Área Diretamente Afetada deste empreendimento não existe, ao 

menos por enquanto, nenhuma instalação para criação de aves de corte. Neste 

sentido, atualmente não existem produtores rurais integrados com empresas tal qual 

a Sadia e Perdigão nesta área. Também não é produzido, pelo menos diante das 

safras atuais e previstas nas futuras, a plantação de fumo, apesar da existência de 
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diversos galpões de fumo espalhados por algumas propriedades. Desta forma, 

também não existem produtores conveniados com empresas que se utilizam deste 

cultivo para a indústria, como Souza Cruz e

Todavia, muitos produtores são cooperados de empresas da região, estratégia 

largamente utilizada pelo produtor rural paranaense para dar vazão ao volume de 

sua produção. Conforme podemos observar 

entrevistados declararam ser cooperados de empresas. Entretanto, este número 

pode ser considerado como sendo muito maior, pois muitos produtores não foram 

inseridos nesta categoria por não serem integrados a empresas frigoríficas ou 

conveniados. Já na Figura 

declararam cooperados e, na

Figura 6.221 Proprietários que declararam fazer parte de coopera tivas

 

Figura 
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diversos galpões de fumo espalhados por algumas propriedades. Desta forma, 

também não existem produtores conveniados com empresas que se utilizam deste 

cultivo para a indústria, como Souza Cruz e Phillip Morris. 

Todavia, muitos produtores são cooperados de empresas da região, estratégia 

largamente utilizada pelo produtor rural paranaense para dar vazão ao volume de 

sua produção. Conforme podemos observar na (Figura 

entrevistados declararam ser cooperados de empresas. Entretanto, este número 

pode ser considerado como sendo muito maior, pois muitos produtores não foram 

inseridos nesta categoria por não serem integrados a empresas frigoríficas ou 

Figura 6.222 visualizam-se as empresas que os produtores se 

declararam cooperados e, na Figura 6.223, os itens fornecidos pelas empresas.

Proprietários que declararam fazer parte de coopera tivas
 

Figura 6.222 De quais empresas são cooperados  
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diversos galpões de fumo espalhados por algumas propriedades. Desta forma, 

também não existem produtores conveniados com empresas que se utilizam deste 

Todavia, muitos produtores são cooperados de empresas da região, estratégia 

largamente utilizada pelo produtor rural paranaense para dar vazão ao volume de 

Figura 6.221), 42% dos 

entrevistados declararam ser cooperados de empresas. Entretanto, este número 

pode ser considerado como sendo muito maior, pois muitos produtores não foram 

inseridos nesta categoria por não serem integrados a empresas frigoríficas ou 

se as empresas que os produtores se 

pelas empresas. 

 
Proprietários que declararam fazer parte de coopera tivas  
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Figura 6. 223

6.3.12 Patrimônio Arqueológico

6.3.12.1 Introdução 

O patrimônio arqueológico é a parcela de uma herança maior, deixada pelas 

gerações passadas, administrada, usada e usufruída pela presente, mas com 

transmissão obrigatória para as gerações futuras (Schmitz, 1988).

Lausanne, de 1990, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), 

organização civil internacional lig

arqueológico “engloba todos os vestígios da existência humana e interessa todos os 

lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam elas; 

estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na

águas, assim como todo material a eles associados” (Bastos & Souza, 2008).

Ainda deve ser destacada a definição de patrimônio histórico que, segundo Paoli 

(1992), configura as dimensões múltiplas da cultura como imagens de

vivo: acontecimento e coisas que merecem ser preservados porque são 

coletivamente significativos em sua diversidade.

Conforme a legislação vigente no país, a lei n.º 3.924 de 1961, que dispõem 

sobre os locais pré-históricos e históricos, e a re

Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, existe a necessidade de pesquisas 

que caracterizem o patrimônio arqueológico, para mitigar os impactos negativos que 

a implantação de obras civis 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTANA  

223 Quais são os itens fornecidos pelas empresas
 

Patrimônio Arqueológico 

O patrimônio arqueológico é a parcela de uma herança maior, deixada pelas 

s passadas, administrada, usada e usufruída pela presente, mas com 

transmissão obrigatória para as gerações futuras (Schmitz, 1988).

Lausanne, de 1990, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), 

organização civil internacional ligada a UNESCO, considera que o patrimônio 

arqueológico “engloba todos os vestígios da existência humana e interessa todos os 

lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam elas; 

estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as 

águas, assim como todo material a eles associados” (Bastos & Souza, 2008).

Ainda deve ser destacada a definição de patrimônio histórico que, segundo Paoli 

(1992), configura as dimensões múltiplas da cultura como imagens de

vivo: acontecimento e coisas que merecem ser preservados porque são 

coletivamente significativos em sua diversidade. 

Conforme a legislação vigente no país, a lei n.º 3.924 de 1961, que dispõem 

históricos e históricos, e a resolução n.º 001/86 do Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, existe a necessidade de pesquisas 

que caracterizem o patrimônio arqueológico, para mitigar os impactos negativos que 

a implantação de obras civis pode provocar neste rico acervo. 
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Quais são os itens fornecidos pelas empresas  

O patrimônio arqueológico é a parcela de uma herança maior, deixada pelas 

s passadas, administrada, usada e usufruída pela presente, mas com 

transmissão obrigatória para as gerações futuras (Schmitz, 1988).A Carta de 

Lausanne, de 1990, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), 

ada a UNESCO, considera que o patrimônio 

arqueológico “engloba todos os vestígios da existência humana e interessa todos os 

lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam elas; 

superfície, no subsolo ou sob as 

águas, assim como todo material a eles associados” (Bastos & Souza, 2008). 

Ainda deve ser destacada a definição de patrimônio histórico que, segundo Paoli 

(1992), configura as dimensões múltiplas da cultura como imagens de um passado 

vivo: acontecimento e coisas que merecem ser preservados porque são 

Conforme a legislação vigente no país, a lei n.º 3.924 de 1961, que dispõem 

solução n.º 001/86 do Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, existe a necessidade de pesquisas 

que caracterizem o patrimônio arqueológico, para mitigar os impactos negativos que 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

514 

Existe ainda a lei de crimes ambientais 9605/1998, na seção IV sobre crimes 

contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, incluindo o patrimônio arqueológico. 

A portaria 7 do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), de 

dezembro de 1988, definiu os critérios para as permissões de pesquisas 

arqueológicas e temas relacionados, aprofundados com a portaria 230 do IPHAN. A 

portaria 230, de 17 de dezembro de 2002, estabelece a exigência de estudos de 

impacto nos vestígios arqueológicos nas três fases da licença ambiental: prévia, de 

instalação e de operação, em obras potencialmente capazes de afetar o patrimônio 

arqueológico. Uma mudança nesta portaria 230 do IPHAN tornou essencial a 

execução de programas de educação patrimonial associados às pesquisas 

arqueológicas. Com isso, os arqueólogos passaram a ter responsabilidades que 

incluem o envolvimento da comunidade na gestão do patrimônio. 

No livro Normas e Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (Bastos & Souza, 

2008), editado pelo IPHAN, as definições de ADA, área de entorno, AID, AII e AIE 

são: 

• área diretamente afetada (ADA): onde ocorrerão as áreas edificadas e 

ocupadas com a obra; 

• área de entorno: compreende a faixa do entorno do empreendimento que 

será adquirido pelo empreendedor; 

• área de influência direta (AID): pelo menos um raio de 10km ao redor do 

empreendimento1; 

• área de influência indireta: abrange o espaço banhado pela bacia 

hidrográfica; 

• área de influência expandida (AIE): compreende o espaço territorial 

abrigado pelos municípios onde serão implantados os empreendimentos 

(área total de cada município atingido, e a porcentagem impactada pela 

obra)2 

 

                                                      
1 1Este conceito de AID é similar ao utilizado no EIA para a AID dos aspectos físicos e bióticos 
2 Este conceito de AIE é similar ao utilizado para a AID dos aspectos socioeconômicos do EIA, que abrange  os limites 
territoriais dos municípios afetados pelo empreendimento. 
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Também é importante ressaltar que o patrimônio histórico e arqueológico faz 

parte de nossa memória, como paranaenses e brasileiros, e a proteção e estudo 

deste patrimônio é urgente e necessária. 

O projeto da PCH Foz do Santana, nos municípios paranaenses de São João e 

Itapejara D’Oeste, tornou essencial a execução de estudos para caracterizar o 

patrimônio arqueológico existente na região, que é descrito a seguir. 

6.3.12.2 Arqueologia: Conceitos 

A palavra arqueologia vem do grego archaios-antigo e logos-tratado, ou seja, 

significa o estudo de tudo que é antigo. A arqueologia, entretanto, pode ser definida 

com maior precisão como sendo a ciência que objetiva o resgate e a interpretação 

do passado, seja através de vestígios da cultura material, de representações 

simbólicas, ou ainda de traços de casas, aldeias, cidades, fogueiras e sepultamentos 

de diversos povos. 

Um sítio arqueológico, segundo a terminologia do PRONAPA (Chmyz, 1976a), é 

o local onde se encontram vestígios de culturas passadas. O sítio, ou assentamento, 

também se define, segundo Chang (1968, p.3), como sendo o "local físico ou 

conjunto de locais onde membros de uma comunidade viveram, garantiu sua 

subsistência e exerceram suas funções sociais em dado período de tempo". Chang 

(1968, p.3-4) ainda destaca que qualquer definição de sítio arqueológico estará 

incompleta, se não for levado em conta a sua relação com o ambiente, que seus 

habitantes estavam em contato. 

Neste estudo foi utilizado o enfoque da arqueologia pós-processual, pois as 

leituras informam e contribuem para o presente através de uma análise crítica do 

passado, conforme discussões em Hodder (1988).  

Preucell & Hodder (1996) observam que a arqueologia não é o estudo do objeto, 

mas de processos, ou seja, processos de debate surgidos com a evidência material; 

sendo que esses processos são de fazer e comunicar diferentes perspectivas. 

Assim, a arqueologia se diferencia do antiquário por contextualizar os objetos 

materiais, e desta forma as leituras e interpretações são traduções de uma época 

distinta, pois as leituras informam e contribuem ao presente através de uma análise 

crítica do passado (HODDER, 1988). 
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A arqueologia paranaense pode ser dividida em pré-histórica e histórica, sendo 

que os sítios históricos seriam ruínas e vestígios da cultura material relacionados à 

ocupação européia, dos séculos XVI a XX, no território atualmente compreendido 

pelo estado do Paraná. 

Os vestígios pré-coloniais seriam representados por artefatos, sepultamentos 

humanos, restos de habitações e da dieta alimentar, relacionados tanto às 

populações caçadoras e coletoras, como à povos ceramistas que habitavam o 

Paraná. Ainda podem ser encontradas as representações simbólicas destas 

populações, como as pinturas e gravuras rupestres. 

Os diversos sítios arqueológicos estudados separadamente, para poderem ser 

mais facilmente compreendidos, foram agrupados por arqueólogos em fases e 

tradições. A Tradição representa um grupo de sítios onde uma série de elementos 

ou técnicas tem persistência temporal (CHMYZ, 1976a). 

No Paraná foram identificadas as seguintes tradições: Paleoíndios ou Bituruna, 

Umbu, Humaitá e de sambaquis, relacionadas a povos caçadores-coletores e 

Itacaré-Taquara e Tupiguarani, filiadas a grupos agricultores e ceramistas. Para as 

pinturas e gravuras rupestres caracterizam-se as Tradições Planalto e Geométrica. 

A fase seria qualquer conjunto lítico, cerâmico e de padrões de habitação, 

relacionados no tempo e no espaço, num ou mais sítios (PRONAPA, 1976). Criaram-

se diversas fases para cada tradição definida no Paraná, sendo muitas as 

informações que podem ser obtidas em publicações regionais até 1990. O conceito 

de fase foi abandonado, porém, a tradição ainda se configura na estratégia 

classificatória de dados arqueológicos mais usada no Brasil, e vem permitindo e 

permeando a maior parte dos diálogos de arqueologia regional (Parellada, 2006a). 

6.3.12.3  Histórico das Pesquisas Arqueológicas 

Pesquisas anteriores na área de estudo apontaram a existência de sítios 

arqueológicos. Assim, para caracterizar este patrimônio realizou-se uma síntese de 

dados já conhecidos, através de análise bibliográfica referente a arqueologia, etno-

história e história, inclusive no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 

Arqueológico do IPHAN (Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA). Os 

dados analisados foram especialmente dos municípios paranaenses de Verê, São 

João e Itapejara D’Oeste, incluindo aqui o município de Verê, mesmo não sendo 
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atingido diretamente pelo empreendimento analisado, devido a sua proximidade com 

algumas estruturas da PCH. 

As prospecções arqueológicas, com coleta de material, foram iniciadas a partir 

da publicação, pelo Ministério da Cultura, em Diário Oficial da União, da portaria 5, 

de 08 de fevereiro de 2011, processo 01508.000011/ 2011-11, do IPHAN, que 

dispõe sobre a permissão para desenvolver deste trabalho. Foram realizadas 

prospecções de campo pelas pesquisadoras Claudia Inês Parellada e Fernanda 

Cristina Pereira durante o período da permissão de pesquisa. 

Todo material coletado foi incorporado ao acervo do Museu Paranaense, sendo 

que depois estes vestígios poderão ser repassados à instituições culturais da região 

afetada se houver condições de conservação e/ ou exposição deste material. É 

importante ressaltar que as pesquisas arqueológicas sempre são realizadas por 

amostragem. 

Desenvolveram-se atividades de educação patrimonial, como as entrevistas com 

a população local dos municípios diretamente afetados pela obra em planejamento, 

e a entrega de publicações didáticas sobre a história e a arqueologia paranaense. A 

maioria dos entrevistados afirmou já ter visualizado materiais arqueológicos, 

especialmente lâminas de machado e mós, em áreas de plantações agrícolas. Ainda 

deve ser comentado que foram distribuídos materiais didáticos, em relação ao 

patrimônio arqueológico, em instituições destes municípios. 

Alguns dados foram obtidos através de pesquisas arqueológicas sistemáticas, 

anteriores a esse trabalho, pela pesquisadora responsável por este diagnóstico, 

arqueóloga Claudia Inês Parellada. Vários levantamentos expeditos de campo, na 

região de estudo, já tinham sido realizados por essa pesquisadora e equipe entre 

1990 e 2000, em estudos relativos ao Resgate da Usina Hidrelétrica Salto Caxias, 

realizados no Sudoeste paranaense. A maior parte dos vestígios materiais descritos 

pertence ao acervo do Museu Paranaense. 

Também foram analisadas imagens de satélite do Google (2010), caracterizando 

anomalias de relevo, solo, e vegetação, com texturas, tonalidades e formas 

diferenciadas, que identificassem estruturas arqueológicas. A metodologia foi 

baseada em Sabins Jr (1987), Grehs (1980) e Parellada (1989, 1995-96). 

Em áreas de pastagens ou plantações, cuja mata já foi retirada, em parte delas é 

possível a observação de conjuntos de habitações, o que contribui na identificação 
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dos sítios arqueológicos, além de muitas vezes possibilitar a definição de limites e 

dimensões de sítios-aldeia. A maioria das plantas das prováveis habitações parece 

retangular, apesar da aparência quase elíptica nas imagens causada pela 

decomposição e dispersão, da matéria orgânica das paredes e da cobertura original. 

As possíveis paleo-aldeias, que puderam ser observadas, são circulares a elípticas. 

Na área de influência direta, segundo os conceitos do IPHAN, foram identificados 

os sítios arqueológicos Itararé-Taquara: Marina Santina da Silva e Marleide Stainiski, 

além de cinco áreas de ocorrência de indícios esparsos, denominados José Osmar 

Casagrande, Gilberto Stainisiki, Augustinho Preiss, Marina Juttel e Balsa Ilha Grande 

Santana.  

Com os diferentes dados, elaborou-se a Tabela 6.44 no qual constam as 

seguintes variáveis: número de referência, nome do sítio arqueológico ou de área 

indicada onde havia concentração de materiais arqueológicos, município onde está 

localizado, coordenadas em UTM do ponto central do sítio, localização em relação 

às áreas de influência previamente definidas pelos conceitos arqueológicos, 

principais materiais nele encontrados, Tradições Arqueológicas às quais está filiado 

e as referências bibliográficas mais importantes para a caracterização de cada sítio. 

Na Tabela 6.44 encontram-se indicadas as áreas onde ocorriam indícios 

arqueológicos esparsos.   

 

Tabela 6.44 Sítios arqueológicos cadastrados na áre a de estudo. 
N.º Sítio Arqueológico MUNICÍPIO Coordenadas 

UTM SAD 69 
 Localização* Materiais Tradição Referências 

Bibliográficas 
1 Marleide Stainiski Verê N- 7.141.100 

E- 311.400 
AID Artefatos 

líticos 
Itararé-
Taquara 

Parellada, 
2000a 

2 Maria Santina da 
Silva 

Itapejara 
D’Oeste 

N- 7.133.500 
E- 317.800 

AID Artefatos 
líticos 

Itararé-
Taquara 

Parellada, 
2000a 

3 Torre 157 LT 525kV 
Caxias -Santiago  

São João N- 7.160.401 
E- 315.875 

AIE Artefatos 
líticos 

Humaitá Parellada, 
2000a 

4 Torre 158 LT 525kV 
Caxias -Santiago  

São João N- 7.160.447 
E- 316.239 

AIE Líticos e 
cerâmica 

Itararé-
Taquara 

Parellada, 
2000a 

*Localização segundo os conceitos arqueológicos 
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Tabela 6.45 Áreas de ocorrência de indícios arqueol ógicos esparsos na área de estudo. 

N.º Áreas de Ocorrência de 
Indícios Esparsos 

MUNICÍPIO Coordenadas 
UTM – SAD 69 

Localização* Materiais Referências 
Bibliográficas 

1* José Osmar Casagrande São João N- 7.139.862 
E- 314.797 AID Artefatos 

líticos 
Parellada, 
2000a 

2 Gilberto Stainiski Verê N- 7.141.000 
E- 311.900 

AID Artefatos 
líticos 

Parellada, 
2000a 

3 Augustinho Preiss Verê N- 7.132.900 
E- 314.000 

AID Artefatos 
líticos 

Parellada, 
2000a 

4 Marina Juttel Verê N- 7.136.100 
E- 313.200 

AID Artefatos 
líticos 

Parellada, 
2000a 

5 Balsa Ilha Grande do 
Santana 

Verê N- 7.136.500 
E- 313.450 

AID Artefatos 
líticos 

Parellada, 
2000a 

*Localização segundo os conceitos arqueológicos 

 

As coordenadas do ponto central de cada sítio arqueológico estão em UTM, 

Projeção Universal Transversa de Mercator, com a origem da quilometragem o 

Equador e o Meridiano 51ºWGR, acrescidas as constantes 10.000 km (N) e 500 km 

(E). O datum vertical é Imbituba, Santa Catarina e o horizontal é o SAD-69. 

Deve ser destacado que as pesquisas arqueológicas sempre são realizadas por 

amostragens, assim mesmo com levantamentos executados na área de estudo têm-

se apenas uma amostra de dados dessa região, que são comparados com de outras 

áreas circunvizinhas.  

Segundo as informações da Tabela 6.44 na AID existem cinco áreas de 

ocorrência de indícios esparsos, onde foram recuperados os seguintes vestígios: 

• José Osmar Casagrande: área agrícola, em meia encosta, com vestígios 

ocorrendo junto a estrada rural e em meio a matriz de sedimentos 

argilosos marrom avermelhados. Foram recuperadas três evidências: uma 

lasca utilizada, plaina, em riolito, com 3,6x 3,30x 1,75cm, um núcleo 

utilizado, talhador, em riolito, com 7,21x 4,32x 2,60cm e uma lasca 

utilizada, faca, em quartzo cristal, com 3,14 2,22x 0,75cm, Figura 6.224 e 

(Figura 6.227). 

• Gilberto Stainiski: área situada a jusante da área de inundação da PCH 

Foz do Santana. Em plantação de mandioca, em meia encosta, junto a 

matriz de sedimentos areno-argilosos marrom avermelhados, foram 

recuperados três vestígios: um núcleo utilizado, batedor, em riolito, com 

2,95 x 2,62 x 2,32 cm; um núcleo utilizado, plaina, em riolito, com 5,51 x 
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4,73 x 2,83 cm; e um núcleo retocado, plaina, com 8,85 x 7,98 x 6,84 cm, 

(Figura 6.226) 

• Augustinho Preiss: propriedade de ex-morador da área atualmente 

inundada pelo reservatório da UHE Salto Caxias. Nesse vale, junto a 

plantação de soja, em meio a matriz de sedimentos argilosos marrom 

avermelhados, foram recuperados dois vestígios: uma lasca utilizada, 

raspador, em riolito, com 4,31x 2,43x 1,12cm, e um núcleo utilizado, 

raspador, em quartzo cristal, com 3,85x 2,25x 1,54cm. 

• Marina Juttel: área em topo de morro, próxima a sede da propriedade de 

Maurino Juttel, em terra arada. No solo composto por sedimentos areno-

argilosos marrom avermelhados, com muitos blocos de riolito e basalto, 

foram recuperados três vestígios: uma lasca utilizada, faca, em riolito, com 

5,41x 5,11x 1,70cm; uma lasca utilizada, raspador, em riolito, com 5,22x 

2,76x0,96cm; e um núcleo utilizado, plaina, em riolito, com 8,23 8,22x 

4,79cm. 

• Balsa Ilha Grande do Santana: área situada em vale, junto à pastagem 

revirada, próxima a antiga balsa da Ilha Grande do Santana, na margem 

esquerda do rio Santana. Os vestígios ocorriam em meio a sedimentos 

areno-argilosos marrom avermelhados, com muitos blocos de basalto, 

onde foram recuperados três artefatos: um núcleo utilizado, raspador, em 

riolito, com 12,39x 7,91x 2,96cm; um núcleo utilizado, plaina, em riolito, 

com 10,99x 7,38x 5,89cm; e um núcleo utilizado, talhador, em basalto, 

com 7,5x 7,46x 2,42cm. 
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Figura 6.224 Prospecção na área de José Osmar Casag rande, situada nas 
proximidades da PCH Foz do Santana, Município de Sã o João – PR. (foto: Claudia 

Inês Parellada). 
 

 

 

Figura 6.225 Artefato lítico recuperado na área Jos é Osmar Casagrande, situada 
nas proximidades da PCH Foz do Santana, Município d e São João – PR. (foto: 

Claudia Inês Parellada). 
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Figura 6.226 Alguns líticos da área Gilberto Staini ski,  situada nas 

proximidades da PCH Foz do Santana, Município de Ve rê – PR. (foto: Claudia 
Inês Parellada).   

Pesquisas arqueológicas na região de estudo resultaram em uma faixa de 

ocupação humana que se inicia com grupos caçadores-coletores, relacionados às 

Tradições Arqueológicas Umbu, Humaitá e Bituruna, com sítios que podem ter idade 

de até 10.000 anos AP (antes do presente). 

A partir de 4.000 anos AP ocorrem também vestígios de ceramistas e 

horticultores, filiados às Tradições Tupiguarani e Itararé / Taquara. Em alguns 

desses sítios de grupos ceramistas ocorrem evidências de contato com populações 

correlatas à Tradição Neobrasileira, relacionada aos colonizadores europeus, 

principalmente espanhóis, depois do século XVI. 

As primeiras referências a existência de vestígios arqueológicos no vale do baixo 

rio Iguaçu são de AMBROSETTI (1895). No final da década de 1960, CHMYZ 

(1969a,b, 1971) realizou pesquisas arqueológicas sistemáticas no alto, médio e 

baixo rio Iguaçu, localizando 95 sítios.  

Pesquisas arqueológicas detalhadas no Iguaçu foram realizadas em 1967-68 por 

Chmyz (1969a, 1971), que cadastrou 95 sítios. Esses estudos foram ampliados a 

partir de 1976, com projetos de salvamento no médio rio Iguaçu, nas áreas de 

alagamento das UHE’s Salto Santiago (CHMYZ, 1981), Foz do Areia e Segredo. 

Também foram elaborados os EIA/ RIMA’s para a UHE Salto Caxias (CHMYZ, 

1993) e para a implantação do sistema de transmissão em 525kV associado à UHE 

Salto Caxias (PARELLADA, 1996).  
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Entre 1995 e 1999, foi desenvolvido pelo Museu Paranaense o Programa de 

Resgate Arqueológico da UHE Salto Caxias (PARELLADA, 1995-96, 1998a,b,c, 

1999, 2000a,b, 2001, 2006a), com o cadastro de 120 sítios arqueológicos. Em 1998, 

foram identificados vestígios em 61 das 212 áreas das torres entre as UHE’s Salto 

Caxias e Salto Santiago (PARELLADA, 2001), junto ao sistema de transmissão em 

525kV associado à UHE Salto Caxias (Desenho 6.24). 

Ainda foi realizado o estudo arqueológico para a implantação de áreas potenciais 

para a implantação de corredores ecológicos junto aos reservatórios das UHE’s 

Salto Osório e Salto Santiago pelo Lactec e Tractebel (PARELLADA, 2006b). 

A maioria destes sítios foi parcialmente destruída por atividades antrópicas, como 

a agricultura e a abertura de estradas. A maior parte é Itararé-Taquara, relacionado 

aos ancestrais de povos indígenas da família linguística Jê, sendo que geralmente 

os vestígios ocorriam desde a superfície até 40cm, em meio a matriz de sedimentos 

areno-argilosos marrom avermelhados, com pedaços de carvão associados.  

Ainda foram elaborados os EPIA/RIMA’ s para a construção da UHE Salto Caxias 

(CHMYZ 1993) e para a implantação do sistema de transmissão em 525kV 

associado à UHE Salto Caxias (PARELLADA, 1996). Entre 1995 e 1999, foi 

desenvolvido pelo Museu Paranaense o programa de resgate arqueológico da UHE 

Salto Caxias (PARELLADA, 1995-96, 1998a, 2000a,b), com o cadastro de 120 sítios 

arqueológicos (ver desenho 6.24). 

6.3.12.4  Arqueologia da Área de Estudo 

6.3.12.4.1 Generalidades 

As primeiras prospecções na área de estudo, considerando a área de influência 

expandida (AIE) da obra, resultaram em uma faixa de ocupação humana que vai 

desde grupos caçadores-coletores Umbu (PARELLADA, 2006a) com sítios datados 

a partir de 10.000 anos AP (antes do presente, ou seja, antes do ano de 1950).  

Desde 4.000 anos AP ocorrem também vestígios de populações ceramistas e 

agricultoras, filiadas a Tradição Itararé-Taquara, e a partir de dois mil anos de povos 

Tupiguarani. Em alguns destes sítios ceramistas ocorrem evidências de contato com 

luso-brasileiros, depois do século XVI, observar (Tabela 6.46). Ainda são ricos os 

relatos etnográficos e de viajantes sobre a região descrevendo a presença de várias 
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aldeias de grupos Jê e Guarani até o século XX (Borba, 1904, 1908; Nimuendaju, 

1981). 

Possivelmente entre 12.000 e 15.000 anos atrás, nos territórios que hoje 

abrangem o sul do Brasil e o nordeste da Argentina, já existiam povos caçadores-

coletores. No interior do Paraná esses grupos estão representados pelos 

Paleoíndios e há 10.000 anos aparecem populações Umbu e Humaitá. 

Tabela 6.46 Periodização arqueológica na região da bacia do rio Chopim. 

 Período Grupos Tradições 

Arqueologia 
Pré-Colonial 

A partir de 10.000 anos AP 
(anos antes do presente) 

Caçadores – coletores 
Bituruna 
Umbu 

 Humaitá 
Gravuras e pinturas 
rupestres 

Humaitá 
Geométrica  

A partir de 4.000 anos AP Agricultores – ceramistas 
Itararé-Taquara 
Tupiguarani 

Arqueologia 
Histórica 
 

A partir do século XVI 

Europeus, jesuítas, índios 
contactados, membros de 
expedições de conquista, 
tropeiros, imigrantes 

Neobrasileira e Histórica 

 

6.3.12.4.2 Caçadores e coletores 

No interior do Paraná, a datação mais antiga pertence a um sítio Umbu, com 

aproximadamente 9.000 anos AP, porém Chmyz (1981a) sugere ser a tradição 

Bituruna, a que provavelmente, com o avançar das pesquisas, venha a revelar datas 

mais recuadas, e que seria de caçadores superiores, com uma tecnologia adaptada 

provavelmente a um ambiente de vegetação tipo savana ou cerrado, podendo ter 

relação com os grupos da Fase Vinitu. 

A tradição Bituruna é representada por sítios com grandes pontas de projéteis 

pedunculadas e foliáceas, além de grande variedade de raspadores, elaborados 

sobre lascas, microlascas e lâminas, geralmente a metade em silexito, observar 

(Figura 6.227). Sítios Bituruna foram caracterizados no médio e baixo Iguaçu, no 

centro-sul e sudoeste paranaense, em áreas dos reservatórios das UHE’s Foz do 

Areia, Salto Santiago e Salto Caxias (Chmyz, 1981a, b, 1993; Parellada, 2001, 

2006a).  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH 

Figura 6.227 Pontas de projéteis Bituruna recuperadas em sítio ar queológico no 

 

Nas proximidades da foz do Chopim, nas margens direita e esquerda do rio 

Iguaçu, registraram-se vestígios Bituruna (Parellada, 1998a). Assim, é provável que 

ampliando as pesquisas arqueológicas no vale do Chopim devem ser cadastrados 

maior número de sítios desta tradição. Em alguns sítios dessa região, houve várias 

reocupações, tanto pelos Bituruna como por grupos Umbu, Humaitá, e Itararé

Taquara.  

No sítio Jusante UHE Salto Caxias I, próximo ao eixo da barragem da usina 

hidrelétrica de mesmo nome, no 

2, nível 72cm, em 4.810 + 360 anos AP (Parellada, 2006a). Caracterizaram

níveis de ocupação, todos de caçadores

datada, Bituruna, e os outros, Umbu e, o mais r

Behling et al. (2004) observam que os planaltos do sul do Brasil, há 7.400 anos 

cal AP, estavam dominados por campos, em um clima mais frio e seco que o atual, e 

as araucárias provavelmente se restringiam a vales fechados e profundos e 

vertentes costeiras mais úmidas. Em épocas posteriores a 4.320 anos cal AP as 

araucárias se expandiram em redes de matas de galeria.

Com o clima tornando

intensificou-se a quantidade de sítios arqueológicos de diferentes tradições 

tecnológicas de caçadores
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Pontas de projéteis Bituruna recuperadas em sítio ar queológico no 
paranaense. (foto: Claudia Inês Parellada). 

Nas proximidades da foz do Chopim, nas margens direita e esquerda do rio 

se vestígios Bituruna (Parellada, 1998a). Assim, é provável que 

ampliando as pesquisas arqueológicas no vale do Chopim devem ser cadastrados 

desta tradição. Em alguns sítios dessa região, houve várias 

reocupações, tanto pelos Bituruna como por grupos Umbu, Humaitá, e Itararé

No sítio Jusante UHE Salto Caxias I, próximo ao eixo da barragem da usina 

hidrelétrica de mesmo nome, no Sudoeste paranaense, foi datada, amostra do perfil 

2, nível 72cm, em 4.810 + 360 anos AP (Parellada, 2006a). Caracterizaram

níveis de ocupação, todos de caçadores-coletores, sendo o mais antigo, da amostra 

datada, Bituruna, e os outros, Umbu e, o mais recente, Humaitá. 

. (2004) observam que os planaltos do sul do Brasil, há 7.400 anos 

cal AP, estavam dominados por campos, em um clima mais frio e seco que o atual, e 

as araucárias provavelmente se restringiam a vales fechados e profundos e 

tentes costeiras mais úmidas. Em épocas posteriores a 4.320 anos cal AP as 

araucárias se expandiram em redes de matas de galeria. 

Com o clima tornando-se mais quente e úmido, há cerca de 7.000 anos, 

se a quantidade de sítios arqueológicos de diferentes tradições 

tecnológicas de caçadores-coletores, relacionadas a distintos ambientes naturais: a 
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Pontas de projéteis Bituruna recuperadas em sítio ar queológico no Sudoeste 

Nas proximidades da foz do Chopim, nas margens direita e esquerda do rio 

se vestígios Bituruna (Parellada, 1998a). Assim, é provável que 

ampliando as pesquisas arqueológicas no vale do Chopim devem ser cadastrados 

desta tradição. Em alguns sítios dessa região, houve várias 

reocupações, tanto pelos Bituruna como por grupos Umbu, Humaitá, e Itararé-

No sítio Jusante UHE Salto Caxias I, próximo ao eixo da barragem da usina 

ste paranaense, foi datada, amostra do perfil 

2, nível 72cm, em 4.810 + 360 anos AP (Parellada, 2006a). Caracterizaram-se três 

coletores, sendo o mais antigo, da amostra 

 

. (2004) observam que os planaltos do sul do Brasil, há 7.400 anos 

cal AP, estavam dominados por campos, em um clima mais frio e seco que o atual, e 

as araucárias provavelmente se restringiam a vales fechados e profundos e 

tentes costeiras mais úmidas. Em épocas posteriores a 4.320 anos cal AP as 

se mais quente e úmido, há cerca de 7.000 anos, 

se a quantidade de sítios arqueológicos de diferentes tradições 

coletores, relacionadas a distintos ambientes naturais: a 
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Umbu, em áreas mais aberta

floresta densa, e os sambaquis na costa litorânea.

A Tradição Umbu compreende os sítios pré

principalmente, pela grande presença de pontas de projéteis (Kern, 1981; Schmitz, 

1984). A ocupação destas populações foi tanto em abrigos, sempre que os mesmos 

estivessem naturalmente disponíveis, como a céu aberto.

Existem sítios multifuncionais com reocupação relativamente frequente, sendo 

alguns somente estações de caça (Schmitz, 1991). O

estão localizados próximos a arroios, rios, banhados ou lagoas, e, mais raramente, 

junto ao mar. No Paraná já foram registrados nos vales dos rios Ribeira, Iguaçu, 

Tibagi, Ivaí, Itararé, Paranapanema, na Serra do Mar e no litoral.

Os artefatos líticos típicos seriam pontas de projétil pedunculadas, triangulares, 

foliáceas, de formas e dimensões variadas, lascas, raspadores, furadores e 

percutores, aparecendo ainda talhadores, buris, grandes bifaces, lâminas polidas de 

machado, polidores e picões (Schmitz, 1984), observar 

bastante consistentes sobre os sistemas de assentamento, estilos tecnológicos e 

possíveis modelos de mobilidade Umbu podem ser observados em De Blasis (1988, 

1996) e Dias (2003). 

Figura 6.228 Pontas de projéteis Umbu recuperadas em sítios arqu eológicos no 
Sudoeste paranaense (foto: Claudia Inês 
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Umbu, em áreas mais abertas, de campos e cerrados, a Humaitá, em regiões de 

floresta densa, e os sambaquis na costa litorânea. 

A Tradição Umbu compreende os sítios pré-cerâmicos caracterizados, 

principalmente, pela grande presença de pontas de projéteis (Kern, 1981; Schmitz, 

A ocupação destas populações foi tanto em abrigos, sempre que os mesmos 

estivessem naturalmente disponíveis, como a céu aberto. 

Existem sítios multifuncionais com reocupação relativamente frequente, sendo 

alguns somente estações de caça (Schmitz, 1991). Os sítios Umbu geralmente 

estão localizados próximos a arroios, rios, banhados ou lagoas, e, mais raramente, 

junto ao mar. No Paraná já foram registrados nos vales dos rios Ribeira, Iguaçu, 

Tibagi, Ivaí, Itararé, Paranapanema, na Serra do Mar e no litoral. 

Os artefatos líticos típicos seriam pontas de projétil pedunculadas, triangulares, 

foliáceas, de formas e dimensões variadas, lascas, raspadores, furadores e 

percutores, aparecendo ainda talhadores, buris, grandes bifaces, lâminas polidas de 

ores e picões (Schmitz, 1984), observar Figura 

bastante consistentes sobre os sistemas de assentamento, estilos tecnológicos e 

mobilidade Umbu podem ser observados em De Blasis (1988, 

Pontas de projéteis Umbu recuperadas em sítios arqu eológicos no 
udoeste paranaense (foto: Claudia Inês Parellada).
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s, de campos e cerrados, a Humaitá, em regiões de 

cerâmicos caracterizados, 

principalmente, pela grande presença de pontas de projéteis (Kern, 1981; Schmitz, 

A ocupação destas populações foi tanto em abrigos, sempre que os mesmos 

Existem sítios multifuncionais com reocupação relativamente frequente, sendo 

s sítios Umbu geralmente 

estão localizados próximos a arroios, rios, banhados ou lagoas, e, mais raramente, 

junto ao mar. No Paraná já foram registrados nos vales dos rios Ribeira, Iguaçu, 

 

Os artefatos líticos típicos seriam pontas de projétil pedunculadas, triangulares, 

foliáceas, de formas e dimensões variadas, lascas, raspadores, furadores e 

percutores, aparecendo ainda talhadores, buris, grandes bifaces, lâminas polidas de 

Figura 6.228. Discussões 

bastante consistentes sobre os sistemas de assentamento, estilos tecnológicos e 

mobilidade Umbu podem ser observados em De Blasis (1988, 

 

Pontas de projéteis Umbu recuperadas em sítios arqu eológicos no 
Parellada).  
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No vale do baixo Iguaçu, na área do reservatório da UHE Salto Caxias, em Boa 

Esperança do Iguaçu, foi datada uma das ocupações mais antigas do Paraná, 

9.040+ 400 anos AP (Parellada, 2006a), proveniente do nível inferior do sítio Ouro 

Verde I, relacionado a caçadores-coletores Umbu. Nesse sítio também ocorriam 

vestígios mais recentes de ceramistas Itararé-Taquara, datados em cerca de 300 

anos AP. Ainda, na área, foram documentadas cerca de 500 gravuras rupestres, 

sendo que uma parte provavelmente está relacionada á grupos Umbu. 

Outro sítio arqueológico cadastrado na UHE Salto Caxias, o do Toninho da 

Recapadora, teve seu nível mais antigo, Umbu, datado em 6240±250 anos A P. 

(Parellada 2006a). 

No vale do baixo e médio rio Iguaçu, nas áreas de reservatório das UHE's Foz do 

Areia, Salto Santiago e Salto Caxias foram registrados muitos sítios Umbu (Chmyz, 

1981b, 1993; Parellada, 1995-96, 1999, 2000, 2001, 2006a).  

Na área de alagamento da UHE Salto Santiago Chmyz (1981b) cadastrou 6 sítios 

Umbu, da fase Iguaçu, sendo que estes vestígios ocupavam áreas entre 541 e 

3532m², e distavam entre 6 a 250m do Iguaçu. J. C. Chmyz (1994) também registrou 

a ocorrência de materiais Umbu na UHE Segredo. 

No diagnóstico arqueológico das UHE’s Salto Osório e Salto Santiago houve o 

cadastro de quatro sítios Umbu, dois nas margens do reservatório da UHE Salto 

Osório: o Condomínio UHE Salto Osório 1, e o Laranjeira Condomínio 1, sendo que 

no último também ocorriam vestígios Itararé-Taquara. 

Junto às Linhas de Transmissão entre a UHE Salto Caxias e a UHE Salto 

Santiago, no vale do Chopim, foram cadastrados três sítios arqueológicos Umbu: 

Sabino Mondardo II, situado na margem esquerda do Chopim no município de 

Cruzeiro do Iguaçu-PR (Parellada, 1998a), e nas torres 140 e 142, junto a afluentes 

do Chopim, no município de São Jorge do Oeste (Parellada, 1998b).  

Nos sítios Sabino Mondardo II e torre 140 os artefatos líticos Umbu configuravam 

um nível de ocupação mais antigo, sendo que na superfície ocorria cerâmica Itararé 

Taquara relacionada ao grupo que ocupou a região há menos tempo. Junto à torre 

142 foi cadastrado sítio arqueológico com os vestígios Umbu. Em todos os três sítios 

ocorriam artefatos, a maioria indústria sobre lascas, como raspadores, buris e pontas 

de projéteis, de pequenas dimensões; como também material em núcleos, como 
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talhadores, plainas, raspadores e lâminas de machado. Esses artefatos foram 

confeccionados principalmente em riolito, silexito, basalto e quartzo cristal.  

No médio vale do rio Chopim, na área diretamente afetada pela construção da 

planejada UHE Salto Grande, tem-se até o momento um sítio arqueológico Umbu: 

Gabriel de Morais, com duas ocupações, o nível mais antigo filiado à Umbu e o mais 

recente Itararé-Taquara.. 

Na área diretamente afetada pela PCH Foz do Santana ainda não foram 

cadastrados sítios Umbu, fato que pode ocorrer quando forem aprofundadas as 

pesquisas na região. 

A tradição Humaitá  compreende sítios pré-cerâmicos do interior que não 

possuem pontas de projétil líticas, mas tem uma grande proporção de artefatos 

sobre bloco, onde se destacam bifaces, talhadores, enxós, raspadores e furadores, 

associados a uma grande quantidade de lascas (Kern, 1981; Schmitz, 1984, 1991).  

Os assentamentos característicos são sítios-acampamento, multifuncionais, a 

céu-aberto, próximos a cursos d’água e, excepcionalmente, em abrigos. 

Concentram-se em vales de rios, que possuíam cobertura de floresta tropical semi-

úmida e subtropical, ou seja, no Paraná situam-se principalmente nos vales dos rios 

Paranapanema, Ivaí, Tibagi, Iguaçu e Paraná, e há vários sítios datados no Paraná 

e sul de São Paulo.  

Existem muitas discussões sobre os sítios Humaitá, pois parte deles foi 

identificada apenas pela presença de grande quantidade de artefatos em bloco, e 

podem representar acampamentos de outros grupos culturais, inclusive ceramistas 

(Dias, 2003; Noelli, 2000). 

No vale do baixo rio Iguaçu, em áreas de estudo do PRONAPA (CHMYZ, 1971) e 

do reservatório da UHE Salto Caxias registraram-se sítios Humaitá (CHMYZ 1993; 

PARELLADA 1995-96, 1998,1999, , 2000, 2001). Na UHE Salto Caxias ocorrem 

principalmente em áreas de vale, com muitos artefatos produzidos em riolito.  

No vale do rio Chopim já foram cadastrados dois sítios Humaitá, como nas torres 

157 e 158 no município de São João (PARELLADA, 2000a). Nesses sítios ocorriam 

artefatos líticos, a maioria de grandes dimensões, confeccionados sobre núcleos, 

sendo a matéria-prima riolito, quartzo e basalto. Estes artefatos eram representados 

por talhadores, plainas, raspadores, lâminas de machado e secundariamente lascas. 

Esses sítios situavam-se em meia encosta, sendo a matriz dos vestígios composta 
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por sedimentos marrom avermelhados, de textura areno-argilosa, com muitas 

radículas e raízes, ocorrendo da superfície até 20cm. A área média era de 20.000m². 

6.3.12.4.3 Agricultores e Ceramistas 

Há cerca de 4.000 anos atrás, com o clima tornando-se mais quente e úmido, as 

florestas de araucária já em expansão, e as áreas de campos e estepes diminuindo, 

aparecem os primeiros vestígios de horticultores e ceramistas em território 

atualmente compreendido pelo estado do Paraná, os da tradição Itararé-Taquara; e 

há dois mil anos já se tem assentamentos Tupiguarani. 

É nesse momento que ocorreram importantes mudanças culturais, afinal havia a 

necessidade de aumento do alimento para a subsistência de grupos com maior 

número de indivíduos, ou seja, a sobrevivência das aldeias dependeria de novas 

estratégias para obter mais comida, e um sistema de gerenciamento dos recursos 

naturais associados à estocagem permitiria esse fato.  

Uma ampliação do manejo de espécies florestais com frutos, como o pinhão, e o 

início da prática agrícola, podem ter permitido o aumento populacional e a ocupação 

intensiva de novos espaços. Isso talvez representasse uma estratégia de defesa, 

causada pela pressão expansiva de outros grupos culturais, como sugere Tenório 

(1999). O cultivo agrícola também poderia ter origem na escassez de alimentos 

causada por mudanças climáticas, como aponta o mito da agricultura em grupos 

Kaingang, relatado por Borba (1908). 

Em outubro de 2005, De Masi (com. verbal) declarou que análises em 

incrustações de fundos de cerâmica Itararé-Taquara, recuperados em estruturas 

semi-subterrâneas, no vale do rio Canoas, sul de Santa Catarina, detectaram 

plantas da categoria C4, nas quais se inclui o milho, e as datações foram de 4320 

até 340 anos AP, o que talvez evidencie a prática agrícola antiga por esses grupos. 

Os territórios precisavam ser delimitados, pois aumentava a densidade 

demográfica, e as áreas manejadas, para a garantia da coleta, caça, extração de 

matéria-prima, como rochas, minerais, madeiras, plantas para trançado e cestaria, e 

da argila para cerâmica, além de locais para cultivo agrícola. A cerâmica, nesse 

caso, parece estar associada a uma maior estabilidade habitacional, apesar da 

possibilidade dela já estar sendo confeccionada mesmo sem a horticultura. 

Tenório (1999) observa que no Brasil alguns grupos optaram pela intensificação 

da domesticação e cultivo de plantas, e percebem-se estágios em que isto acontece 
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em conjunto com manejos ambientais, numa definição mista de coleta e 

domesticação.  

A Tradição Itararé-Taquara é característica das terras altas do sul brasileiras, 

cujas populações são relacionadas a família linguística Jê (Chmyz 1968a; Schmitz 

1991). Através de análises lingüísticas Urban (1992) sugere que o núcleo de origem 

e radiação da família Jê possa ser entre as nascentes dos rios São Francisco e 

Araguaia em planaltos do Brasil central. 

Os grupos Jê meridionais, atualmente representados pelos Kaingang e Xokleng, 

teriam se separado e iniciado a migração, em direção ao sul, há quatro mil anos, 

possivelmente buscando relevos semelhantes ao habitat originário (Urban, 1992).  

É provável que ocorreram trocas genéticas, e processos de dinâmica cultural, 

entre os povos que migravam do Brasil central e os caçadores-coletores já 

existentes em território paranaense, sendo que isso pode ter ocorrido com mais de 

um grupo caçador-coletor.  

A ocupação Itararé Taquara foi, preferencialmente, em planaltos cobertos por 

campos, associados a floresta subtropical com pinheiros araucária, havendo 

assentamentos em vales de rios, no litoral e na serra atlântica, abrigos, cavernas e 

estruturas semi-subterrâneas, com grande diferenciação de usos (Chmyz, 1968a,b, 

1995; Schmitz, 1991). Existem referências a monólitos, alinhamentos de pedras e 

megálitos, discutidos em detalhe por Langer e Santos (2001), no vale do Iguaçu, e 

sepultamentos com pedras no vale do médio Ribeira e no Tibagi. Em locais 

próximos a sítios-habitação ocorrem, algumas vezes, pequenos aterros, possíveis 

sepulturas.  

A cerâmica caracteriza-se pelo pequeno volume e espessura fina, com eventual 

engobo negro ou vermelho, e em alguns casos com marcação de tecido ou malha, 

ou mesmo carimbos e incisões, na face externa dos vasilhames, observar (Figura 

6.229). Os artefatos líticos mais representativos são mãos de pilão, lâminas de 

machado lascadas ou polidas, geralmente em formato petalóide, talhadores, 

raspadores e lascas (Figura 6.230).  
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Figura 6.229 Fragmentos cerâmicos Itararé-Taquara, alguns decorados na 
superfície externa, característicos do Sudoeste par anaense (foto: Claudia Inês 

Parellada). 

 

 

Figura 6.230 Materiais lítico Itararé-Taquara, cara cterísticos do Sudoeste 
paranaense (foto: Claudia Inês Parellada). 

  

A dieta alimentar destes grupos baseava-se fortemente na coleta de pinhão e 

mel, na pesca e caça de animais, cultivando milho, mandioca, feijão e abóboras, 

visando a complementação dos recursos e uma prática de manejo ambiental, 

alternando o extrativismo com a prática agrícola.  
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Nos sítios arqueológicos históricos relativos às missões jesuíticas do início do 

século XVII, bem como em aldeias descritas por viajantes dos séculos XVIII a XIX, 

como Afonso Botelho (1771), e mesmo dentro das colônias militares e aldeamentos 

indígenas, do século XIX, do vale do rio Iguaçu é muito provável que sejam 

recuperados inúmeros vestígios Itararé-Taquara. 

Nas áreas dos reservatórios das UHE's Foz do Areia, Salto Santiago e Salto 

Caxias foram identificados inúmeros sítios Itararé-Taquara, com datações bastante 

recuadas, como 2355 e 2445 anos AP para sítios arqueológicos do final do 

reservatório da UHE Salto Osório, e 2860 anos AP para sítio localizado na UHE 

Salto Santiago, conforme Chmyz (1981b, 1993) eParellada(1995-96, 1997b, 

1998a,b, 1999, 2001, 2006).  

No médio Iguaçu, Chmyz (1971) pesquisou três sítios Itararé-Taquara, da fase 

Candói, sendo dois a céu aberto e um abrigo-sob-rocha, onde foram registradas 

gravuras rupestres. Na área da UHE Salto Santiago, Chmyz (1981b) registrou mais 

17 sítios dessa fase, nos municípios paranaenses de Chopinzinho, Mangueirinha, 

Rio Bonito do Iguaçu e Porto Barreiro, obtendo datação de 1475+65 anos AP. 

Chmyz (1981b, 1993) ainda identificou cinco sítios da fase Xagu, nos municípios de 

Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro e Foz do Jordão, datados entre 760+90 e 

490+40 anos AP. Chmyz (1981b) pesquisou dez sítios da fase Açungui, nos 

municípios de Chopinzinho, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu, datados entre 

1060 e 760 anos AP. 

Chmyz (1993) e Parellada (1997b, 1998a,b, 1999, 2001, 2006a) cadastraram 

vários sítios Itararé-Taquara na área do reservatório da UHE Salto Caxias. Os sítios 

ocorriam em todos os compartimentos topográficos, situando-se preferencialmente 

nas margens do rio Iguaçu e afluentes.  

Para o diagnóstico de corredores ecológicos foram caracterizados mais quinze 

novos sítios Itararé-Taquara, oito nas margens do reservatório da UHE Salto Osório, 

e sete na UHE Salto Santiago. Na UHE Salto Osório são: Condomínio UHE Salto 

Osório 2 e 3, Laranjeira Condomínio 1, Constantino 1 e 2, UHE Salto Osório 1, 3 e 4 

(Parellada, 2006b).  

No vale do Chopim já tinham sido cadastrados quarenta sítios arqueológicos 

Itararé-Taquara (Parellada, 1998a,b), sendo que em quinze deles é necessário o 

aprofundamento das pesquisas para a confirmação do diagnóstico da filiação do 
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grupo cultural. Pois, apesar de em prospecções superficiais, só serem coletados 

artefatos líticos, nas fotografias aéreas podem ser visualizadas estruturas que 

caracterizam sítios-aldeia; além disso, a tecnologia de produção dos artefatos é a 

mesma que nos sítios próximos, onde também foram recuperados fragmentos 

cerâmicos. Em dois sítios ocorrem conjuntamente vestígios Umbu, o Sabino 

Mondardo II, situado na margem esquerda do Chopim no município paranaense de 

Cruzeiro do Iguaçu (Parellada, 1998a), e na torre 140, junto a afluentes do Chopim, 

no município de São Jorge do Oeste (Parellada, 1998b). 

Nos sítios arqueológicos Itararé-Taquara, caracterizados no vale do Chopim, 

tem-se cerâmica simples, utilitária, de pequenas dimensões. Os artefatos líticos 

apareciam em grande quantidade, a maioria indústria sobre lascas, como 

raspadores, facas e buris, de pequenas dimensões; como também estavam 

representados artefatos em blocos, como lâminas de machado polidas e lascadas, 

talhadores, plainas, raspadores e alisadores de cerâmica. Esses artefatos foram 

confeccionados principalmente em riolito e silexito, e secundariamente em basalto e 

quartzo cristal. Os vestígios costumam ocorrer desde a superfície até cerca de 40cm 

de profundidade, e a matriz dos vestígios quase sempre é composta por sedimentos 

marrom avermelhados, com textura areno-argilosa, aparecendo muitas vezes 

estruturas de fogueiras e fogões. 

Nos sítios arqueológicos históricos do vale do Iguaçu relativos às missões 

jesuíticas do início do século XVII, bem como em aldeias descritas por viajantes dos 

séculos XVIII a XIX, e mesmo dentro das colônias militares, como a de Chopim e de 

Foz do Iguaçu, do século XIX, é muito provável que sejam recuperados inúmeros 

vestígios Itararé-Taquara. Afinal, essa Tradição está relacionada aos Kaingang e/ou 

Coroados, Xokleng e seus ancestrais. 

No médio vale do rio Chopim, em futura área do reservatório da planejada UHE 

Salto Grande, têm-se quatro sítios arqueológicos Itararé-Taquara: Cândido Ptkovicz, 

mais próximo ao eixo da barragem, João Alves dos Santos, JostenTabolka e o nível 

mais recente do Gabriel de Morais. 

Na área de estudo da PCH Foz do Santana foram caracterizados dois sítios 

Itararé-Taquara: Marina Santina da Silva e Mardeide Stainiski. 

O sítio arqueológico Maria Santina da Silva foi cadastrado no município de 

Itapejara D’Oeste - PR, situando-se em vale, em terra arada, de propriedade de 
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João Aquiles da Silva, nas proximidades da margem esquerda do rio Chopim. Este 

sítio se localiza a aproximadamente 5 km a montante do futuro remanso da PCH Foz 

do Santana. Possui dimensões de 200x 150m, assentando-se sobre sedimentos 

areno-argilosos marrom avermelhados, com muitos seixos e blocos de basaltos. As 

coordenadas em UTM (SAD 69) do centro do sítio Maria Santina da Silva são N- 

7.133.500, e E- 317.800, com altitude média de 455m. 

Na fotografia aérea escala 1: 25.000 (ITC-PR, 1980), número 35750, onde está 

uma imagem do sítio arqueológico, podem ser observadas estruturas circulares a 

ovaladas, com tonalidades mais escuras, que podem representar vestígios das 

paredes de habitações de uma paleo-aldeia Itararé-Taquara. 

Os proprietários da área comentaram que quando passaram arado de boi em 

áreas próximas, há 30 anos atrás, encontravam com certa frequência fragmentos 

cerâmicos finos e simples. Na coleta superficial realizada em meio a plantação 

(Parellada 2000a) foram recuperados 11 artefatos líticos, agrupados em 

microlascas, lascas utilizadas (facas, raspadores ou buris), núcleos utilizados 

(raspador), núcleos retocados (talhador ou plainas); além disso houve a identificação 

da matéria-prima.  

Os materiais líticos recuperados são: uma microlasca, com 2,05x 2,04x 0,42cm; 

duas lascas utilizadas, facas, com 3,01x 1,57x 0,47cm e 3,40x 2,05x 0,24cm; duas 

lascas utilizadas, raspadores, com 4,29x 1,91x 1,75cm e 9,80x 7,39x 1,31cm; três 

lascas utilizadas, buris, de 4,59x 2,06x 1,56cm a 8,82x 3,72x 1,51cm; um núcleo 

utilizado, raspador, com 7,95x 5,86x 2,56cm; um núcleo retocado, talhador 

(quebrado), com 3,92x 3,49x 1,86cm; um núcleo retocado, plaina, com 15,32x 

12,76x 7,02cm. A maior parte dos materiais líticos é em riolito, aparecendo poucos 

vestígios em basalto. 

O sítio arqueológico Marleide Stainiski situa-se no município paranaense de 

Verê, em vale, em terra arada de propriedade de Luís Américo Zeni, a jusante da 

futura barragem da PCH Foz do Santana. Esse sítio arqueológico mede 150 x 150 

m, assentando-se sobre sedimentos areno-argilosos marrom avermelhados, com 

muitos seixos e blocos de basaltos. As coordenadas em UTM (SAD 69) do centro do 

sítio Marleide Stainiski são N- 7.141.100, e E- 311.400, com altitude média de 444m, 

ver (Figura 6.231) e (Figura 6.232). 
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Figura 6.231 Prospecção do sítio arqueológico Marle ide Stainiski, município de 
Verê - PR (foto: Claudia Inês Parellada). 

 

 

Figura 6.232 Alguns artefatos líticos recuperados n o sítio arqueológico Marleide 
Stainiski, município de Verê -PR (Foto: Claudia Inê s Parellada). 

 

Na fotografia aérea escala 1: 25.000 (ITC, 1980) número 35.439, onde aparece o 

sítio arqueológico, podem ser observadas estruturas circulares a ovaladas, com 

tonalidades mais escuras, que podem representar vestígios das paredes de 

habitações de uma paleo-aldeia Itararé-Taquara. 
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Na coleta superficial realizada em meio à plantação foram recuperados 27 

materiais líticos (Tabela 6.47) agrupados em microlascas, lascas utilizadas (facas, 

raspadores ou buris), núcleos utilizados (batedor, raspadores, plainas, talhador e 

buris), núcleos retocados (raspador, talhador, plainas), e fragmento atípico; além 

disso houve a identificação da matéria-prima. Os materiais líticos foram medidos em 

centímetros; por exemplo, 5,5 x 3,2 x 0,9 cm, sendo 5,5 cm o tamanho do eixo 

longitudinal da amostra, 3,2 cm o eixo transversal e 0,9 cm a espessura máxima. 

Os líticos são: uma microlasca, com 1,61 x 1,34 x 0,16 cm; duas lascas 

utilizadas, facas, com 3,46 x 2,18 x 0,67 cm e 4,53 x 2,03 x 1,16 cm; sete lascas 

utilizadas, raspadores, com dimensões que variam de 3,05 x 1,93 x 0,89 cm a 9,73 x 

6,71 x 2,91 cm; uma lasca utilizada, buril, com 5,35 x 3,10 x 1,47 cm; um núcleo 

utilizado, batedor, com 10,60 x 7,42 x 5,94 cm; três núcleos utilizados, plainas, de 

8,20 x 7,55 x 4,19 cm a 10,16 x 7,37 x 5,06 cm; dois núcleos utilizados, raspadores, 

com 5,92 x 4,76 x 2,76 cm e 8,62 x 6,80 x 5,34 cm; um núcleo utilizado, talhador, 

com 6,01 x 3,98 x 2,96 cm; três núcleos utilizados, buris, de 3,92 x 2,15 x 1,46 cm a 

4,27 x 1,84 x 1,24 cm; um núcleo retocado, raspador, com 9,17 x 6,91 x 3,70 cm; um 

núcleo retocado, talhador, com 12,06 x 10,95 x 8,39 cm; três núcleos retocados, 

plainas, de 7,60 x 4,89 x 3,90 cm a 13,87 x 9,39 x 4,59 cm; um fragmento atípico 

com 1,98 x 1,51 x 0,66 cm. 

Tabela 6.47 Material lítico recuperado superficialm ente no sítio MarleideStainiski. 
TIPO MATÉRIA PRIMA  TOTAL 

ABSOL  
TOTAL 
% QZ 

CRST 
SIL
X 

RIOL BAS 

Microlasca   1  1 3,70 

Lasca 
Utilizada  

Faca 1  1  2 7,41 
Raspador 1  5 1 7 25,94 
Buril    1 1 3,70 

Núcleo 
Utilizado  

Batedor    1 1 3,70 
Plaina   2 1 3 11,11 
Raspador   1 1 2 7,42 
Talhador 1    1 3,70 
Buril 3    3 11,11 

Núcleo 
Retocado  

Raspador   1  1 3,70 
Talhador   1  1 3,70 
Plaina   3  3 11,11 

Fragmento atípico  1   1 3,70 
Total  6 1 15 5 27 — 
% 22,22 3,70 55,56 18,52 — 100,00 

Nota: Qzcrist  – quartzo cristal; Silx - silexito; Riol  – riolito;Bas  – basalto. 
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A maior parte dos materiais líticos é em riolito, aparecendo vestígios em quartzo 

cristal e basalto, e em menor proporção em silexito. Na (Tabela 6.47) apresenta-se o 

material lítico recuperado na superfície do sítio arqueológico Marleide Stainiski, 

classificado segundo a tipologia e a matéria-prima. 

Os sítios da tradição Tupiguarani  relacionam-se a agricultores e ceramistas da 

família linguística Tupi-Guarani, que ocuparam as regiões com florestas úmidas do 

sul da América do Sul (Brochado, 1980).  

Caracterizam-se basicamente pela cerâmica, com diferentes tipos decorativos, 

principalmente o corrugado, o corrugado-ungulado, o escovado e o pintado em 

linhas vermelhas e/ ou pretas sobre engobo branco, entre vários outros. Os artefatos 

líticos característicos são lâminas de machado lascadas ou polidas, tembetás, 

raspadores, unifaces, bifaces, polidores em canaleta e adornos peitorais polidos 

perfurados. São comuns os enterramentos em vasilhames cerâmicos, onde eram 

inseridos os objetos principais do morto, como lâminas de machado ou pequenas 

vasilhas, além de adornos. 

 
Figura 6.233 Alguns vasilhames cerâmicos Tupiguaran i provenientes de áreas do 

Paraná, acervo em exposição do Museu Paranaense (Fo to: Claudia Inês Parellada).  

 

Noelli (2004) aponta padrões de assentamento Tupiguarani, no Noroeste 

paranaense, ressaltando a presença de terra preta arqueológica e quantificando as 

diversas espécies vegetais manejadas, através de um modelo agroflorestal. A dieta 

alimentar desses grupos baseava-se no cultivo de mandioca, milho, batata-doce e 
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feijões; na pesca, caça e coleta de frutos, raízes e mel, conforme Metraux (1948). A 

família Tupi-Guarani, um dos ramos mais recentes das línguas Tupi, separou-se há 

mais de dois mil anos. Através de análises linguísticas, Urban (1992) supõe que os 

grupos Tupi-Guarani iniciaram a sua diferenciação dos Macro-Tupi em áreas do 

Brasil Central, entre os rios Madeira e Xingu. 

No Paraná ocorrem em quase todo o território, aparecendo com maior frequência 

nos vales dos grandes rios: Paraná, Ivaí, Tibagi e Iguaçu.  

Chmyz (2002) observa que a fronteira sul dos territórios de grupos Tupi deve 

estender-se até a baía de Paranaguá, e que, possivelmente a região do alto Iguaçu, 

e afluentes, foi ocupada tanto pelos povos Tupi quanto os Guarani.  

No baixo e médio Iguaçu, Chmyz (1971, 1993) definiu três fases Tupiguarani: 

Ibirajé, Sarandi e Icaraíma, sendo que esta última talvez relacione-se aos índios 

Payaguá, da família Guaikurú, citados em documentos do século XVI. A Ibirajé tem 

datações entre 760 e 255 anos AP, e a Sarandi está ligada ao encontro dos Guarani 

com os colonizadores europeus, e as idades estão entre 650 e 145 anos AP. 

No vale do médio e baixo rio Iguaçu foram cadastrados vários sítios Tupiguarani, 

como os dois estudados por J. C. Chmyz (1994) na região atingida pela UHE 

Segredo. Na área de influência da UHE Santa Clara, município de Candói ocorre o 

sítio Fazenda Tupi 1, Tupiguarani. 

Nas proximidades da barra do Chopim, junto à antiga balsa que fazia a travessia 

do rio Iguaçu, entre Foz do Chopim e o município de Quedas do Iguaçu, foi 

localizado um sítio arqueológico Tupiguarani (Parellada, 1998a). 

No vale do Chopim foi caracterizado o sítio Donato Martinello, no município de 

São Jorge do Oeste, em vale na margem direita do Chopim. Foram recuperados 

artefatos líticos, como raspadores, facas, entre outros, além de doada ao Museu 

Paranaense uma lâmina de machado polida com garganta. Como foram descritos 

vários tipos de decorações, como ungulada e corrugada, nos fragmentos cerâmicos 

encontrados pelos parentes de Donato Martinello, é possível que se trate de sítio 

Tupiguarani. Entretanto, devido à altura dos pés de milho plantados e a baixa 

visibilidade, não se encontrou cerâmica na superfície em rápida prospecção. 

No diagnóstico dos corredores ecológicos entre as UHE’s Salto Osório e Salto 

Santiago foi cadastrado o sítio arqueológico UHE Salto Osório 2 (P680), junto às 

margens do reservatório da UHE Salto Santiago, em praia de retrabalhamento, em 
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vale, em São Jorge do Oeste. Este sítio mede 100x 60m, sendo que os vestígios 

ocorrem entre a superfície e 35cm, associados a matriz de sedimentos marrom 

avermelhados, areno-argilosos, com muitas raízes e radículas, além de muitos 

blocos e seixos de basaltos. As coordenadas em UTM do centro desse sítio são N- 

7.165.646, e E- 311.586, com altitude média de 398m. 

Na área diretamente afetada pela PCH Foz do Santana ainda não foram 

cadastrados sítios relacionados a essa Tradição. 

6.3.12.4.4 Pinturas e Gravuras Rupestres 

As pinturas e gravuras rupestres  que ocorrem no Paraná enquadram-se em 

duas Tradições: Planalto e Geométrica. 

A Tradição Planalto , segundo Prous (1989), apresenta figuras pintadas 

geralmente em vermelho, e mais raramente em preto ou amarelo, sendo 

principalmente de animais, e ocorrendo representações geométricas em menor 

proporção. A maior parte das pinturas rupestres paranaenses aparece junto a 

afloramentos do arenito Furnas, como são os abrigos existentes no canyon do 

Guartelá (Parellada, 2003). 

Nas prospecções arqueológicas desenvolvidas nas áreas de construção do eixo 

da barragem, da casa de força e janela da escavação da UHE Fundão, no vale do 

rio Jordão, foram cadastrados 15 abrigos-sob-rocha em rochas andesíticas e 

basálticas, sendo que, em alguns deles, ocorriam pinturas rupestres em vermelho 

(Parellada, 1988c). 

A Tradição Geométrica , como o próprio nome indica, caracteriza-se por 

apresentar representações geométricas, quase não aparecendo outras figuras. 

Nessa Tradição reúnem-se as gravuras rupestres encontradas no Paraná, já 

identificadas no vale do rio Iguaçu e Paranapanema, além de parte das pinturas 

rupestres que ocorrem nos arenitos Furnas e Itararé-Taquara, principalmente os 

sítios localizados no norte paranaense. 

As gravuras ocorrem em áreas de afloramentos de basaltos e andesitos da 

Formação Lavas da Serra Geral, de arenitos e conglomerados Furnas, e de arenitos 

e diamictitos Itararé-Taquara. Em algumas gravuras já foram observados vestígios 

de pigmentos bastante intemperizados, ou seja, possivelmente parte das gravuras 

rupestres era pintada, ou havia pinturas associadas a elas (Parellada, 2003). 
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No vale do baixo Iguaçu, no sítio arqueológico Ouro Verde I, em Boa Esperança 

do Iguaçu, Sudoeste paranaense, foi caracterizado um conjunto de 500 gravuras 

rupestres, em afloramentos e blocos de basaltos e andesitos, predominando 

representações geométricas, com círculos concêntricos, alguns raiados, muitos 

pontos enfileirados e grades (Parellada, 2001, 2006a, 2009).  

Parte dessas gravuras pode estar associada a, atualmente, ocupação mais 

antiga do Paraná, o nível inferior do sítio Ouro Verde I, datado em 9040+ 400 anos 

AP (Parellada, 2006a), relacionado a povos caçadores-coletores Umbu. Nesse sítio 

também ocorrem vestígios mais recentes Itararé-Taquara, datados em cerca de 300 

anos AP. No município paranaense de Três Barras do Paraná, junto à margem 

direita do Iguaçu, também foi cadastrado um sítio arqueológico com cerca de 50 

gravuras rupestres, em afloramentos e blocos de basalto, onde aparecem círculos 

concêntricos e pontos (Parellada, 2000b). 

Na área diretamente afetada da PCH Foz do Santana ainda não foram 

documentados sítios com arte rupestre. 

6.3.12.4.5 Arqueologia Histórica e a Etno-História do Vale do Rio Chopim 

A arqueologia histórica desta região compreende os vestígios deixados pelas 

diversas populações que habitaram essas áreas a partir do século XVI, coloniais ou 

posteriores, onde geralmente existe documentação escrita complementar. Na área 

de estudo estes materiais podem ser caracterizados como pertencentes à Tradição 

Neobrasileira, ou simplesmente históricos se houver apenas restos construtivos e/ 

ou louça, vidro, grês e metais associados. 

“A Tradição Neobrasileira, combinando técnicas indígenas de manufatura 
e decoração com elementos de forma européia, desenvolveu-se no litoral 
brasileiro a partir do século XVI. O escovado e o corrugado são comuns. 
Digitado sobre o lábio ou frisos aplicados, ponteado, inciso e engobo 
vermelho são outras técnicas que ocorrem. Asas curvadas nos ombros, 
bases planas e em pedestal são elementos característicos de influência 
européia. Também estão presentes cachimbos angulares.”(Pronapa, 1976). 

 
Nas circunvizinhanças do vale do rio Chopim são ricos os relatos etnográficos e 

de viajantes; Nimuendaju (1982) relata a presença na área de índios Gualachi e 

Guayaná no século XVII, Chiqui em 1640, Bituruna em 1662-1688 e 1738, além de 

Kaingang e Guarani até a atualidade. 

Para melhor ser compreendida a etno-história do vale do rio Chopim, tem que ser 

feita a revisão de fatos importantes, que ocorreram em contextos geográficos 
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maiores que a área diretamente afetada e de influência da PCH Foz do Santana. 

Dessa forma, na descrição a seguir têm-se alguns eventos que aconteceram em 

áreas vizinhas e/ou até um pouco distantes do vale do rio Chopim, mas que tem 

implicações diretas em como ocorreu a ocupação humana do sudoeste paranaense, 

incluindo a região de estudo. 

Essa região era cortada por um caminho indígena, rico em ramais, denominado 

Peabiru (Cardozo, 1970), que também era utilizado pelos conquistadores europeus, 

como Aleixo Garcia em 1524, Cabeza de Vaca em 15413 e Schmidel em 1552. Na 

metade do século XVI, os espanhóis iniciaram a colonização da Província del 

Guairá, que abrangia praticamente todo o interior do Paraná, inclusive o vale do rio 

Iguaçu.  

O Guairá era povoado principalmente por grupos indígenas Guarani e da família 

linguística Jê4 que tiveram contato com os primeiros viajantes europeus, como Aleixo 

Garcia em 1524 e Cabeza de Vaca 1541/42, comandantes de expedições que saíam 

do litoral brasileiro e pretendiam chegar ao Paraguai. 

Tanto estes viajantes, como também o lansquenete Ulrich Schmidel em 1552/ 53, 

utilizaram um caminho indígena, rico em ramais, denominado Peabiru, que saía da 

costa do Atlântico e chegava até o Pacífico (Maack, 1968, p.32-33; Cardozo, 1970), 

observar Figura 6.234.  

Esta rede de caminhos era conservada através da plantação de uma espécie de 

gramínea rasteira, que impedia o crescimento de vegetação de maior porte, fazendo 

com que a trilha não fosse encoberta pela mata. Em 1541, um grupo de 

conquistadores, comandados por Cabeza de Vaca, utilizou esta via, partindo do 

litoral de Santa Catarina e chegando ao Paraguai em 1542 (Cabeza de Vaca, 1987).  

 

                                                      
3 Cabeza de Vaca governador do Rio da Prata, comandava um grupo de conquistadores que saiu do litoral de Santa 
Catarina e pretendendo chegar ao Paraguai acabou de passar pelo Vale do rio Iguaçu , utilizando o caminho do Peabiru 
(Cabeza da Vaca, 1987). 
 
4 Em 1882,  Telêmaco Borba  introduziu o termo Kaiingang para designar os índios não Guarani dos estados do Paraná, São 
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Metraux, 1948ª, p.445) 
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Figura 6.234 Detalhe do esboço do itinerário de Ulrich Schmidel,  em 1552
evidenciando o Caminho do Peabiru, levantado por Ma ack (1968), meridiano de 

 

Muitos dos ramais do Peabiru acabaram originando uma série de estradas dos 

colonos na conquista e ocupação do território. Assim, nas proximidades do Peabiru, 

a partir de 1554, os espanhóis iniciam a fundação de núcleos de povoamento na 

Província del Guairá, com a fundação de três cidades: Ontiveros e Ciudad Real del 

Guairá, no vale do rio Paraná e Villa Rica del Espiritu Santo, primeiro no vale do rio 

Piquiri e depois transferida para a margem esquerda do rio Ivaí (Chmyz, 1976; 

Parellada 1993b, 1997b).

Na Província del Guairá os espanhóis realizavam com mão

através do sistema de encomiendas,

formação de pueblos, onde os espanhóis reuniam os índios em encomienda. 

Conjuntamente a essas cidades a Coroa 

criação de 15 missões jesuíticas

                                                     

5 O sistema de ecomiendas era uma institucionalização do regime feudal, onde um grupo de índios era confiado pelo rei a um 
colono e a seus descendentes pelo prazo de duas a três geraç
preceitos da fé católica; em contrapartida, o encomendeiro  recebia em bens ou dias de trabalho o tributo que os índios 
vessalos deveriam ao rei da Espanha(haubert1990,, p.35)
 
6 A moeda corrente no Guairá, segundo Montoya (1985, p22.), eraq a erva mate, e no Paraguai avaliavam
através de pesos ocos, sendo que um patacão de oito reais de prata era equivalente a três pesos ocos em frutas. Um quintal 
(quatro arrobas)de erva mate valia 25 p
 
7 7 O padre jesuíta Montoya (1935, p.34) definiu reduções como:”(..) aos povos ou povoados de índios que vivendo a sua 
antiga usança em selvas, serras e vales, junto a arroios escondidos em três, quatro ou seis casas apenas, separados u
outrros em questões de léguas duas, três ou mais, reduziu
política (civilizada)e humana, beneficiando algodão com que se vistam, porque em geral viviam na desnudez...”
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Detalhe do esboço do itinerário de Ulrich Schmidel,  em 1552

evidenciando o Caminho do Peabiru, levantado por Ma ack (1968), meridiano de 
referência: Greenwich.  

 

Muitos dos ramais do Peabiru acabaram originando uma série de estradas dos 

colonos na conquista e ocupação do território. Assim, nas proximidades do Peabiru, 

a partir de 1554, os espanhóis iniciam a fundação de núcleos de povoamento na 

, com a fundação de três cidades: Ontiveros e Ciudad Real del 

Guairá, no vale do rio Paraná e Villa Rica del Espiritu Santo, primeiro no vale do rio 

Piquiri e depois transferida para a margem esquerda do rio Ivaí (Chmyz, 1976; 

Parellada 1993b, 1997b). 

Província del Guairá os espanhóis realizavam com mão

através do sistema de encomiendas,5 a extração da erva-mate

formação de pueblos, onde os espanhóis reuniam os índios em encomienda. 

Conjuntamente a essas cidades a Coroa espanhola fomentou, a partir de 1610, a 

criação de 15 missões jesuíticas7 na Província del Guairá, para a efetiva colonização 

              

O sistema de ecomiendas era uma institucionalização do regime feudal, onde um grupo de índios era confiado pelo rei a um 
colono e a seus descendentes pelo prazo de duas a três gerações, objetivando que os protegessem e os instituíssem nos 
preceitos da fé católica; em contrapartida, o encomendeiro  recebia em bens ou dias de trabalho o tributo que os índios 
vessalos deveriam ao rei da Espanha(haubert1990,, p.35) 

Guairá, segundo Montoya (1985, p22.), eraq a erva mate, e no Paraguai avaliavam
através de pesos ocos, sendo que um patacão de oito reais de prata era equivalente a três pesos ocos em frutas. Um quintal 
(quatro arrobas)de erva mate valia 25 pesos ou 100 libras 

O padre jesuíta Montoya (1935, p.34) definiu reduções como:”(..) aos povos ou povoados de índios que vivendo a sua 
antiga usança em selvas, serras e vales, junto a arroios escondidos em três, quatro ou seis casas apenas, separados u
outrros em questões de léguas duas, três ou mais, reduziu-os a diligência dos padres a povoações não pequenas e à vida 
política (civilizada)e humana, beneficiando algodão com que se vistam, porque em geral viviam na desnudez...”

Legenda:
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Detalhe do esboço do itinerário de Ulrich Schmidel,  em 1552-53, 

evidenciando o Caminho do Peabiru, levantado por Ma ack (1968), meridiano de 

Muitos dos ramais do Peabiru acabaram originando uma série de estradas dos 

colonos na conquista e ocupação do território. Assim, nas proximidades do Peabiru, 

a partir de 1554, os espanhóis iniciam a fundação de núcleos de povoamento na 

, com a fundação de três cidades: Ontiveros e Ciudad Real del  

Guairá, no vale do rio Paraná e Villa Rica del Espiritu Santo, primeiro no vale do rio 

Piquiri e depois transferida para a margem esquerda do rio Ivaí (Chmyz, 1976; 

Província del Guairá os espanhóis realizavam com mão-de-obra indígena, 

mate6. Era comum a 

formação de pueblos, onde os espanhóis reuniam os índios em encomienda.  

espanhola fomentou, a partir de 1610, a 

na Província del Guairá, para a efetiva colonização 

O sistema de ecomiendas era uma institucionalização do regime feudal, onde um grupo de índios era confiado pelo rei a um 
ões, objetivando que os protegessem e os instituíssem nos 

preceitos da fé católica; em contrapartida, o encomendeiro  recebia em bens ou dias de trabalho o tributo que os índios 

Guairá, segundo Montoya (1985, p22.), eraq a erva mate, e no Paraguai avaliavam-se as coisas 
através de pesos ocos, sendo que um patacão de oito reais de prata era equivalente a três pesos ocos em frutas. Um quintal 

O padre jesuíta Montoya (1935, p.34) definiu reduções como:”(..) aos povos ou povoados de índios que vivendo a sua 
antiga usança em selvas, serras e vales, junto a arroios escondidos em três, quatro ou seis casas apenas, separados uns dos 

os a diligência dos padres a povoações não pequenas e à vida 
política (civilizada)e humana, beneficiando algodão com que se vistam, porque em geral viviam na desnudez...” 

Legenda: 
Peabiru     -------------- 

Ramal       - - - - - - -  

Itinerário    -˃ -˃ -˃ -
 

Schmidel 
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do território (Cortesão, 1951; Cardozo, 1970; Montoya, 1985). No vale do baixo Rio 

Iguaçu criou-se, em 1626, a missão de Santa Maria (Parellada, 2006a). Na área de 

estudo pode haver vestígios relacionados a esse período. 

No ano de 1632 todas as cidades espanholas e missões jesuíticas da Província 

del Guairá já tinham sido destruídas pelos bandeirantes paulistas, que possuíam 

como principal objetivo a captura de índios para trabalhos escravos. Os 

bandeirantes, depois da destruição de todos os núcleos coloniais da Província del 

Guairá, continuaram transitando por aquela região, para capturar indígenas até o sul 

do rio Uruguai.  

Maack (1968) observa que as bandeiras de Francisco Bueno, em 1637, e de 

Fernão Dias Paes Leme, de 1638 a 1661, atravessavam os planaltos do Paraná, 

subindo pelo vale do rio Ribeira e transpondo os Campos Gerais para atingir as 

nascentes do Tibagi, dirigindo-se para o sul além do rio Iguaçu. Entretanto, não 

foram fundadas vilas, nessa região, pelos bandeirantes.  

O nome do rio Chopim foi dado pelos povos Kaingang, apesar dos argentinos 

achar que esse rio era o antigo Santo Antonio, um dos demarcadores de limites 

estabelecidos pelo tratado de Santo Ildefonso (Leão, 1926). 

“Xupin: Xu, o ruido que produz o fogo ao apagar-se na agoa. Pin, fogo - 
apagou fogo. Contam os Kaingangues que em uma de suas excursões, os 
que iam na vanguarda vadearam ainda de dia o Xopim e acamparam; os que 
vinham na retaguarda chegaram á noite, prepararam um facho e principiaram 
a vadear o rio, cujo vao é ruim, cahindo o que levava o facho, gritou: Xupin!!! 
apagou fogo. Desta circumstancia lhe ficou o nome” (Borba 1908, p. 117). 

Em 1765, o governador da Província de São Paulo, D. Luiz Antonio de Souza Botelho 

Mourão, toma posse, e inicia uma série de expedições aos sertões do Ivaí, Tibagi e 

Iguaçu (Lovato, 1974). 

Os comandantes, com os respectivos períodos, das principais expedições ao rio 

Iguaçu, que passaram pelo rio Jordão ou nas proximidades, foram: Zacarias Dias 

Cortes - 1720, Antonio Silveira Peixoto - 1769, Cândido Xavier de Almeida – 1769 a 

1771, Francisco Martins Lustosa – 1770 a 1771, e Afonso Botelho – 1771 a 1772 

(Cardoso & Westphalen, 1986). 

Os relatos de parte destas expedições, as comandadas pelo tenente-coronel 

Afonso Botelho de S. Paio e Souza, estão publicados nos Anais da Biblioteca 

Nacional (1956), sendo que existem mapas da região deste período localizando 

alguns aldeamentos indígenas e os trajetos das expedições (in Franco, 1943). Estas 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

544 

expedições visavam o reconhecimento do território e seus recursos naturais, além 

da conversão dos índios, observar comentários em Becker & Laroque (1999) e 

Belluzzo et al. (2003).  

As primeiras informações sobre os campos de Guarapuava8 ocorrem na sexta 

expedição ao rio Iguaçu ou Grande do Registro, em 1770, onde foi observado clarão 

causado por fogueira ao norte do porto do Botelho. Assim, foi encontrada uma aldeia 

indígena pelo tenente Cândido Xavier de Almeida (Anais da Biblioteca Nacional, 

1956). 

As explorações nos campos de Guarapuava foram reiniciadas, em 1809, com a 

expedição comandada pelo coronel Diogo Pinto de Azevedo Portugal, que realizou a 

conquista e ocupação daquela região, através da fundação de um povoado 

denominado Atalaia (Franco 1943; Chmyz 1981). 

Em 1819, o padre Chagas Lima e o tenente Antonio da Rocha Loures resolveram 

abandonar o Atalaia, e assim escolheram um novo local para o povoado, em planície 

situada a uma légua e meia da antiga vila, entre os rios Coutinho e Jordão, fundando 

Guarapuava (Leão, 1926).  

Em 1839, efetivou-se a ocupação dos campos de Palmas através das bandeiras 

de José Ferreira dos Santos e Pedro Siqueira Cortes (Cardoso & Westphalen, 

1981). Já em 1840, o principal grupo Kaingang que habitava a região de Palmas, 

chefiado pelo cacique Condá, transferiu-se para uma área próxima à povoação de 

Palmas.  

Logo depois, com a exploração e entrada no Campo-Erê9, houve o encontro com 

outro núcleo de índios Kaingang comandados pelo cacique Viri, que também acabou 

se deslocando para as proximidades de Palmas. Estes dois caciques, que 

mantinham relações amistosas com os colonizadores, impediram muitos ataques de 

outros grupos indígenas a Palmas (Chmyz, 1981, p.9; Mota, 1994). 

Em 1843, depois de uma série de desavenças entre os dois caciques, Condá e 

seu grupo mudaram para o campo do Chopim, permanecendo Viri10 e o restante dos 

indígenas junto aos colonizadores de Palmas (Bandeira, 1850, In Paraná, 1899; 

Fernandes, 1941). 

                                                      
8 Borba (1908, p 118) aponta que na língua Kaingang os campos de Guarapuava eram denominados de Córanbang-erê. 

Coran, dia ou claro; bang , grande; rê, campo do claro grande, ou clareira grande. Aguará, em Guarani, significa lobo. 
9 Mais ao sul, hoje esta localizado o Estado de Santa Catarina.  
 
10 O município de Verê foi assim denominado em homenagem ao cacique Viri. 
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Nos campos de Palmas, em 1844, existiam mais de 36 mil cabeças, somando-se 

o número de bovinos, equinos e muares, divididas em 37 fazendas, de propriedade 

de paulistas (Paraná, 1899). Palmas foi considerada freguesia em 1855, sendo 

elevada à vila em 1877, comarca em 1889, e cidade em 1896. 

Nos séculos XVIII e XIX o território paranaense era cortado pelos caminhos das 

Tropas, o mais antigo era o que partia de Viamão e se dirigia à Sorocaba.  

Havia outra estrada, aberta pelos fazendeiros dos campos paranaenses, que 

partia da região missioneira do Rio Grande do Sul, atravessava o planalto 

catarinense em Chapecó, seguia até Palmas, onde atravessava o rio Iguaçu, e 

depois pelo vale do rio Jordão até Guarapuava, quando cortava o vale do alto rio 

Ivaí, alcançando Ponta Grossa, e aí novamente o tronco principal do caminho do 

Viamão (Machado, 1963).  

Ao longo dessas estradas podem ser encontrados sítios arqueológicos, dos 

séculos XVIII ao XIX, relacionados aos caminhos de tropeiros, aos pousos de 

abastecimento e descanso de tropas, e ainda a fazendas de invernadas.  

Em 1857, o governo imperial aprovou o regulamento que determinava a criação 

de oito colônias indígenas, sendo quatro no Paraná11 e outras quatro no Mato 

Grosso.  

Das colônias previstas apenas as de São Pedro de Alcântara e Nossa Senhora 

de Loreto foram criadas; fazendo com que fossem fundados aldeamentos indígenas 

em outros locais como: o de São Jerônimo, no rio Tibagi; o de Paranapanema12, 

junto ao rio de mesmo nome; o do Xagu e de Palmas (Boutin, 1979). 

Apesar do aldeamento indígena de Palmas existir desde 1840, em 1855 ainda 

era apenas um agrupamento de índios Kaingang morando nas proximidades de 

fazendeiros, sem nenhuma assistência. Somente, em 1869, foi criada oficialmente a 

colônia indígena de Palmas.  

Em 1884, havia em Palmas três toldos: um junto à vila de Palmas; outro no local 

chamado Formiga, a três léguas e meia de Palmas; e o terceiro no Passo da Balsa. 

Entretanto, relatos da época indicam que os indígenas continuavam relegados ao 

abandono (Boutin 1979, p.37-38). 

                                                      
11 No vale do rio Tibagi, as de São Pedro de Alcantra e Santa Isabel; no Paranapanema as de Nossa Senhora de Loreto e 

Santa Thereza. 
12 Em substituição à colônia de Nossa Senhora de Loreto, onde houve problema de saúde devido a insalubridade do local 
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A região, a oeste de Guarapuava, denominava-se Xagu13 ou campos do Chagu, 

e lá, em 1858, o governo imperial criou a colônia indígena do Xagu, instalada no ano 

seguinte, objetivando evitar as lutas frequentes entre os índios e os assaltos que 

eles praticavam entre Palmas e Guarapuava. Também havia o interesse de se levar 

para essa colônia os indígenas de Palmas, facilitando a ocupação daquela região 

pelos fazendeiros.  

Deve ser ressaltado que já ocorriam desde o início da colonização vários 

casamentos entre estes fazendeiros e indígenas. Na colônia do Xagu houve 

plantações e a abertura de picadas até a mata, ligando diversos acampamentos 

indígenas à esta colônia (Boutin, 1979, p.39-40).  

Em 1882, foi instalada a Colônia Militar do Chopim, entre os rios Chopim e 

Iguaçu, que tinha como principais objetivos a defesa da fronteira e a arregimentação 

de índios.  

Em 1886, havia em Chopim 72 casas, uma capela, um quartel, um paiol e 15 

monjolos; além de existir caminho aberto e carroçável entre esta colônia e Palmas e 

Guarapuava (Boutin, 1977, p. 47-65). Em 1889, Chopim entrou em decadência com 

a criação da Colônia Militar de Foz do Iguaçu, e logo restaram poucos moradores. 

Além das expedições militares oficiais houve algumas “científicas”, que se 

intensificaram a partir da chegada da Família Real ao Brasil. No século XIX, as 

viagens de exploradores e naturalistas europeus, foram complementadas por outros 

especialistas, como engenheiros e geólogos do Governo Imperial. 

No sul do Brasil, o Barão de Antonina encarrega Joaquim Francisco Lopes, o 

guia Lopes, e João Henrique Elliot de realizarem viagens nos sertões do Paraná e 

Mato Grosso, entre 1844 e 1848.  

As explorações oficiais, realizadas na segunda metade do século XIX, segundo 

Lovato (1974, p. 6), tinham como objetivo, muitas vezes, de estudar a possibilidade 

de implantação de vias de comunicação a locais de difícil acesso; preocupação 

estimulada com a Guerra do Paraguai. Na Província do Paraná, o vale do Iguaçu foi 

explorado pelos engenheiros Keller, contratados pelo Presidente da Província (Keller 

& Keller, 1867). 

                                                      
13 Borba (1908, p 118) observa que, em Kaingang, Xongúé o nome de um pequeno arbusto espinhoso que dá neste campo; 

antigamente chamado de Mincriniarê. Min, onça; crin , cabeça; ia abreviação de iapri, caminho; rê, campo, ou seja, campo 
de cabeça de onça no caminho. Contavam que, na saída deste campo, mataram uma onça, cortaram-lhe a cabeça, 
espetaram-na em um pau, e o fincaram no camino; daí os que vinham atrás viam a cabeça e diziam Mincrinniá. Então surgiu 
o nome deste campo, que foi substituído por Xongú, e posteriormente alterado para Xagu. 
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Em 1909, conforme a lei estadual 853, houve a concessão a povos Kaingang, 

terras nas margens do rio das Lontras, local onde se encontravam desde que foram 

transferidos da Serrinha, situada a dois quilômetros de Palmas. Afinal, como 

Fernandes (1941) comenta, os indígenas Kaingang que inicialmente estavam 

aldeados junto à cidade de Palmas, foram afastados primeiro para a Serrinha, e 

depois para o toldo das Lontras. 

Os povos Kaingang do Toldo das Lontras, atual Terra Indígena de Palmas, foram 

estudados em 1933 por Baldus (1979), e em 1939 por Fernandes (1941), que 

também pesquisou o Toldo de Campina, atual porção sul da Terra Indígena de 

Mangueirinha. Loureiro Fernandes coletou, naquela época, nestes dois toldos, uma 

série de artefatos indígenas, como arcos, flechas, cestos, bengalas, facões de 

madeira, entre outros, que atualmente fazem parte do acervo da Seção de Etnologia 

do Museu Paranaense. 

A efetiva colonização do Sudoeste paranaense por luso-brasileiros iniciou-se 

com a extração da erva-mate, no começo do século XX. Esta planta era colhida no 

inverno, e no verão, a partir de 1920 inicia-se a criação de porcos, com os 

“safristas”, buscando alternativas para o incremento da economia na “entre-safra” do 

mate.  

Além destas atividades econômicas, também existiam muitas roças de agricultura 

de subsistência, e praticadas tanto a pesca quanto a caça, com um ativo comércio 

de couros e peles. Ainda havia a criação de muares e cavalos, que atendiam 

fazendeiros de Guarapuava a São Paulo (Correa, 1970). 

Em 1882, fundou-se a Colônia Militar do Chopim, que visava a defesa da 

fronteira e arregimentar índios. Esta colônia teve curta duração, pois acabou sendo 

quase totalmente abandonada com a instalação da Colônia Militar de Foz do Iguaçu, 

em 1889. Entretanto, algumas famílias permaneceram no local e deram origem a 

atual cidade de Chopinzinho.  

Com este resumo da arqueologia, podemos perceber a diversidade de 

populações que já ocuparam a região onde estará inserida a planejada PCH Foz do 

Santana. Assim, para as futuras fases do empreendimento existe a necessidade da 

realização de um maior número de pesquisas arqueológicas na região, para 

aumentar a compreensão sobre a pré-história e a história do Paraná, e diminuir os 

impactos que esta obra civil pode causar no registro de nossa memória. A definição 
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de novas pesquisas arqueológicas e o resgate de sítios já cadastrados é objeto de 

programa ambiental específico. 

6.3.12.4.6 Glossário de Termos Arqueológicos 

Existe uma série de métodos diferentes para caracterizar o material lítico 

segundo a funcionalidade, então se optou pela nomenclatura preconizada por 

Laming-Emperaire (1967), adaptando-se também o método de Chmyz (1984). Cabe 

destacar que muitos destes artefatos apresentam multi-funções, o que muitas vezes 

torna difícil e confusa uma classificação que tenha como base a funcionalidade de 

cada vestígio lítico.  

Muitos termos da nomenclatura de classificação tecno-tipológica das indústrias 

líticas no Brasil provêm de palavras traduzidas do francês, o que por vezes acabou 

provocando uma série de equívocos na interpretação de alguns termos, e por 

consequência na classificação desses materiais. Esses problemas, somados ao 

pouco diálogo entre os pesquisadores, fez com que houvesse dificuldades na 

correlação entre os materiais líticos de sítios arqueológicos pesquisados em 

diferentes pontos do país. 

Entretanto, como a análise pelo critério tecno-tipológico é ainda a que fornece 

maiores possibilidades de comparação com dados de outros sítios arqueológicos já 

estudados, preferiu-se adotar este método, apesar de se acreditar que a análise por 

cadeias operatórias, no futuro e em sítios escavados, será a mais indicada para 

análises comparativas, quando houver um banco mínimo de dados. 

A análise da cadeia operatória, segundo SELLET (1994), é um método que 

procura reconstruir a organização de um sistema tecnológico de um determinado 

sítio arqueológico. Assim, a cadeia operatória ajuda a descrever e entender as 

transformações culturais que uma matéria-prima específica tem que passar. Há uma 

segmentação cronológica de ações e processos mentais necessários na produção 

de um artefato e na manutenção dentro de um sistema técnico de um grupo pré-

histórico. O estágio inicial de uma cadeia é a aquisição da matéria-prima e o último é 

o descarte do artefato. 

Neste trabalho as amostras foram agrupadas em: 

• lascas : representam os fragmentos de rocha debitados por percussão; 

• microlascas  : lascas com dimensões inferiores a 25 mm; 
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• lascas  utilizadas : as que mostravam, em qualquer parte de sua 

superfície, sinais de uso como instrumento específicos; 

• lascas retocadas : são as lascas que receberam retoques por percussão 

direta mais leve e por pressão; sendo que estes retoques definiram as 

peças para determinadas funções; 

• núcleos esgotados : os seixos ou blocos que sofreram um ou mais 

lascamentos, mas que não mostravam sinais de utilização posterior; 

• núcleos utilizados : os seixos ou blocos que apresentavam sinais de 

utilização, embora sem adaptação para os determinados fins específicas; 

• núcleos retocados : os seixos ou blocos que foram parcial ou totalmente 

modificados para o desempenho de funções específicas; 

• raspadores : apesar de representarem lascas utilizadas e algumas vezes 

retocadas, foram agrupados caracterizando utensílios de lasca ou de 

bloco com formas plano-convexas; estes raspadores podem ser laterais, 

de extremidade, de ponta, plano-convexos, elípticos e de bico; 

• facas  : são as lascas, utilizadas ou retocadas, que tem bordo ativo menor 

que 35º; 

• buril : é uma ferramenta de lasca com um bordo ativo formado pela 

interseção de dois ou mais lascamentos perpendiculares ao plano 

principal, provocando uma extremidade pontiaguda (Laming-Emperaire, 

1967, p. 68); 

• pontas de projéteis : são lascadas bifacialmente, apresentando 

lascamentos de retoque por pressão nos bordos; 

• talhadores : são seixos rolados com lascamento por percussão direta na 

extremidade, em uma ou duas faces, com ângulos de 70º a 90º; 

• percutores : são seixos ásperos, sem quaisquer lascamentos, com sinais 

de esmagamento na extremidade; são os instrumentos utilizados para 

lascar por percussão; 

• plainas : ferramentas de bloco ou lasca, plano-convexa; sendo que o 

bordo ativo tem ângulos maiores que 50º, obtido por lascamentos 

abruptos, executados a partir da face plana. A função seria, 

possivelmente, a de desbastar a madeira; 
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• lâminas de machado  polidas : são artefatos confeccionados através do 

polimento de seixos, podendo apresentar garganta onde deveria ter se 

fixado o encabamento. Serviam para cortar e fender; 

• mão de pilão : objetos polidos cilíndricos e alongados, que serviam para 

moer e triturar grãos; 

• fragmentos atípicos : são os estilhaços ou pedaços de matéria-prima sem 

evidências diretas de trabalho humano. 

6.3.13 Terras Indígenas na AII 

Segundo a COHAPAR, no Paraná, existem cerca de 10.825 índios, das etnias 

kaingang, guarani e xetá, moram em 23 áreas, sendo que 17 já estão demarcadas e 

6 que ainda aguardam regularização. Cerca de 75% da população indígena no 

Estado tem menos do que 30 anos. Aproximadamente 3 mil crianças frequentam 27 

escolas.  

Na bacia hidrográfica do rio Chopim localizam-se duas terras indígenas: TI 

Mangueirinha e TI Palmas. A Terra Indígena mais próxima do empreendimento é a 

TI Mangueirinha, distante mais de 43km do limite do futuro reservatório da PCH Foz 

do Santana. Segundo dados da FUNAI, esta TI possui 16.375 ha e tem apenas 

cerca de 2% de sua área no município de Coronel Vivida, dentro da bacia 

hidrográfica do rio Chopim, porém em setores do município bem distantes da área a 

ser afetada pela PCH Foz do Santana. (Desenho 6.25). 

Convém salientar que os estudos relativos a impactos sobre comunidades 

indígenas, não levam em consideração as divisas municipais e sim os limites das 

terras indígenas e as relações destes povos com o ambiente que os circunda. No 

caso da TI Mangueirinha, mesmo tendo uma pequena parte de suas terras dentro da 

bacia hidrográfica do rio Chopim, no município de Coronel Vivida, a relação das 

comunidades indígenas com os cursos de água se dá com outra sub-bacia 

hidrográfica, a do Ribeirão dos Índios, que corta a TI Mangueirinha longitudinalmente 

no sentido sudeste-nordeste. Este rio é afluente do rio Iguaçu, tendo sua foz, ainda 

na TI Mangueirinha, no remanso do reservatório da UHE Salto Santiago, a mais de 

43 km da área proposta para implantação da PCH Foz do Santana. 
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Assim, a comunidade indígena que habita a TI Mangueirinha não tem relação 

direta com o rio Chopim na área do futuro reservatório da PCH Foz do Santana, 

portanto não há o que se falar em impactos sobre estas comunidades. 

 Ademais, esta população já se encontra em elevado grau de nacionalização, 

vivendo frequentemente de favores governamentais, sem, no entanto, se valerem de 

formas indígenas tradicionais para a sua sobrevivência.  

Para a Reserva de Palmas, por estar localizada mais distante do 

empreendimento previsto, valem e se acentuam as observações acima, destacando-

se que esta terra indígena está inserida completamente dentro da AII, porém, a 

quase 104km em linha reta e cerca de 230km pelo rio Chopim e afluentes, a 

montante da área proposta para a PCH Foz do Santana. 

A seguir, são apresentados alguns dados básicos destas duas terras indígenas: 

• Reserva Indígena de Mangueirinha 

Na terra indígena de Mangueirinha, que se localiza entre os municípios de 

Mangueirinha, Chopinzinho e Coronel Vivida, moram 395 famílias (1890 pessoas), 

numa área de mais de 17 mil hectares. É a segunda maior área indígena do Estado, 

e a primeira a ser destinada aos índios. 

 A demarcação aconteceu em 1903, assegurada pelo governador Francisco 

Xavier da Silva, quando ainda não havia no país um serviço de proteção aos índios. 

Dentro da Reserva se localizava uma das maiores reservas de araucária nativa 

do mundo, porém grande parte desta floresta hoje se encontra degradada pela 

exploração madeireira clandestina ou mesmo pela ação dos índios. Um convênio, 

firmado, entre a comunidade, a Secretaria do Meio Ambiente e o IAP vai garantir o 

desenvolvimento de ações culturais, produção de mudas e fiscalização da área, 

combatendo a extração ilegal da madeira. 

As moradias do programa Casa da Família Indígena têm 52 m² de área 

construída, dois quartos, forro, cobertura em telha cerâmica e instalação elétrica 

completa. Os parceiros do programa são: Funasa, Funai, Conselho Indígena 

Regional de Guarapuava e Conselho Indígena Estadual do Paraná. 

A Funasa é responsável pela instalação de água e esgotamento sanitário. A 

Funai presta apoio institucional à Cohapar e Funasa e os Conselhos Indígenas 

mobilizam a comunidade, selecionam as famílias beneficiárias e asseguram o apoio 

das comunidades na realização das obras. 
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A situação da habitação atual, o número de filhos, o tempo de moradia da família 

na comunidade e o fato de ter nascido na aldeia são os critérios usados na seleção. 

O investimento médio por unidade é de R$ 10 mil, oriundos dos tesouros do Estado 

e da União, a fundo perdido. 

Na Reserva Indígena de Mangueirinha vivem, segundo o cacique Valdir José 

Kokoj (beija-flor) dos Santos, mais de 3.200 índios, sendo uns 600 Guaranis e o 

restante, Kaingangs. Ele informou que a população Guarani é menor, pois esse povo 

costuma migrar mais de uma aldeia a outra. 

A economia é baseada em cooperativas organizadas entre índios e moradores 

da região, eles comercializam, sementes de milho, feijão produzidas por eles 

mesmos, artesanatos e um pouco de pinhão. 

• Terra Índígena de Palmas 

Localizada a 7 km da cidade, abriga 180 famílias, os Kaingang de Palmas 

ocupam parte de sua terra de 2.949 hectares, que já está demarcada. A Funai 

identificou e delimitou outros 821 hectares no ano de 2000.  

A subsistência dos kaingang é baseada no trabalho assalariado ou diário nas 

fazendas, na agricultura de consumo familiar e no artesanato. O principal vegetal 

usado na confecção dos artesanatos é a taquara. Mas também usam o xaxim e o 

carvão de bracatinga.  

A agricultura é a atividade produtiva desenvolvida por eles, e ocupa lugar de 

destaque na economia, cultivam feijão, milho, batata-doce, cenoura e mandioca, que 

servem tanto para o abastecimento interno, quanto ao comércio externo. 

A Escola Rural Marechal Cândido Rondon é frequentada só por alunos indígenas 

e os professores são índios e não índios. 

Conforme a descrição acima e referendado pelo ofício 319/2012/DPDS – FUNAI 

– MJ, apresentado no volume de anexos, não são apresentados neste estudo 

avaliações sobre possíveis impactos ambientais da PCH Foz do Santana em 

comunidades ou terras indígenas. 
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777...   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSEEE   DDDOOOSSS   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOOSSS   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAAIIISSS   

7.1 CONCEITO BÁSICO 

Impacto ambiental é qualquer alteração das condições ambientais ou a criação 

de um novo conjunto de condições ambientais, causadas ou induzidas por ação ou 

conjunto de ações antrópicas. Segundo esta conceituação, pode-se considerar que 

um impacto específico é a alteração sofrida por um fator ambiental ou atributo do 

ambiente, em decorrência de uma ação ou conjunto de ações antrópicas. 

Quando se efetua a análise ambiental de um empreendimento qualquer, verifica-

se que as causas dos impactos são as ações geradoras, que integram o conjunto de 

ações necessárias para a materialização do empreendimento, desde suas etapas de 

concepção e elaboração de projetos de engenharia, até sua plena operação 

segundo as finalidades para as quais foi concebido. 

Com essas conceituações, verifica-se que a análise de impactos ambientais 

consiste, em essência, em se determinar as relações de causa e efeito, 

descrevendo-se, portanto, quais são as alterações (efeitos) sofridas pelo conjunto de 

fatores ambientais considerados relevantes para a análise, que são causadas pelas 

diferentes ações geradoras de impactos (causas). 

Subsidiariamente, uma vez detectados os impactos de cada ação sobre os 

atributos ambientais (ou seja, estabelecendo-se as relações causa–efeito), sua 

descrição pode ser complementada com a qualificação de cada um dos impactos 

detectados, considerando-se suas características temporais, espaciais, de 

adversidade (negativos ou positivos), e outras que sejam consideradas relevantes 

para a análise ambiental e para tomadas de decisões. 

7.2 PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

7.2.1 Considerações Iniciais 

Os procedimentos utilizados para a avaliação dos impactos ambientais (AIA) 

seguiram sequência metodológica por passos, na qual tal avaliação corresponde a 

uma fase importante da análise ambiental do empreendimento. 
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Assim, adotou-se como meta de trabalho a antecipação de conhecimento dos 

problemas ambientais mais relevantes e, em consequência, desenvolveu-se como 

rotina a permanente troca de informações entre os elementos principais das equipes 

em reuniões metodológicas, nas quais eram discutidos os aspectos relevantes do 

estudo, prática esta que ocorria já na etapa de diagnóstico. 

7.2.2 “Workshops” Metodológicos 

O programa de estudos comportou a realização de eventos desse tipo, que 

ocorreram ao longo dos trabalhos, envolvendo essencialmente: 

Discussões dos graus de aprofundamento dos estudos:  ocorreram no 

decorrer dos trabalhos de diagnóstico, envolvendo a concepção do projeto e seu 

ambiente referencial em diferentes níveis (áreas de influência), reconhecimento 

prévio e hierarquização dos impactos ambientais mais importantes que podiam ser 

antevistos naquela etapa, avaliação das possibilidades e formas de mitigação dos 

impactos adversos e definição dos métodos a utilizar nas investigações de campo e 

análises dos dados obtidos para o diagnóstico ambiental. 

Por outro lado, havia a preocupação de estabelecer um conhecimento dos 

detalhes do projeto por parte da equipe envolvida, que deveria analisá-lo no contexto 

interdisciplinar dos trabalhos, mas sempre considerando os aspectos de viabilização 

técnica do empreendimento, considerando que qualquer intervenção no ambiente 

sempre resulta em algumas perdas que deveriam ser compensadas pelo 

Empreendedor. Esta filosofia norteou todo o desenvolvimento subsequente dos 

trabalhos. 

Ressalte-se que este estudo foi realizado, em grande parte, por profissionais que 

vem estudando empreendimentos hidrelétricos na bacia do rio Chopim, desde a fase 

de Avaliação Ambiental Estratégica desta bacia (2002), assim como na reavaliação 

do Inventário do Baixo Rio Chopim (2002), o que trouxe para as discussões da 

equipe diversos subsídios relativos à implantação de empreendimentos 

hidroelétricos na bacia estudada. 

Definição de rumos:  Para esta questão, as equipes se reuniram algumas vezes, 

já no final da etapa de diagnóstico, para definição das bases de estruturação final do 

EIA, considerando as seguintes possibilidades: revisão final dos dados para a 

estruturação do diagnóstico ambiental, com eventuais redefinições das áreas de 
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influência (o que não ocorreu), e redefinição ou revisão das ações geradoras de 

impactos em cada uma das etapas do empreendimento e montagem de 

prognósticos preliminares, com base nas conclusões que já se podiam extrair dos 

diagnósticos e das avaliações prévias relacionadas aos impactos ambientais. 

Consolidação:  Consistiu em discussões para a consolidação formal da AIA, 

definição de medidas mitigadoras e discussão de cenários prospectivos. Discutiu-se 

a implementação do projeto parcial ou integralmente, com graus diferenciados de 

intervenções corretivas ou mitigadoras, com maior ou menor participação de outras 

entidades e a alternativa de não se executar o empreendimento. 

A partir dessas discussões, montou-se a matriz de impactos ambientais, 

considerando-se aspectos fundamentais do empreendimento, analisados nas 

discussões de consolidação mantidas então, que compreenderam também os 

tópicos importantes abaixo: 

• O pequeno significado espacial das interferências no ambiente em locais 

afastados das áreas de intervenção direta do empreendimento, antevistas 

nos estágios iniciais dos estudos. 

• A importância das interferências e modificações no ambiente nas áreas de 

intervenção direta e seus entornos imediatos, bem como a necessidade de 

se entender o significado dessas interferências. 

• A necessidade de se manter a população da região informada sobre o 

desenvolvimento hidroenergético da bacia do Chopim. 

Com isso, justificava-se plenamente a utilização de procedimentos e métodos 

para conduzir a AIA de forma bastante detalhada e aprofundada, para se 

estabelecer um quadro tão abrangente e detalhado quanto possível dos problemas 

ambientais do empreendimento, visando a incorporação de critérios de proteção 

ambiental na sua implementação. 

Desta forma, verifica-se que a AIA, detalhada neste capítulo, consiste numa 

etapa crucial da análise ambiental do empreendimento, a qual estabelece, por meio 

de suas conclusões, as bases para a estruturação dos prognósticos e do plano de 

manejo ambiental do empreendimento, detalhados em capítulos subsequentes deste 

Relatório Final. 
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7.3 TÉCNICA DA MATRIZ DE IMPACTOS 

A AIA fundamenta-se na técnica da matriz de impactos, na qual se correlacionam 

as ações do empreendimento consideradas como relevantes para a causa de 

possíveis impactos com os fatores ambientais passíveis de sofrer alguma 

modificação em decorrência do empreendimento. 

A técnica básica consiste na descrição, de forma direta, dos efeitos causados 

pelas ações geradoras de impactos, que são as ações básicas do empreendimento, 

sobre os diferentes fatores ou atributos ambientais do ambiente referencial do 

projeto. 

A partir do conhecimento do projeto, estabelecem-se as correlações entre as 

ações necessárias à sua implantação (G) e os fatores ambientais considerados 

relevantes (F). Estas correlações materializam-se na matriz de impactos, onde se 

detectam os possíveis impactos (G/F). 

Na verdade, o que se está fazendo é assinalar na matriz as relações de causa e 

efeito, discriminando-se claramente os impactos detectados, que representam os 

efeitos causados pelas ações geradoras sobre os fatores ambientais em exame. 

Isso permite reconhecer o efeito global do conjunto de impactos originados pelas 

diferentes ações do empreendimento. 

Na sequência, descrevem-se os impactos detectados de forma sistemática, que 

são apresentados em listagens organizadas em função das ações geradoras de 

impactos consideradas, com indicações de suas qualificações em termos de 

significância, adversidade, reversibilidade, temporalidade, espacialização e 

possibilidades de mitigação ou controle. 

7.4 OS COMPONENTES DA MATRIZ 

7.4.1 Generalidades 

O empreendimento foi analisado nas suas etapas básicas de implantação, 

durante as quais se desenvolvem ações significativas causadoras de impactos 

ambientais. As ações estão agrupadas de acordo com as etapas. 
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Etapa 1 – PROJETOS E PREPARO EM CAMPO 

• Envolve uma fase inicial de elaboração de estudos e projetos, 

compreendendo análises de viabilidade técnica, econômica, financeira e 

ambiental do empreendimento. Incorpora-se nesta fase também a 

divulgação do projeto e sua discussão pública. 

Etapa 2 – CONSTRUÇÃO 

• Consiste na implementação do projeto, envolvendo as aquisições de 

terras para canteiro de obras e reservatório, desmatamentos ao longo da 

faixa de implantação, trabalhos de terraplenagem e construção, 

movimentação de materiais e equipamentos, abertura e exploração de 

áreas de empréstimo, utilização dos bota-foras, implantação de 

instalações industriais para preparo de concretos, construção de 

travessias sobre cursos d’água, etc. É nesta etapa que se verifica o maior 

número de ações causadoras de impactos. 

Etapa 3 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

• Trata-se da etapa na qual o empreendimento passa a cumprir as 

finalidades para as quais foi concebido, e compreende também várias 

atividades que se desenvolverão ao longo de sua vida útil. 

Os fatores ambientais selecionados para a análise estão de acordo com as 

discussões metodológicas mantidas no decorrer dos estudos e resultam da 

apreciação crítica do ambiente referencial do projeto efetuada em visitas de 

reconhecimento, levantamentos de campo e demais estudos realizados para o 

diagnóstico. Estão agrupados de acordo com suas incidências no Sistema 

Ambiental, considerando-se o Meio Físico (MF), o Meio Biótico (MB) e o Meio 

Antrópico (MA). 

Alguns fatores poderão ser irrelevantes, mas a técnica do uso da matriz promove 

uma varredura de todos os aspectos da implantação e posterior operação do 

empreendimento, para que se possa fazer uma avaliação globalizada do conjunto 

dos possíveis impactos. 

7.4.2 Ações do empreendimento 

7.4.2.1 Etapa 1 – Projetos e preparo em campo 

1. Estudos e projetos 
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♦ Trabalhos de gabinete e avaliações em campo, análise 

cartográfica e estudos topográficos. Incluem análises de 

viabilidade técnica, econômica e ambiental, bem como 

análises de alternativas técnicas para as soluções de 

Engenharia. Envolvem estudos e seleção prévia de eixos de 

implantação. 

7.4.2.2 Etapa 2 – Construção 

2. Aquisição ou desapropriação de terras 

♦ Aquisição ou desapropriação de terras e, eventualmente, 

benfeitorias necessárias para a implantação da barragem, 

canteiros e acampamentos, áreas de empréstimo e bota-

foras e para a formação do reservatório, mediante 

negociações diretas do Empreendedor com os proprietários. 

Esta ação ocorre preliminarmente na fase planejamento, 

através de contatos com proprietários rurais, tendo em vista 

a implantação do canteiro, porém se processa efetivamente 

na fase de construção, prolongando-se até que se 

completem os montantes necessários para a formação do 

reservatório. 

3. Contratação de mão-de-obra 

♦ Esta ação irá desenvolver-se ao longo de toda a etapa 

construtiva, prevendo-se a criação de até 300 empregos 

diretos e 150 indiretos no pico da construção. 

4. Implantação de canteiro de obras. 

♦ Limpeza inicial dos terrenos nos locais designados pelo 

projeto para implantação de canteiro de obras, envolvendo 

implantação de edificações de apoio, pátios para estoque, 

manobras e depósitos, instalações industriais (centrais de 

concreto, armaduras e carpintaria). 

5. Exploração de jazidas. 

♦ Consiste na exploração de jazidas de materiais de 

construção (solos e rocha) para conformação de 
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enrocamentos das ensecadeiras e material para construção 

da barragem. Esta ação pressupõe (ou inclui) trabalhos 

prévios de remoção da vegetação presente nas áreas a 

serem utilizadas e deverá ser realizada preferencialmente 

nos locais de escavação da tomada de água e casa de força. 

6. Movimentação de máquinas e veículos 

♦ Esta ação se desenvolverá ao longo das estradas de acesso 

e caminhos que conduzem ao local do empreendimento. 

Considera-se a movimentação de máquinas para os serviços 

de terraplenagem, além de caminhões convencionais, 

betoneiras, ônibus para transporte de trabalhadores e 

veículos leves de transporte. 

7. Desvio do rio 

♦ Organização dos escoamentos do rio conforme o 

planejamento executivo da construção. Inclui o lançamento 

de ensecadeiras no leito do rio e conformação da estrutura 

de desvio. Em uma segunda etapa o desvio se dará pela 

galeria de desvio. Na terceira etapa o rio passa pelo 

vertedouro de soleira livre e são concluídas as obras do 

canal de adução e casa de força. 

8. Escavações no leito do rio e ombreiras 

♦ Preparo das fundações da barragem, mediante escavação 

comum. Após o esgotamento da água da área a ser formada 

entre as ensecadeiras, serão feitas limpezas nas áreas de 

escavação. Esta ação envolve também o tratamento das 

fundações da barragem. 

9. Lançamento em bota-fora 

♦ Formação de pilhas de estoque de material eventualmente 

excedente das escavações. O material rochoso será 

parcialmente destinado aos enrocamentos das ensecadeiras 

e à produção de agregados para concreto (areia e brita), 

podendo haver sobras. Inclui a formação de estoques 

temporários ("pulmões") de material destinado a uso 
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posterior, de acordo com o balanço de materiais a ser 

elaborado no planejamento executivo das obras, o qual 

designará os locais do canteiro para sua localização. Inclui 

também a estocagem de materiais inservíveis (solos de 

capeamento e rochas alteradas). Esta ação pressupõe (ou 

inclui) trabalhos prévios de remoção da vegetação presente 

nas áreas a serem utilizadas. 

10.Construção da barragem e obras conexas. 

♦ Construção da barragem em concreto rolado e erguimento 

das demais estruturas integrantes do empreendimento de 

acordo com formas, dimensões, detalhes e especificações 

técnicas designadas em projeto. Inclui a construção da casa 

de força, na qual serão instaladas duas turbinas com 

potência unitária nominal de 12,50 MW cada. Esta ação 

inclui montagem de equipamentos eletromecânicos, 

estruturas metálicas e subestação. 

11.Limpeza prévia e desmatamento da área do reservatório 

♦ Operações de retirada de benfeitorias e de vegetação 

presente na área do reservatório antes de seu enchimento.  

12.Enchimento do reservatório 

♦ Após conclusão das obras de acordo com o esquema 

estabelecido em projeto, será iniciado o enchimento definitivo 

do reservatório com a elevação progressiva do nível d’água 

até sua cota operacional mínima, resultando na formação de 

um reservatório de área total de aproximadamente 1,38km² 

na cota 445m, atingindo 24 propriedades rurais. Durante a 

operação normal da usina, o tempo de residência da água no 

reservatório será inferior a dois dias. O reservatório inclui 

76,43 ha correspondentes à calha do rio e terras de dois 

municípios nas seguintes proporções: São João, ≈ 36,6 ha e 

Itapejara D’Oeste, ≈ 24,9 ha. 
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A tabela a seguir apresenta os principais usos do solo na 

área do reservatório. 

Tabela 7.1 Uso do solo no Reservatório 
TIPOLOGIA RESERVATÓRIO (ha) % 
Florestas 0,88 0,37 
Vegetação em Estágio Médio 39,08 38,47 
Vegetação em Estágio Inicial 1,50 1,22 
Pastagem 8,48 11,55 
Culturas 11,39 23,80 
Estradas 0,18 0,15 
Sub total 61,51 75,56 
Calha do Rio 76,43 24,44 
TOTAL 137,94 100,00 

 

13.Remoção do canteiro 

♦ Remoção das instalações industriais e edificações 

provisórias utilizadas no canteiro. Envolve trabalhos de 

limpeza e acabamento das áreas de trabalho e estruturas 

permanentes e remoção de detritos e materiais inservíveis. 

14.Desmobilização da mão-de-obra 

♦ A mão-de-obra começa a ser desmobilizada após o pico da 

construção, até que ao final todo o contingente de 

trabalhadores terá sido afastado. 

7.4.2.3 Etapa 3 – Operação 

15.Hidrogeração 

♦ Trata-se da produção de energia na casa de força. A 

hidrogeração, a se iniciar após o enchimento do reservatório, 

é a finalidade principal para a qual o empreendimento foi 

concebido e projetado. 

16.Manutenção de estruturas e equipamentos 

♦ Inspeções e monitoramento das estruturas para detectar-se 

a eventual necessidade de reparos em comportas, condutos, 

máquinas hidráulicas, equipamentos eletromecânicos e 

estruturas. 
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7.4.3 Fatores ambientais relevantes 

7.4.3.1 Meio Físico 

1. Qualidade da água superficial 

♦ Refere-se às características físico-químicas e biológicas da 

água. 

2. Vazões de escoamento subterrâneo 

♦ As alterações de escoamento podem ser devidas a 

extrações de água ou a alterações na recarga dos aquíferos. 

3. Erosão / assoreamento 

♦ É o processo pelo qual as partículas do solo são separadas e 

transportadas a outros locais por ação da água e do ar. A 

erosão se manifesta como resultado de modificações no uso 

do solo e da cobertura vegetal. Neste fator devem 

considerar-se também as questões de perda de camadas 

férteis e aumento de assoreamento de corpos d'água e, 

eventualmente, a degradação estética de certas áreas, como 

decorrência de processos erosivos.  

7.4.3.2 Meio Biótico 

4. Flora terrestre e aquática 

♦ Refere-se às espécies e populações de vegetação terrestre e 

das macrófitas aquáticas. 

5. Fauna terrestre e aquática 

♦ Refere-se às espécies e populações de mamíferos, aves, 

répteis e anfíbios relacionadas ao ambiente referencial do 

projeto. 

6. Ictiofauna 

♦ Refere-se às espécies e populações de peixes. 

7.4.3.3 Meio Antrópico 

7. Economia regional 
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♦ Refere-se ao desenvolvimento de atividades econômicas 

primárias, secundárias ou terciárias em âmbito regional, 

associadas ao empreendimento, quer pelas consequências 

das facilidades à movimentação de cargas, quer por efeitos 

indiretos sobre a infra-estrutura regional ou, ainda, por 

investimentos em empreendimentos econômicos, em geral. 

8. Economia local 

♦ Este fator ambiental diz respeito aos aspectos de 

desenvolvimento de atividades econômicas de âmbito local, 

principalmente as de comércio e serviços. 

9. Emprego e renda 

♦ Aqui são referidas as características do emprego em termos 

de sua distribuição por setores de atividade, nível de 

emprego, formas de subocupação e desemprego, bem como 

a estrutura das ocupações segundo níveis de qualificação. 

Em paralelo, de forma associada ao emprego, este fator 

ambiental procura caracterizar os níveis e a distribuição da 

renda pessoal. 

10.Qualidade e estilo de vida 

♦ A qualidade de vida faz referência quer ao acesso a bens e 

serviços públicos, como educação, saúde, energia e 

saneamento, quer às características da propriedade familiar, 

ou dos padrões de renda e consumo que definem as 

condições de habitação, alimentação e acesso aos demais 

bens necessários à reprodução social, quer ainda aos 

aspectos strictu sensu ambientais, que definem as condições 

aceitáveis do meio ambiente para esta mesma reprodução 

social. 

O estilo de vida e as relações sociais referem-se aos hábitos 

de vida e aos aspectos sócio-culturais das comunidades 

locais, bem como às formas que assumem as relações entre 

os indivíduos nestas comunidades. Considera-se também 
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neste fator os aspectos psicossociais ligados à interpretação 

que a comunidade desenvolve sobre o empreendimento. 

11.Infra-estrutura social: saúde, educação, segurança pública e 

lazer. 

♦ Este fator ambiental diz respeito às condições de oferta dos 

serviços sociais básicos, ao grau de atendimento das 

demandas sociais e à qualidade destes serviços. 

12.Infra-estrutura básica: transportes, energia, saneamento e 

habitação. 

♦ Aqui se procura caracterizar a oferta de infraestrutura básica 

para a população e para a economia local, em termos da 

abrangência e da qualidade destes bens e serviços. 

13.Saúde Pública 

♦ Este fator sintetiza as condições de saúde pública ligadas às 

características locais e do empreendimento, nos aspectos 

referentes à qualidade do ar e da água e condições gerais de 

salubridade. Considerações específicas sobre segurança nos 

trabalhos de construção pesada e montagens em geral 

também podem ser feitas. Considera-se neste fator a 

ocorrência de acidentes decorrentes do empreendimento. 

14.Aspectos políticos e institucionais 

♦ Aqui estão referidos os aspectos políticos relacionados aos 

movimentos e mobilização da sociedade civil, dos partidos e 

das formas de representação públicas, como também os 

aspectos institucionais relacionados às eventuais 

intervenções e convivência de diferentes esferas públicas de 

poder, de inúmeros órgãos, agências e mecanismos de ação 

governamental. 

15.Finanças públicas 

♦ As finanças públicas refletem as alterações no grau e na 

evolução de receitas e despesas por parte das distintas 

esferas de governo que, são modificados por novos fatos 
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geradores de tributos ou por imposição de novas ações de 

governo. 

16.Patrimônio arqueológico e paisagístico. 

♦ Aqui são retratadas áreas onde se encontrem vestígios ou 

sítios arqueológicos, ou mesmo as referências ao conjunto 

de elementos estruturadores da paisagem, considerados 

como valores cênicos da região. 

7.5 CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

7.5.1 Possibilidade de Ocorrência 

• Ct: certo, ou certeza de ocorrência do impacto. 

• Po: ocorrência possível, apesar de incerta. 

7.5.2 Adversidade e Significância 

• AS: Impacto adverso significativo 

• An: Impacto adverso não significativo 

• BS: Impacto benéfico significativo 

• Bn: Impacto benéfico não significativo 

A questão de significância dos impactos envolve critérios de contexto (área de 

ocorrência, região afetada, a sociedade, os interesses afetados, etc.); intensidade 

(severidade do impacto), e significado, envolvendo conjuntamente a severidade do 

impacto, a sua reversibilidade e o seu potencial de mitigação, e também critérios de 

análise da equipe responsável. 

7.5.3 Abrangência Espacial 

• ADA  — área diretamente afetada, em que se considera o âmbito local, 

ou seja, os locais de intervenção direta nos terrenos: estrada de 

acesso, canteiros de obras, ombreiras e área a ser inundada, a qual 

afetará os territórios dos municípios de Itapejara D’Oeste e São João. 
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• AID — área de influência direta, em que se considera uma envoltória  

de 10 km no entorno da ADA para os aspectos físicos e bióticos. Para 

os aspectos socioeconômicos, representa as áreas dos municípios 

afetados pelo empreendimento. 

• AII — área de influência indireta. Para os aspectos físicos, envolve a 

região de implantação do empreendimento, incluindo toda a bacia do 

Rio Chopim; para os aspectos bióticos, consideram-se também a área 

da bacia. Para os aspectos antrópicos, consideram-se os territórios dos 

municípios componentes da bacia rio Chopim. 

7.5.4 Temporalidade 

• T: Impacto ou efeito temporário (cessa após a interrupção da ação 

geradora) 

• P: Impacto permanente 

7.5.5 Reversibilidade 

• Re: Impacto reversível (retorna às condições originais com a aplicação 

de medida mitigadora ou de controle) 

• Ir: Impacto irreversível (não há retorno às condições originais com a 

aplicação de medida mitigadora, resultando em impacto residual). 

7.5.6 Controle 

• M: existe possibilidade de mitigação ou de prevenção de impacto 

adverso. 

• C: existe somente possibilidade de medida compensatória para 

impacto adverso não mitigável. 

• I: existe possibilidade de incremento ou ampliação de efeito benéfico. 

• N: nada a fazer ou sem possibilidade de mitigação para impacto 

adverso, ou nada a fazer para impacto benéfico. 
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7.6 MATRIZ DE IMPACTOS 

A referente Matriz de impactos segue apresentada no Quadro 7.1. 

7.7 DESCRIÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DOS IMPACTOS 

Nas folhas seguintes se apresentam a lista dos impactos detectados na matriz, 

com as respectivas descrições — que procuram evidenciar as relações de causa e 

efeito — acompanhadas das qualificações estabelecidas segundo os critérios 

estipulados no tópico anterior. As incidências no sistema ambiental são identificadas 

pelo mesmo esquema de cores adotado na matriz de impactos: 

 

   
MEIO FÍSICO (MF) MEIO BIÓTICO (MB) MEIO ANTRÓPICO (MA) 

A lista está organizada de modo que as colunas, da esquerda para direita, 

contêm os seguintes elementos: 

♦ Coluna 1: Número sequencial do impacto detectado, cuja ordem de 

apresentação correlaciona-se à ação geradora; 

♦ Coluna 2: Identificação da ação geradora; 

♦ Coluna 3: Identificação do fator ambiental afetado pela ação apontada; 

♦ Coluna 4: Descrição do impacto; 

♦ Colunas 5 a 10: Elementos de qualificação do impacto, segundo os 

critérios estabelecidos; 

♦ Coluna 11: Indicação do que é possível fazer para controle ou 

comentário eventual, nos casos de nada a fazer. 
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Quadro 7.1 Matriz de impactos. 
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7.8 LISTAGEM DE IMPACTOS  

Nas folhas seguintes, representadas pelo Quadro 7.2, apresentam-se as 

descrições dos impactos detectados, com as respectivas qualificações segundos os 

critérios estipulados, e com indicações para controle, nos casos em que tal controle 

é possível. 

 
Quadro 7.2 Quadro de Qualificação dos Impactos Ambi entais 
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 POSSIBILIDADES DE MITIGAÇÃO, 
CONTROLE, COMPENSAÇÃO OU 
INCREMENTO – Recomendações.  

Ver também Capítulo 9: Plano de 
MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

DESCRIÇÕES DOS 
IMPACTOS 

���� 
1.  1. ESTUDOS E 

PROJETOS 
8 Incremento da economia local. Ct Bn AID T Re N Comentário: Este incremento ocorrerá 

em decorrência da presença em campo 
de técnicos e encarregados da 
realização de estudos e pesquisas. 

2.  1 14 Transtornos e insegurança aos 
moradores da área, em 
decorrência da falta de 
informações relativas ao 
empreendimento. 

Ct An AID T Re M Divulgar e promover reuniões com a 
comunidade, para informá-la sobre o 
projeto. Implementar o Programa de 
Comunicação Social. 

3.  1 15 Aumento das receitas públicas. Po Bn AID T Re N Comentário: recolhimento de tributos 
como ICMS e ISS. 

4.  2. AQUISIÇÃO OU 
DESAPROPRIAÇÃO 
DE TERRAS 

8 Surgimento de processos 
especulativos relacionados com 
terras ao longo do trecho do rio 
Chopim correspondente ao 
reservatório e vizinhanças. 

Po An ADA T Re M Implementar Programa de Comunicação 
Social e o Plano Diretor do Reservatório. 

5.  2 10 Perda da posse da terra pelos 
produtores rurais, como meio de 
sobrevivência e sustentação de 
um modo de vida. 

Ct As ADA P Ir M Divulgar e promover reuniões com os 
produtores rurais, expondo com clareza 
os termos adotados nas negociações 
relativas à aquisição de terras. 
Implementar o Programa de 
Comunicação Social. 

6.  3. CONTRATAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA 

5 Surgimento da pressão de caça 
sobre pequenos animais na área 
e, eventualmente, na região. 

Po An AID T Re M O Empreendedor exercerá controle 
rigoroso para coibir atividades ilegais. O 
assunto integrará escopo de 
treinamentos do pessoal contratado. 

7.  3 7 Geração de cerca de 300 
empregos diretos, dos quais boa 
parte pode ser contratada na 
região. 

Ct Bs AII T Re I Direcionar, sempre que possível, a 
contratação de mão de obra local. 

8.  3 7 Dinamização de atividades 
econômicas na região pelo 
aporte de massa salarial oriunda 
da mão-de-obra empregada na 
construção. 

Po Bs AID T Re N  

9.  3 8 Estímulos ao desenvolvimento 
de atividades econômicas locais 
e proximidades, devido ao 
aumento da massa salarial. 

Ct Bs AID T Re I Ampliar o efeito benéfico formando-se o 
quadro de pessoal por contratação 
preferencial de residentes dos 
municípios afetados pelo 
empreendimento. 

10.  3 9 Ampliação do nível de empregos 
e, consequentemente, do nível 
de renda. 

Ct Bs AII T Re N  
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 POSSIBILIDADES DE MITIGAÇÃO, 
CONTROLE, COMPENSAÇÃO OU 
INCREMENTO – Recomendações.  

Ver também Capítulo 9: Plano de 
MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

DESCRIÇÕES DOS 
IMPACTOS 

���� 
11.  3 10 Interferência na vida comunitária 

e no modo de vida tradicional. 
Ct As AID T Re M Divulgação entre os trabalhadores sobre 

cuidados que devem adotar no 
relacionamento com as comunidades 
locais. Incluir a questão em Programa de 
Comunicação Social 

12.  3 11 Aumento da pressão de 
demanda sobre os equipamentos 
de saúde e de educação 
existentes 

Ct As AII T Re M Dar preferência à contratação de mão-
de-obra local. Considerar também que os 
casos de doenças originadas no trabalho 
serão encaminhados por meio de 
convênio de assistência médica dos 
empregadores, e nos termos da 
legislação trabalhista. Implementar o 
Programa de Apoio Institucional aos 
Municípios 

13.  3 13 Introdução de doenças não 
endêmicas na região, por parte 
de população atraída pela obra. 

Po As AII T Re M Procedimentos preventivos de combate a 
vetores e exames preventivos — que 
incluem exames admissionais nos 
trabalhadores a serem contratados, além 
dos procedimentos normais da saúde 
pública. 

14.  4. IMPLANTAÇÃO DO 
CANTEIRO DE 
OBRAS 

1 Problemas de poluição por 
esgotos domésticos e arraste de 
sedimentos para o rio. 

Po An ADA T Re M O canteiro contará com instalações 
hidráulico-sanitárias que atenderão as 
edificações e os efluentes serão 
encaminhados para unidades de 
tratamento. O sistema de esgotos 
pluviais contará com caixas de retenção 
de sedimentos e caixas separadoras de 
óleos e graxas.  

15.  4 3 Surgimento de processos 
erosivos pela retirada de 
cobertura vegetal e 
movimentação de solos. 

Ct An ADA T Re M Serão tomados cuidados específicos, 
envolvendo formação de pequenas 
barreiras para o escoamento pluvial, 
instalação de bacias de contenção, etc 

16.  4 4 Supressão de vegetação nas 
áreas definidas em projeto. 

Ct An ADA P Ir N Comentário: A implantação do canteiro 
condiciona-se ao planejamento logístico 
da construção. Após a desmobilização 
do canteiro, prevê-se trabalhos de 
recuperação de áreas degradadas.. 

17.  4 5 Alterações nos hábitats e hábitos 
da fauna terrestre. 

Ct An ADA P Ir N  

18.  4 5 Atração de fauna sinantrópica 
devido à presença de restos e 
lixo orgânico. 

Po An ADA T Re M O canteiro contará com sistema 
adequado de coleta, acondicionamento e 
destinação final do lixo comum e demais 
resíduos. 

19.  4 6 Contaminação da água e 
eutrofização provocada por 
combustíveis, e efluentes 
domésticos ou industriais do 
canteiro, prejudicando a 
ictiofauna. 

Po An ADA T Re M Controle de efluentes domésticos e 
industriais e fiscalização. 

20.  4 6 Realização de pesca predatória 
pelos funcionários envolvidos na 
construção da barragem. 

Po An AID T Re M Fiscalização e realização de atividades 
de orientação voltadas à população 
envolvida e aos trabalhadores ligados ao 
empreendimento. 

21.  4 7 Demanda por insumo e 
equipamentos para construção 
civil. 

Ct Bs AII T Re N Comentários: em função das 
necessidades logísticas da construção. 

22.  4 15 Aumento das receitas públicas 
decorrentes da implantação do 
canteiro de obras  

Ct Bn AID T Re N Comentários: Decorrente de aumento da 
arrecadação municipal durante 
construção. 
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 POSSIBILIDADES DE MITIGAÇÃO, 
CONTROLE, COMPENSAÇÃO OU 
INCREMENTO – Recomendações.  

Ver também Capítulo 9: Plano de 
MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

DESCRIÇÕES DOS 
IMPACTOS 
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23.  4 16 Destruição de sítios 

arqueológicos na área do 
canteiro e nos acessos viários. 

Po An ADA P Ir M A área do canteiro será avaliada 
previamente através de laudos de 
inspeção arqueológica. Além disso, será 
implementado o Programa de 
Salvamento Arqueológico, que 
abrangerá também os acessos e 
estradas a serem construídas. 

24.  5. EXTRAÇÃO DE 
MATERIAIS 
CONSTRUTIVOS 

1 Carreamento de sedimentos 
para os corpos d’água próximos. 

Po An ADA T Re M Estabelecer controles mediante 
disposição de barreiras ao escoamento 
pluvial, de modo a impedir 
movimentação de sedimentos para fora 
das áreas de trabalho. 

25.  5 4 Supressão de vegetação nas 
áreas de trabalho. 

Ct An ADA P Ir M Após a exploração, será executado o 
PRAD. Implementação de Programa de 
Compensação pela Supressão de 
Vegetação. 

26.  5 5 Alterações nos hábitats e hábitos 
da fauna terrestre. 

Ct An ADA P Ir C Medidas corretivas e compensatórias 
serão incluídas em programas 
específicos relacionados à reabilitação 
das áreas afetadas pelas obras. 

27.  5 6 Instabilidade das áreas 
exploradas pode provocar 
assoreamento e aumento de 
material em suspensão, 
prejudicando a ictiofauna. 

Po An ADA T Re M Proteção de margens e encostas nas 
áreas de escavações, visando reduzir o 
processo erosivo. 

28.  6. MOVIMENTAÇÃO 
DE MÁQUINAS E 

VEÍCULOS 

5 Atropelamento de pequenos 
animais nas imediações do 
canteiro. 

Po An ADA T Re M Orientação específica aos motoristas 
envolvidos na obra para evitar acidentes. 

29.  6 12 Danos às vias de transporte e 
caminhos em decorrência do 
aumento do tráfego pesado 

Ct An AID P Re M Levantamento dos pontos críticos e de 
risco nas vias de acesso às obras e 
implementar conservação e manutenção 
das vias vicinais em caráter rotineiro. 

30.  7. DESVIO DO RIO 1 Aumento de turbidez e de 
presença de sedimentos devido 
a lançamento de enrocamento 
no leito do rio para formação de 
ensecadeiras. 

Ct An ADA T Re N Comentário: Durante a construção das 
ensecadeiras, poderá haver alteração de 
cor da água pela presença de 
sedimentos muito finos, no lançamento 
de material impermeável, entretanto, 
este fenômeno já é bastante comum nas 
águas do Chopim ao nível regional 

31.  7 2 Elevação do nível do lençol 
freático nas imediações do local 
da barragem, com consequentes 
alterações das condições de 
umidade dos solos. 

Ct An ADA P Ir N  

32.  7 3 Erosão nas margens devido a 
modificação dos fluxos de vazão 
da água com a passagem pelo 
vertedouro de fundo.  

Po An ADA T Re N  

33.  7 4 Alterações da flora aquática 
devido a carreamento de 
sedimentos para os corpos 
d’água. 

Po An ADA T Re N As alterações nos níveis de turbidez e 
material particulado na água do rio 
Chopim, são considerados pouco 
significativos em relação à situação 
atual. 

34.  7 5 Alterações na dinâmica 
populacional de animais 
dependentes ou 
semidependentes de ambientes 
aquáticos nas áreas afetadas 
pelas ensecadeiras. 

Po An ADA P Ir M A recuperação do ambiente ciliar é 
medida mitigadora e compensatória para 
este impacto 

35.  7 6 Aumento de material em 
suspensão na água, 
prejudicando a ictiofauna. 

Po An ADA T Re M Proteção de margens e encostas nas 
áreas de escavações, visando reduzir o 
processo erosivo. 
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36.  8. ESCAVAÇÕES NO 

LEITO DO RIO E 
OMBREIRAS 

1 Aumento de turbidez e de 
presença de sedimentos devido 
a lançamento de enrocamento 
no leito do rio para formação de 
ensecadeiras. 

Ct An ADA T Re N Comentário: Poderá haver alteração de 
cor da água pela presença de 
sedimentos muito finos, no lançamento 
de material impermeável. Não há como 
evitar o fenômeno, que já é bastante 
comum nas águas do Chopim ao nível 
regional 

37.  8 6 Morte de peixes pelo 
esgotamento das ensecadeiras. 

Ct An ADA P Ir M Intensificar os trabalhos de resgate e 
soltura antes do esgotamento e 
ensecamento da área, assim que se 
encerrar a construção das ensecadeiras. 

38.  9. LANÇAMENTO EM 
BOTA-FORA 

1 Carreamento de sedimentos 
para os corpos d’água e 
obstrução de pequenas 
drenagens. 

Po An ADA T Re M Implantar esquemas de proteção para 
evitar o aporte de sedimentos. Os 
depósitos temporários serão cercados 
por pequenos diques destinados a evitar 
espalhamento de materiais finos. 

39.  9 4 Alterações da flora aquática 
devido a carreamento de 
sedimentos para os corpos 
d’água. 

Po An ADA T Re M Confinar os bota-foras, de modo a 
impedir o carreamento de sedimentos. 

40.  10. CONSTRUÇÃO DA 
BARRAGEM E 

OBRAS CONEXAS 

6 Entrave às migrações 
reprodutivas e alimentares pela 
obstrução do canal do rio. 

Ct An AID P Ir M Intensificar, na fase de implantação e em 
conjunto com outros empreendimentos a 
serem implantados no rio Chopim, 
estudos de migrações da ictiofauna. 

41.  10 16 Destruição de sítios 
arqueológicos nas áreas de 
obras. 

Ct An ADA P Ir M Implantação de Programa de 
Salvamento Arqueológico já na fase de 
obras 

42.  11. LIMPEZA PRÉVIA 
E DESMATAMENTO 
NA ÁREA DO 
RESERVATÓRIO 

1 Carreamento de material residual 
para o rio, prejudicando os 
índices de qualidade das águas. 

Po An ADA T Re M Retirar o máximo possível do material 
residual após a limpeza e estabelecer 
cordões de proteção para reduzir a 
movimentação de material. 

43.  11 4 Perda de vegetação, num total 
estimado 0,88 hectares de 
florestas, 39,08 hectares de 
formações vegetais arbóreas em 
estágio médio de regeneração e 
1,50 ha em estágio inicial de 
sucessão vegetal (capoeirinhas) 

Ct An ADA P Ir C Medidas corretivas e compensatórias 
são incluídas em programas específicos 
relacionados à reabilitação das áreas 
afetadas pelas obras, além de programa 
de compensação específico para a perda 
de vegetação na área do reservatório. A 
recuperação da vegetação na futura APP 
tende a compensar tal perda, ampliando 
em mais de 120 ha as formações 
vegetais nesta área, portanto, quase seis 
vezes mais que a vegetação afetada. 

44.  11 5 Destruição de hábitats da fauna 
e afugentamento de pequenos 
animais. 

Ct An ADA P Ir C Isso poderá ser compensado no escopo 
de programa de compensação específico 
para a perda de vegetação na área do 
reservatório. 

45.  11 6 Alterações do ambiente aquático 
com consequentes efeitos sobre 
a ictiofauna. 

Po An ADA T Re M Evitar carreamento de material vegetal 
para cursos de água. Retirar o máximo 
possível do material residual após a 
limpeza. 

46.  11 7 Oportunidade de 
comercialização de produtos 
vegetais advindos do 
desmatamento 

Po Bn AID T Re N  

47.  11 9 Aumento das ofertas de emprego 
para pessoal encarregado do 
desmatamento 

Po Bn AID T Re N  

48.  11 13 Ocorrências de acidentes com 
animais peçonhentos, 
comprometendo a segurança de 
trabalhadores. 

Po An ADA T Re M Promover o uso de equipamentos de 
proteção individual para os 
trabalhadores, além de orientações 
quanto a segurança. 
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INCREMENTO – Recomendações.  

Ver também Capítulo 9: Plano de 
MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

DESCRIÇÕES DOS 
IMPACTOS 
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49.  12. ENCHIMENTO DO 

RESERVATÓRIO 
1 Alteração na qualidade das 

águas em função da mudança do 
ambiente aquático e do potencial 
de eutrofização do futuro 
reservatório. 

Ct An ADA P Re M O baixo tempo de residência reduz a 
importância deste impacto, porém é 
necessário desenvolver programa de 
manejo adequado na agricultura, e 
minimizar despejo de efluentes no 
reservatório. Deve-se minimizar o aporte 
de nutrientes no reservatório, através de 
medidas de cunho estatal que promovam 
o controle do uso do solo na bacia 
contribuinte.. 

50.  12 5 Morte por afogamento de 
vertebrados terrestres 

Po An ADA T Ir M Programa específico de resgate e 
aproveitamento científico de espécimes. 

51.  12 10 Diminuição do tamanho de 
propriedades agrícolas, porém 
com baixa perda de benfeitorias 
nas áreas inundadas.  

Ct An ADA P Ir C Os esclarecimentos necessários serão 
prestados no âmbito do Programa de 
Comunicação Social e em negociações 
diretas do Empreendedor com os 
atingidos, que receberão indenizações 
justas pelas áreas inundadas e 
benfeitorias. Além disso, o 
Empreendedor fornecerá apoio aos 
proprietários indenizados e que queiram 
adquirir outra propriedade rural na 
região. Haverá também um 
acompanhamento da situação 
socioeconômica dos produtores rurais 
remanescentes. A pequena extensão do 
reservatório indica que provavelmente 
não deverá haver necessidade de 
relocação de nenhuma família atingida. 

52.  12 14 Criação de novas APPs em 
decorrência da elevação do nível 
d’água para a cota normal 
operacional do reservatório 
445,00 m 

Ct Bn ADA P Ir N Incluir no Programa de Desapropriação 
e/ou Aquisição de Terras as áreas 
necessárias para formação de faixas de 
proteção do reservatório. 

53.  12 16 Perda de sítios arqueológicos 
por submersão. 

Po An ADA P Ir M Implementar o Programa de Salvamento 
Arqueológico. 

54.  12 16 Alteração definitiva da paisagem 
pela introdução de um novo 
elemento cênico, representado 
pela ampliação do espelho 
d’água e formação de 
reentrâncias e novos recortes de 
margens, o que implicará numa 
nova percepção da paisagem. 

Ct An AID P Ir N O evento da formação do reservatório 
pode suscitar esclarecimentos adicionais 
à população nos termos do Programa de 
Comunicação Social. 

55.  13. REMOÇÃO DO 
CANTEIRO 

3 Controle de processos erosivos 
no canteiro. 

Po Bn ADA T Re I Implementar programa de reabilitação 
das áreas afetadas pelas obras para 
ampliar o controle dos processos 
erosivos. 

56.  13 4 Ampliação das áreas com 
vegetação em substituição 
àquelas ocupadas pelo canteiro. 

Ct Bn ADA P Ir I Implementar o Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas. 

57.  14. DESMOBILIZAÇÃO 
DA MÃO-DE-OBRA 

8 Redução das atividades 
econômicas locais pela redução 
populacional. 

Ct An AID T Re M Comentário: eventualmente, esta perda 
será amenizada com a construção 
sequencial dos demais aproveitamentos 
hidroelétricos previstos na bacia, ou pela 
absorção desta mão de obra, já 
qualificada, em outras obras de 
engenharia. 

58.  14 9 Perda de renda incluindo 
diminuição de empregos diretos, 
redução da massa salarial 

Ct An AID T Re M Idem comentário anterior 
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Ver também Capítulo 9: Plano de 
MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

DESCRIÇÕES DOS 
IMPACTOS 
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59.  15. HIDROGERAÇÃO 1 Trecho de rio entre a barragem 

principal e o local de restituição 
da água turbinada, sofrerá 
variações de vazão, similares 
aos atuais níveis de vazão do rio 
Chopim. 

Ct An ADA P Ir M Manter vazões mínimas a jusante 
conforme dispositivos legais. A alça de 
rio acolherá a vazão mínima legal de 
5,39m3/s, correspondente a 50% da 
descarga mínima de 7 dias consecutivos 
com 10 anos de tempo de recorrência 
(Q7,10) 

60.  15 4 Variações repentinas de vazão 
provocarão mudanças cíclicas no 
ambiente aquático e ribeirinho na 
alça do rio Chopim entre a 
barragem e o canal de fuga 

Ct An ADA P Ir M A manutenção da vazão sanitária entre a 
barragem e a casa de força visa 
minimizar estas alterações nos fluxos de 
vazão. 

61.  15 6 Alterações do fluxo e da 
qualidade da água vertida e/ou 
turbinada – provocarão efeitos 
sobre a ictiofauna a jusante do 
barramento.  

Ct An ADA P Re M Controle do fluxo da água vertida, 
evitando alterações bruscas e amplas no 
nível do rio Chopim. 

62.  15 9 Geração de emprego e renda na 
operação e manutenção da 
usina. 

Ct Bn AID P Ir N Comentário: Estimam-se 30 postos de 
trabalho na operação da usina, 
envolvendo empregos diretos e indiretos 
(segurança, manutenção, etc.). 

63.  15 12 Aumento da oferta de energia 
elétrica. 

Ct Bs AII P Ir N Comentário: Trata-se do principal 
benefício esperado do empreendimento. 

64.  15 15 Aumento da receita dos 
municípios lindeiros. 

Ct Bs AID P Ir N Comentário: em decorrência de 
recebimento de parcelas do ICMS 
arrecadado pelo maior consumo de 
energia. 

65.  15 16 Agregação de novo elemento de 
valor cênico na paisagem, 
representado pelo conjunto da 
barragem e do vertedouro, 
somado a um lago com nível 
d’água praticamente constante. 

Ct Bn ADA P Ir I O Plano de Uso e Ocupação do 
Reservatório poderá criar condições 
favoráveis para a maior percepção deste 
novo conjunto cênico na paisagem local 

66.  16. MANUTENÇÃO DE 
ESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS 

1 Poluição por resíduos de 
oficinas, óleos e combustíveis 
derramados no reservatório. 

Po An ADA T Re M As edificações da Usina contarão com 
instalações hidráulico–sanitárias e caixas 
retentoras de resíduos de oficinas. 

67.  16 6 Mortandade de peixes nas 
turbinas e vertedouros. 

Po As ADA T Re M Resgate de peixes durante os trabalhos 
de manutenção. 

 
O Quadro 7.3 a seguir, indica os impactos causados pelo empreendimento com 

seus respectivos programas e medidas. 
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Quadro 7.3  com os impactos e seus respectivos prog ramas e medidas 

DESCRIÇÕES DOS IMPACTOS MEDIDAS E PROGRAMAS 

M
E

IO
 A

N
T

R
Ó

P
IC

O
 (

M
A

) 

Dinamização de atividades econômicas na região pelo aporte de massa salarial oriunda da mão-de-obra empregada na construção. 

Programa de Apoio Institucional aos Municípios 

Aumento da pressão de demanda sobre os equipamentos de saúde e de educação existentes 

Redução das atividades econômicas locais pela redução populacional. 

Perda de renda incluindo diminuição de empregos diretos, redução da massa salarial 

Aumento das ofertas de emprego para pessoal encarregado do desmatamento 

Geração de emprego e renda na operação e manutenção da usina. 

Prioridade para aquisição de bens e serviços 
provenientes da economia local 

Incremento da economia local. 

Geração de cerca de 300 empregos diretos, dos quais boa parte pode ser contratada na região. 

Ampliação do nível de empregos e, consequentemente, do nível de renda. 

Aumento das receitas públicas durante a fase de estudos e projetos 

Aumento da receita dos municípios lindeiros devido a implantação do canteiro de obras 

Estímulos ao desenvolvimento de atividades econômicas locais e proximidades, devido ao aumento da massa salarial. 

Demanda por insumo e equipamentos para construção civil. 

Surgimento de processos especulativos relacionados com terras ao longo do trecho do rio Chopim correspondente ao reservatório e 
vizinhanças. 

Plano Diretor do Reservatório. (PACUERA) 

Transtornos e insegurança aos moradores da área, em decorrência da falta de informações relativas ao empreendimento. 

Programa de Comunicação Social 

Perda da posse da terra pelos produtores rurais, como meio de sobrevivência e sustentação de um modo de vida. 

Interferência na vida comunitária e no modo de vida tradicional. 

Introdução de doenças não endêmicas na região, por parte de população atraída pela obra. 

Diminuição do tamanho de propriedades agrícolas, porém com baixa perda de benfeitorias nas áreas inundadas.  

Alteração definitiva da paisagem pela introdução de um novo elemento cênico, representado pela ampliação do espelho d’água e 
formação de reentrâncias e novos recortes de margens, o que implicará numa nova percepção da paisagem. 

Destruição de sítios arqueológicos na área do canteiro e nos acessos viários. 

Programa de Salvamento Arqueológico Destruição dos sítios arqueológicos nas áreas de obras 

Perda de sítios arqueológicos por submersão 
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Danos às vias de transporte e caminhos em decorrência do aumento do tráfego pesado 
Programa de recomposição da infra-estrutura 
viária afetada 

Oportunidade de comercialização de produtos vegetais advindos do desmatamento Programa de Desmatamento e Limpeza da Área 
do Reservatório 

Ocorrências de acidentes com animais peçonhentos, comprometendo a segurança de trabalhadores. Programa de Educação Ambiental 

Aumento da oferta de energia elétrica. Principal objetivo do empreendimento 

Aumento da receita dos municípios lindeiros devido a receitas de ICMS pelo maior consumo de energia  

Criação de novas APPs em decorrência da elevação do nível d’água para a cota normal operacional do reservatório 445,00 m 

Programa de Desapropriação e/ou Aquisição de 
Terras 

Programa de Formação da Faixa de Proteção do 
Reservatório 

Agregação de novo elemento de valor cênico na paisagem, representado pelo conjunto da barragem e do vertedouro, somado a um lago 
com nível d’água praticamente constante. 

Plano de Uso e Ocupação do Reservatório 

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O
 (

M
F

) 

Problemas de poluição por esgotos domésticos e arraste de sedimentos para o rio. 

Programa Caracterização e Monitoramento e 
Qualidade das Águas 
 
 
 
Programa de Formação da Faixa de Proteção do 
Reservatório 
 
 
 
 
Programa de Limpeza da Área do Reservatório 

Carreamento de sedimentos para os corpos d’água próximos. 

Aumento de turbidez e de presença de sedimentos devido a lançamento de enrocamento no leito do rio para formação de ensecadeiras . 

Aumento de turbidez e de presença de sedimentos devido a escavação das ombreiras. 

Elevação do nível do lençol freático nas imediações do local da barragem, com consequentes alterações das condições de umidade dos 
solos. 

Trecho de rio entre a barragem principal e o local de restituição da água turbinada, sofrerá variações de vazão, similares aos atuais níveis 
de vazão do rio Chopim. 

Alteração na qualidade das águas em função da mudança do ambiente aquático e do potencial de eutrofização do futuro reservatório. 

Carreamento de material residual para o rio, prejudicando os índices de qualidade das águas. 

Carreamento de sedimentos para os corpos d’água e obstrução de pequenas drenagens. 

Poluição por resíduos de oficinas, óleos e combustíveis derramados no reservatório. 

Surgimento de processos erosivos pela retirada de cobertura vegetal e movimentação de solos. 

Programa de Recuperação e Recomposição de 
Áreas Degradadas 

Programa de Compensação pela Supressão de 
Vegetação 

Erosão nas margens devido a modificação dos fluxos de vazão da água com a passagem pelo vertedouro de fundo.  
Programa de Monitoramento de Erosão e 
Assoreamento 

Controle de processos erosivos no canteiro.  
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Programa de Recuperação e Recomposição de 
Áreas Degradadas 

M
E

IO
 B

IÓ
T

IC
O

 (
M

B
) 

Surgimento da pressão de caça sobre pequenos animais na área e, eventualmente, na região. 

Programa de Estudo e Monitoramento da Fauna 
Terrestre 

Alterações nos hábitats e hábitos da fauna terrestre devido a implantação do canteiro de obras 

Alterações nos hábitats e hábitos da fauna terrestre devido a extração de materiais construtivos 

Morte por afogamento de vertebrados terrestres 

Atração de fauna sinantrópica devido à presença de restos e lixo orgânico. 
Programa de Resgate de Fauna 

Destruição de hábitats da fauna e afugentamento de pequenos animais. 

Realização de pesca predatória pelos funcionários envolvidos na construção da barragem. 
Programa de Comunicação Social 

Atropelamento de pequenos animais nas imediações do canteiro. 

Supressão de vegetação nas áreas definidas em projeto. Programa de Recuperação e Recomposição de 
Áreas Degradadas 
 
 
Programa de Compensação pela Supressão de 
Vegetação 

Supressão de vegetação nas áreas de trabalho. 

Perda de vegetação, num total estimado 0,88 hectares de florestas, 39,08 hectares de formações vegetais arbóreas em estágio médio de 
regeneração e 1,50 ha em estágio inicial de sucessão vegetal (capoeirinhas). 

Alterações na dinâmica populacional de animais dependentes ou semidependentes de ambientes aquáticos nas áreas afetadas pelas 
ensecadeiras. Programa de Recuperação e Recomposição de 

Áreas Degradadas 
Ampliação das áreas com vegetação em substituição àquelas ocupadas pelo canteiro. 

Alterações da flora aquática devido a carreamento de sedimentos para os corpos d’água devido ao desvio do rio.  

Alterações da flora aquática devido a carreamento de sedimentos para os corpos d’água no lançamento em bota-foras 
Programa Caracterização e Monitoramento e 
Qualidade das Águas Contaminação da água e eutrofização provocada por combustíveis, e efluentes domésticos ou industriais do canteiro, prejudicando a 

ictiofauna. 

Mortandade de peixes nas turbinas e vertedouros. 

Programa de Estudo e Monitoramento da 
Ictiofauna 

Instabilidade das áreas exploradas pode provocar assoreamento e aumento de material em suspensão, prejudicando a ictiofauna. 

Aumento de material em suspensão na água prejudicando a ictiofauna. 

Entrave às migrações reprodutivas e alimentares pela obstrução do canal do rio. 

Morte de peixes pelo esgotamento das ensecadeiras. 

Alterações do ambiente aquático com consequentes efeitos sobre a ictiofauna. 

Variações repentinas de vazão provocarão mudanças cíclicas no ambiente aquático e ribeirinho na alça do rio Chopim entre a barragem 
e o canal de fuga 

Alterações do fluxo e da qualidade da água vertida e/ou turbinada – provocarão efeitos sobre a ictiofauna a jusante do barramento.  
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7.9 RESUMO DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Analisando-se a avaliação dos impactos ambientais, descritos no quadro de 

impactos do item 7.8 deste EIA, pode-se tirar algumas conclusões sobre esta 

avaliação, conforme representado na Tabela 7.2. 

O que se observa apesar do número absoluto de impactos verificados (67), 

apenas 38 foram considerados de ocorrência certa, sendo os demais apenas de 

ocorrência provável. 

Tabela 7.2 Resumo das incidências e qualificações d e impactos 

QUALIFICAÇÕES DOS IMPACTOS TOTAIS 

INCIDÊNCIAS 

MEIO FÍSICO (MF) 13 

MEIO BIÓTICO (MB) 24 

MEIO ANTRÓPICO (MA) 30 

TOTAL 67 

POSSIBILIDADES DE OCORRÊNCIA 
Possíveis 29 

Certos 38 

ADVERSIDADE E SIGNIFICÂNCIA 

Adversos significativos 5 

Adversos não significativos 45 

Benéficos significativos 7 

Benéficos não significativos 10 

ESPACIALIZAÇÃO 

ADA 43 

AID 18 

AII 6 

TEMPORALIDADE 
Temporários 40 

Permanentes 27 

REVERSIBILIDADE 
Reversíveis 42 

Irreversíveis 25 

POSSIBILIDADES DE CONTROLE 

Adversos mitigáveis 38 

Adversos compensáveis 4 

Adversos não mitigáveis 8 

Benéficos sem nada a fazer 12 

Benéficos incrementáveis 5 

 

Dos impactos analisados, 50 foram considerados adversos ou negativos e 17 

benéficos ou positivos. O que se destaca é que dos impactos adversos, apenas três 

de todos os impactos adversos, foram considerados significativos. Já dentre os 

impactos benéficos, sete foram considerados muito significantes. 
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Além disso, o que se pode ainda destacar é que grande parte dos impactos 

adversos, apresenta possibilidade de mitigação com a implantação de medidas 

preventivas ou programas ambientais. 

Esta avaliação apresenta números similares aos verificados em outros 

empreendimentos hidrelétricos de características semelhantes. 

7.10 RELEVÂNCIA DA ESPACIALIZAÇÃO DOS IMPACTOS 

Em termos regionais da bacia do rio Chopim, a implantação ou não do 

empreendimento em estudo, em que pese sua pouca expressão espacial e o porte 

relativamente pequeno das obras, constitui-se em fator importante para o desenho 

de cenários prospectivos, pois como assinalado no Diagnóstico Ambiental, o 

empreendimento terá efeitos mais localizados, principalmente do ponto de vista 

biótico, tendo em vista que as formações vegetais arbóreas (Floresta Ombrófila 

Mista e estágios médios de regeneração natural) representam cerca de 41 ha. 

Essas considerações iniciam-se pelo exame da Figura 7.1 Distribuição espacial 

dos impactos elaborada a partir da análise de impactos ambientais. 

AID
26,9%

AII
9,0%

ADA
64,2%

 
Figura 7.1 Distribuição espacial dos impactos 

 

Fora das áreas de intervenção direta do empreendimento, as alterações no 

Sistema Natural se restringirão progressivamente, a ponto de desaparecerem em 

âmbito espacial mais afastado, mas podendo manter repercussões socioeconômicas 

em âmbito regional. 

Isso ocorre em face da amplitude da área de influência indireta, a qual engloba 

os municípios diretamente afetados de São João e Itapejara D’Oeste, assim como 

aqueles componentes da bacia rio Chopim, pois o aporte de novos elementos de 
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infra-estrutura elétrica para a região proporcionará melhorias de forma difusa nesta 

região, mas por outro lado, trará efeitos representados pela ampliação da demanda 

por serviços básicos nas sedes municipais próximas ao empreendimento, com maior 

ênfase em São João. Essas considerações se reforçam pelo exame da Figura 7.2, 

também extraída da análise de impactos. 

 
Figura 7.2 Incidências espaciais e número de impact os no Sistema Ambiental 

 
Em um contexto prospectivo regional, a implantação da PCH Foz do Santana 

reforça a avaliação de que seus potenciais impactos significativos — isto é, aqueles 

capazes de alterar as tendências atuais de desenvolvimento — têm efeitos mais 

importantes concentrados no entorno de seu local de implantação, ou seja, na ADA 

e na AID. Para esta última, já se percebe a importância de alguns efeitos benéficos, 

o que se amplia ao se considerar o contexto mais amplo da AII, como mostra a 

Figura 7.3 . 
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Figura 7.3 Distribuição espacial dos graus de adver sidade. 

 
Assim, ressalta-se a verificação que os principais impactos adversos estão 

restritos ao ambiente local (ADA) para os aspectos físicos e bióticos, ampliando-se 

para a AID quando se analisam os efeitos socioeconômicos. Já os impactos 

benéficos, que muitas vezes se confundem com os objetivos do empreendimento, 

ampliam-se ao longo de toda a bacia do rio Chopim, considerada como AII – Área de 

Influência Indireta da PCH Foz do Santana. 
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888...   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSEEE   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAADDDAAA   EEE   PPPRRROOOGGGNNNÓÓÓSSSTTTIIICCCOOOSSS   
A análise integrada, apresentada neste capítulo está associada aos prognósticos 

ambientais e busca interpretar o conjunto de informações levantadas durante a 

elaboração do diagnóstico ambiental, considerando as inter-relações entre os 

principais fatores ambientais pesquisados. Nesta análise incluem-se também os 

cenários prospectivos para a região de implantação do empreendimento, 

considerando as condições futuras da região com ou sem a implantação da PCH 

Foz do Santana.  

8.1 CENÁRIO SEM O EMPREENDIMENTO 

Imaginando-se um cenário em que a PCH Foz do Santana não seja implantada, 

a situação atual que se verifica no rio Chopim continuará com suas características 

hidráulicas. 

Devido a pressão para novas áreas agrícolas, mesmo considerando-se a 

aplicação da legislação ambiental vigente, a vegetação presente ao longo das 

margens, referente a efetiva APP do rio, apresenta dificuldades para se manter em 

seu estado atual de preservação com possibilidade de redução, sendo que as 

comunidades faunísticas já apresentam baixa diversidade e predomínio de espécies 

mais resistentes às alterações antrópicas. Os peixes existentes no rio Chopim e que 

transitam no trecho em questão continuarão com suas atuais condições de suporte e 

sujeitos a prática de pesca amadora. 

De um modo geral, o panorama da área não apresenta grandes potencialidades 

para mudanças significativas, pois as atividades econômicas continuarão limitadas à 

agropecuária nas propriedades agrícolas, o que já vem comprometendo a qualidade 

das águas, devido as alterações executadas nas áreas de preservação permanente. 

Do ponto de vista do Setor Elétrico, a inexistência do empreendimento significa 

que não se acrescentará potência ao sistema nem se implantarão linhas de 

transmissão adicionais, de modo que eventuais reforços de suprimento e melhores 

condições de equilíbrio elétrico e de infra-estrutura deixariam de ser alcançados. 

O município de São João deixará de obter ganhos com o Setor Elétrico, pois não 

receberá a ampliação de recolhimento de ICMS decorrente da instalação desta 
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indústria de energia. Esses valores poderiam assumir certa importância para o fluxo 

de aporte de recursos aos Municípios. 

8.2 CENÁRIO COM A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

8.2.1 Generalidades sobre a Evolução das Modificações Ambientais 

As alterações ambientais mais importantes consistirão na transformação de um 

trecho do rio Chopim em um pequeno lago e a conformação de três pequenas ilhas 

próximas à foz do rio Santana, sendo que uma delas se destacará na paisagem por 

seu formato cônico e pela espessa cobertura vegetal presente. Haverá perda de 

algumas formações arbóreas, e de poucas áreas férteis, utilizadas em produção 

agrícola, bem como a redução do porte de algumas propriedades rurais. A formação 

do lago ocasionará também a definição de uma nova área de proteção permanente, 

a se desenvolver ao longo de 16,8 km da orla do lago, criando no futuro um 

importante corredor ambiental para a fauna, hoje inexistente. 

Estas alterações terão início efetivo a partir da decisão de licenciar o 

empreendimento, o que implicará na disseminação do conhecimento das 

características do projeto por meio de discussões e apresentações ao público leigo e 

demais interessados. 

Como em todo processo de implantação de empreendimentos do gênero, 

poderão se instalar no seio da população de moradores das áreas ribeirinhas e 

imediações, processos psicossociais de dúvida e receios relacionados ao 

desconhecimento ou falta de entendimento quanto aos procedimentos e processos 

de aquisição/indenização de terras e benfeitorias. 

A presença de pessoas de fora da região, que desenvolverão pesquisas nos 

locais da barragem e da casa de força, além de outras que iniciarão os processos de 

negociação, em nome do Empreendedor, para a aquisição de terras e processos de 

indenizações, poderão ampliar a sensação de intranqüilidade nos moradores da 

região. Entretanto, a implantação do Programa de Comunicação Social visa 

minimizar estas incertezas. 

Por outro lado, a movimentação de pessoas estranhas configurará também o 

início incipiente de uma dinamização econômica pela prestação de serviços e 

aumento gradativo de vendas no pequeno comércio nas localidades vizinhas. 
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Isso significa também que poderá haver uma sobrecarga da infra-estrutura de 

saúde e de educação nos municípios próximos, principalmente em Itapejara D’Oeste 

e São João, admitindo-se que cerca de 30% dos trabalhadores da obra sejam 

solteiros e que os demais representem famílias médias de quatro componentes. 

Além disso, deve-se considerar que serão gerados cerca de 300 empregos diretos e 

150 indiretos, relacionados a pequeno comércio e a prestação de serviços. Para 

minimizar este fato o empreendedor procurará contratar ao máximo mão-de-obra 

regional, a qual já é atendida por esta infraestrutura. 

Com a implantação do canteiro de obras, se consolidará um processo de 

transformações no ambiente referencial do empreendimento que somente cessará 

após a formação do reservatório, quando o mesmo já tiver alcançado a plena 

estabilização termoquímica e as franjas vegetais da faixa de proteção periférica — a 

nova APP — estiverem em pleno desenvolvimento. 

8.2.2 Alterações no Sistema Natural 

O reservatório da PCH Foz do Santana terá proporções modestas e não afetará 

qualquer sítio urbano, havendo apenas a perda de certa parte da vegetação, em 

extensões que assumem importância relativa devido ao contexto em que se inserem 

as áreas de vegetação arbórea e áreas em processo de regeneração, tendo em 

vista as alterações ambientais a que está sujeita a bacia do rio Chopim. 

Considerando-se a área de intervenção direta, podem-se arrolar como principais 

os seguintes impactos ou efeitos sobre o sistema natural: 

• Modificação da paisagem, com a transformação de trecho de rio em 

lago, com espelho d’água bem definido e surgimento de três ilhas de 

pequenas dimensões e submersão de pequenas corredeiras a 

montante e da que existe no local da barragem. 

• O reservatório se formará em pouco tempo, em razão de sua pequena 

área de inundação e de seu pequeno volume, associados às vazões 

afluentes. A ascensão do nível d’água, a partir do início do enchimento, 

ocorrerá em cerca de uma semana, ou até menos, a depender das 

condições hidrológicas na ocasião. Na verdade, esse tempo pode ser 

reduzido a cerca de dois dias, 
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• Incremento do assoreamento a jusante do eixo, em período limitado, 

quando da construção das ensecadeiras, causado pela movimentação 

de terras durante as obras, porém de pouca importância. 

• Escavações em solo e rocha para os trabalhos iniciais de desvio do rio 

e formação de bota-fora para encaminhamento de materiais 

excedentes e inservíveis. As necessidades de rocha para concreto e 

enrocamento poderão ser atendidas com material proveniente da 

escavação do canal de adução e de fuga, podendo ocorrer sobras. 

As intervenções diretas nos terrenos se iniciarão com trabalhos de 

desmatamento e limpeza para preparo das áreas e início da escavação de materiais 

rochosos. De forma concomitante, serão construídos acessos viários e serão 

implantadas as instalações do canteiro, envolvendo edificações provisórias, preparo 

de pátios e plantas industriais (britador, central de concreto, etc.). O processo de 

modificações prosseguirá com a execução de preparo de ombreiras da ensecadeira 

na margem direita. 

Com isso, se iniciará o estrangulamento progressivo do rio Chopim, com 

presença de sedimentos carreados em decorrência do lançamento de enrocamento 

e de material terroso de vedação a partir da margem direita. Com a conclusão da 

ensecadeira, será criado um recinto fechado que, após seu esgotamento, 

possibilitará a execução dos trabalhos no leito do rio, os quais consistirão no preparo 

de fundações e erguimento das estruturas das adufas e de parte da barragem e do 

vertedouro. Quando estas estiverem concluídas, se iniciará a construção das 

ensecadeiras até a margem esquerda para possibilitar a construção do restante da 

barragem e da casa de força junto à margem direita. 

Após a finalização da barragem, da casa de força e do canal de fuga, as adufas 

serão fechadas e se iniciará o enchimento do reservatório que, uma vez completado, 

possibilitará o início da geração comercial, após os testes e comissionamento da 

primeira máquina a ser instalada. 

Para que isso se concretize, terão sido efetuados os trabalhos de limpeza prévia 

e desmatamento da bacia de inundação, envolvendo também a neutralização de 

focos de poluição, além de trabalhos relacionados a salvamento de animais e 

resgates arqueológicos. 
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Em vista da deterioração ambiental atualmente existente na bacia do Chopim, 

desflorestada em grandes extensões e onde se efetivam práticas agrícolas nem 

sempre seguindo técnicas adequadas, ocorrem processos erosivos com 

carreamento de sedimentos para os cursos de água. Os processos erosivos tornam-

se veículos de disseminação de substâncias componentes de adubos químicos, 

contendo basicamente nitrogênio, fósforo e potássio (NPK). Com a formação do 

reservatório pode-se esperar um aumento do aporte de nutrientes ao reservatório. 

Por outro lado, as consequências deste aporte de nutrientes ao reservatório são 

amenizadas pelo baixo tempo de residência, assim como devido aos trabalhos de 

limpeza prévia da bacia de inundação, com retirada de vegetação e neutralização de 

focos de poluição. Além disso, a formação de faixa de proteção do reservatório 

poderá contribuir para minimizar o carreamento de nutrientes, sendo que esta ação 

do Empreendedor pode ser potencializada por outras ações de esfera 

governamental, de combate a erosão e controle da poluição na bacia contribuinte ao 

reservatório. 

8.2.3 Alterações Socioeconômicas mais Importantes 

8.2.3.1  Alterações de Cunho Social 

Ao longo do diagnóstico foram apresentados dados e informações que visam 

caracterizar aspecto social nas áreas de influência da PCH Foz do Santana. Diante 

do propósito desta análise, foram enfocadas as dinâmicas populacionais da área de 

influência deste empreendimento, bem como os problemas sociais que 

eventualmente podem emergir ou se intensificar na região mediante o trânsito 

temporário de trabalhadores externos atraídos em função do empreendimento. 

Neste sentido, também foram abordados aspectos relacionados à violência e 

criminalidade, com especial ênfase na violência doméstica e sexual, bem como os 

atendimentos do Conselho Tutelar, gravidez precoce e doenças sexualmente 

transmissíveis. Todos estes aspectos se relacionam diretamente à área de saúde 

pública.  

Considera-se que um aumento demográfico repentino de trabalhadores externos, 

mesmo que para desenvolver atividades relacionadas à execução da obra por um 

período limitado, pode causar novas relações sociais nos municípios do entorno 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

588 

empreendimento. Além disso, essa dinâmica pode, em certos casos, agravar 

problemas sociais já existentes, como àqueles relacionados à saúde pública. 

Destaca-se ainda que estes trabalhadores migrantes de baixa escolaridade e 

exclusivamente do sexo masculino são atraídos pela oferta de empregos manuais 

relacionadas à construção da usina.  

É pertinente mencionar, igualmente, que existe uma tendência para que estes 

trabalhadores se estabeleçam nos municípios, mesmo que temporariamente, sem 

suas famílias. Parte significativa deste impacto, como previamente informado neste 

documento, será mitigada pela ação do empreendedor em dar prioridade para a 

contratação de mão de obra local e também pelo Programa de Apoio Institucional 

aos Municípios. Essa atitude repercutirá, inclusive, na pressão sobre a estrutura de 

serviços públicos nos municípios atingidos. Outra ação do empreendedor a ser 

tomada, que adquire especial relevância neste contexto, é a implantação do 

Programa de Comunicação Social. Esta medida visa, dentre outros aspectos, 

promover a divulgação dos cuidados que os trabalhadores devem adotar no 

relacionamento com as comunidades locais.  

Todos os problemas sociais passíveis de intensificação por decorrência da obra 

e que foram tratados neste documento se constituem como demandas para a área 

de saúde pública. Diante da situação apresentada, é possível promover a 

observação dos atuais indicadores destas áreas, mas não se pode dimensionar, 

com exatidão, como será o impacto do empreendimento nestas esferas.  

Deste modo, além das já previstas medidas de mitigação de impactos e 

execução de programas específicos, será efetivado o monitoramento do perfil social 

dos trabalhadores que se estabelecerem nos municípios gerando novas demandas, 

bem como análise dos indicadores que apontem para a pressão sobre a 

infraestrutura local. No âmbito dos programas sociais serão monitoradas as taxas de 

gravidez precoce, violência doméstica e sexual e doenças sexualmente 

transmissíveis durante o período de execução da obra e no ano seguinte. Neste 

caso, considera-se que esta medida é pertinente para fornecer dados que possam 

oferecer subsídios para análise de situações similares a esta no futuro, bem como 

possibilitem dimensionar este tipo de impacto para os municípios atingidos. 
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8.2.3.2 Alterações de Cunho Econômico 

Após o licenciamento ambiental do empreendimento e também após a futura 

fase de licença da instalação, serão ampliadas as atividades em campo, que 

resultarão em incremento da economia local pelo aumento de demanda de meios de 

transporte, hospedagem, alimentação, locação de imóveis, abastecimento de 

combustível, oficinas e outros serviços, resultado da realização de visitas técnicas, 

campanhas e pesquisas de campo, com presença na ADA e AID de técnicos, 

especialistas e pessoal de apoio. 

Em consequência, haverá um aumento de recolhimento de tributos como ICMS e 

ISS devido ao aumento de demanda em vários setores econômicos locais, devido a 

maior movimentação de pessoal pela região (AID). 

Mesmo com a contratação de grande parte da mão-de-obra regional, pode haver 

atração de pessoas para a região em busca de trabalho. No pico da construção, que 

poderá ocorrer entre o 6º e 16º mês, estima-se cerca de 300 postos de trabalho nas 

obras. A massa salarial decorrente a ser injetada na economia local e de municípios 

próximos poderá ser da ordem de R$ 252.780,00ao mês, considerando-se apenas 

um salário médio em torno de R$ 842,60. A isso, deverão somar-se as rendas 

provenientes dos cerca de 100 a 150 empregos indiretos a serem gerados. 

O aporte de trabalhadores de fora poderá ocasionar interferências na vida e nos 

hábitos das pessoas que habitam os locais próximos das obras e também em locais 

mais afastados. Não deverão ocorrer influências perceptíveis no conjunto dos 

municípios diretamente afetados, mas certamente o acréscimo populacional será 

percebido nas sedes urbanas de Itapejara D’Oeste e São João, que deverão abrigar 

trabalhadores da obra, criando um aumento de demanda que poderá pressionar os 

serviços de saúde e a infra-estrutura escolar, para absorver os excessos de 

solicitação. Além disso, poderão surgir algumas pressões inflacionárias decorrentes 

do aumento de demanda por bens e serviços. Em Itapejara D’Oeste, este aumento 

deverá ser menos expressivo. 

Em termos regionais, deve-se considerar um aspecto benéfico importante, com 

repercussões que poderão extrapolar o âmbito regional. Trata-se da consideração 

sobre o investimento previsto para a PCH Foz do Santana, que é superior a R$ 
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108.000.000,00,1, valor este que corrigido pelo IGPM estaria próximo de 

R$146.000.000,00, referido a janeiro de2013, o que incrementará as economias 

local, regional e estadual, com pequenos reflexos ao nível nacional, talvez até 

necessitando de importação de um ou outro componente. O setor da construção 

civil, bem como a indústria de transformação, fornecedora de máquinas e 

equipamentos serão segmentos econômicos a serem fortemente beneficiados com o 

empreendimento durante a construção. 

Posteriormente, passada a fase inicial de estímulo a atividades econômicas, os 

negócios que estiverem aquecidos em função do projeto passarão por uma 

readequação a patamares inferiores de demanda, mas possivelmente mais elevados 

do que os existentes antes do início das obras, principalmente nas sedes municipais 

já citadas. 

Haverá aumento de arrecadação municipal e estadual durante a construção, que 

se dará de quatro formas benéficas: 

• ISS decorrente das atividades das empreiteiras encarregadas das 

obras e demais prestadores de serviços, beneficiando diretamente as 

finanças municipais; 

• ICMS pela aquisição de produtos, materiais e demais componentes da 

construção, bem como compra de máquinas e equipamentos, 

beneficiando o Estado e os municípios; 

• De forma indireta, pela renda dos empregados na obra, que ao 

consumir no comércio local e regional, contribuirão para aumentar a 

arrecadação de impostos. 

• ICMS- aumento na participação do rateio do Estado, pela implantação 

de uma usina de energia. 

Posteriormente, após a construção, o aporte aos municípios ocorrerá pelo 

recolhimento de ICMS: conforme legislação vigente, a tributação de ICMS que incide 

sobre energia elétrica é cobrada nos locais de consumo. Considerando que a 

energia obtida na PCH Foz do Santana deverá ser consumida de forma difusa em 

diferentes localidades e não intensivamente nos municípios do entorno do 

reservatório, os efeitos financeiros benéficos desse tributo representarão pequena 
                                                      
1 Valor considerado no Projeto Básico, base ano 2007 
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parcela na melhoria das finanças públicas municipais, fato esse que só ocorrerá se o 

consumo de energia elétrica aumentar nos municípios lindeiros. Porém, deve-se 

ressaltar que está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que 

pretende alterar profundamente esta sistemática, ou seja, a tributação poderá passar 

a ocorrer, no todo ou em parte, na fonte geradora de energia, quer dizer, no 

município onde estiver instalada a casa de força. 

Os moradores da área a ser inundada, num total estimado de 23 famílias, 

deverão sofrer pequenas reduções em suas propriedades, principalmente nas áreas 

plantadas e que já deveriam ser APP do rio Chopim. Com isso, haverá uma perda 

líquida de valores de produção que se obtém hoje em terrenos cultivados de 

algumas propriedades, o que demandará o atendimento de reivindicações dos 

atingidos diretamente quanto a indenizações justas e compensações adequadas, 

não só pelas perdas de patrimônio que sofrerão, como também pelas modificações 

em seus quotidianos e necessidade de adequação a novos estilos de vida. Ratifica-

se que parte desta perda refere-se a áreas do rio que já deveriam estar sendo 

tratadas como APP. 

Com a formação do reservatório, uma nova faixa de restrição se formará ao 

longo de um perímetro estimado 16,8 km pois aí se instalará uma nova área de 

preservação permanente, o que resulta no estabelecimento de restrições de uso e 

ocupação do solo em locais onde hoje tais restrições não existem, e isso demandará 

também novas formas de relacionamento das pessoas com a terra e com a água. 
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Quadro 8.1 Resumo da análise de cenários. 
 

 

 

8.3 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA GERAÇÃO DE EMPREGOS E MASSA SALARIAL 

De modo a detalhar algumas dos principais impactos referentes aos aspectos 

econômicos e que podem contribuir para uma modificação no cenário local, são 

apresentadas na sequencia informações relativas a geração de empregos devido a 

implantação da PCH Foz do Santana. 

8.3.1 Empregos Diretos na Fase de Construção 

Para melhor entendimento da questão foi feito um levantamento da totalidade de 

empregos formais assim como dos postos de trabalho pertinentes ao setor da 

construção civil nos municípios da área de influência direta do projeto, cujos dados 

são apresentados na tabela abaixo. De imediato nota-se que o contingente de 

pessoas ocupadas na construção civil é relativamente baixo, representando apenas 

79 e 27 ocupações em Itapejara D’Oeste e São João, respectivamente. Na 

totalidade dos empregos verifica-se que há uma maior equidade entre esses 

municípios, ou seja, 2.089 (49,26%) ocupações em Itapejara D´Oeste e 2.151 
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(50,74%) em São João, cujos percentuais servirão para balizar a estimativa da 

distribuição locacional de postos de trabalho do empreendimento PCH Foz do 

Santana, conforme será visto mais adiante. 

 

Tabela 8.1 Empregos formais na construção civil e t otal – 2011 
Município  Empregos  na c onstrução civil  Total de empregos  

Absoluto  Participação 
municipal 

Absoluto  Participação 
municipal 

Itapejara D´Oeste 79 74,53 2.089 49,26 

São João  27 25,47 2.152 50,74 

Total  106 100,00 4.241 100,00 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco de Dados do Estado. 
 

Projetos hidrelétricos possuem características laborais próprias no que se refere 

à execução das obras. Nesse tipo de empreendimentos o contingente operacional é 

composto principalmente por trabalhadores da construção civil. Assim, vale destacar 

que para a construção de hidrelétricas exigem-se trabalhadores qualificados para 

tais tipos de empreendimentos. Dessa forma, o perfil geral dos operários previstos a 

serem empregados na construção da PCH Foz do Santana requer um contingente 

de profissionais de diferentes segmentos e níveis conforme características 

apresentadas a seguir. 

Tabela 8.2 Perfil profissional dos trabalhadores ne cessários para a construção da PCH Foz do 
Santana 

Nível profissional  
Operacional  Técnico  Superior  

• Ajudantes gerais 
• Armadores 
• Auxiliares mecânicos 
• Carpinteiros 
• Motoristas 
• Operadores de 

equipamentos especiais 
• Operadores de 

equipamentos leves 
• Operadores de 

equipamentos pesados 
• Pedreiros 
• Serventes 

• Chefe de almoxarifado 
• Chefe de escritório 
• Chefe de oficina 
• Chefe de transporte 
• Eletricista 
• Encarregados de drenagem 
• Encarregados de terraplenagem 
• Encarregados de turma 
• Mecânico chefe 
• Mecânicos 
• Topógrafos 
• Serviços  de telecomunicações 
• Apoio técnico - informática 

• Engenheiro chefe 
• Engenheiros temáticos 

auxiliares 
• Gerente administrativo 

 
Os estudos de viabilidade técnica pertinentes ao projeto PCH Foz do Santana 

indicam a previsão de serem gerados 300 empregos diretos durante a fase de 

construção que deve se estender por um período em torno de 24 meses. É oportuno 

destacar que o empreendedor tem por norma e premissa privilegiar a contratação de 

trabalhadores da região e/ou dos municípios diretamente afetados, procedimento 

esse que também será adotado para o projeto em pauta. 
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Nos empreendimentos hidroenergéticos, em geral estima-se que cerca de 40% 

do total de postos de trabalho, podendo variar de projeto para projeto, são 

preenchidos com operários que 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. Dessa forma, 

esses trabalhadores já qualificados para suas funções na construção de usinas 

hidrelétricas, representam um contingente de migrantes acompanhadores de obras.  

 Levando em conta a formatação do projeto PCH Foz do Santana e as 

características de qualificação exigidas para os trabalhos, pode-se adotar essa 

mesma porcentagem como referência para o cálculo empregatício, ou seja, se 40% 

de empregados vier de fora da área de influência direta, os outros 60% dos postos 

de trabalho provavelmente poderão ser preenchidos com trabalhadores locais e 

regionais. Dessa forma é possível estimar que do total de 300 empregos diretos, 180 

venham a ser preenchidos com trabalhadores dos municípios que compõem a área 

de influência direta do projeto, ou seja, São João e Itapejara D´Oste.  

No contexto da distribuição desses empregos entre os dois municípios a serem 

beneficiados, considerando que o canteiro de obras está previsto a ser implantado 

no município de São João, é evidente que ali poderá ser arregimentado o maior 

número de colaboradores. Desta forma estima-se que deverão ser disponibilizados 

aproximadamente 60% dos postos de trabalho para esse município, perfazendo 

assim 108 empregos das 180 ocupações em pauta.  

Para o município de Itapejara D’Oeste, situado na outra margem do rio Chopim, 

estima-se que poderão ser disponibilizados 72 postos de trabalhos a serem 

preenchidos com residentes locais.   

Em síntese, as estimativas para a PCH Foz do Santana indicam a geração 

aproximada de 300 empregos diretos. O detalhamento por lotação, área de 

concentração, qualificação e período de ocupação durante os 24 meses previstos 

para as obras encontra-se descrito na tabela seguinte.  
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Tabela 8.3 Lotação e qualificação estimada para os 300 empregos diretos previstos para o 
projeto PCH Foz do Santana (25 MW) – Rio Chopim – e stado do Paraná   

 
LOTAÇÃO – QUALIFICAÇÃO 

Estimativas de lotação mensal   
Primeiro 
semestre 

Segundo 
semestre 

Terceiro 
semestre 

Quarto 
semestre  

1  GERÊNCIA EMPRESA PCH Foz do Santana  
– Total  5 5 5 5 

Profissionais de nível superior 2 2 2 2 
Profissionais de nível médio 2 2 2 2 
Auxiliares de administração 1 1 1 1 
2  PROJETO EXECUTIVO – REVISÃO – Total  6 5 5 5 
Profissionais de nível superior 2 2 2 2 
Profissionais de nível médio 2 2 2 2 
Auxiliares de administração 2 1 1 1 
3  ÁREA DE MEIO AMBIENTE – Total  7 7 10 6 
Profissionais de nível superior 2 2 2 2 
Profissionais de nível médio 3 3 6 3 
Auxiliares de administração 2 2 2 1 
4  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS – 
Total 10 12 13 13 

Profissionais de nível superior 2 2 2 2 
Profissionais de nível médio 2 4 4 4 
Trabalhadores especializados 4 4 5 5 
Auxiliares de administração 2 2 2 2 
5  CONSTRUÇÃO CIVIL – Total  148 319 353 187 
Profissionais de nível superior 10 13 13 12 
Profissionais de nível médio 22 23 23 20 
Trabalhadores especializados 111 265 299 145 
Auxiliares de administração 5 18 18 10 
6  RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS – 
Total - - 12 16 

Profissionais de nível superior - - 4 4 
Profissionais de nível médio - - 2 5 
Trabalhadores especializados - - 4 5 
Auxiliares de administração - - 2 2 
7  MONTAGEM ELETROMECÂNICA – Total  - - - 22 
Profissionais de nível superior - - - 3 
Profissionais de nível médio - - - 4 
Trabalhadores especializados - - - 13 
Auxiliares de administração - - - 2 
8  INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA ELÉTRICO – 
Total   - - - 12 

Profissionais de nível superior - - - 2 
Profissionais de nível médio - - - 3 
Trabalhadores especializados - - - 6 
Auxiliares de administração - - - 1 
9  OPERAÇÃO TESTE –  PÔR EM MARCHA – 
Total  - - - 14 

Profissionais de nível superior - - - 2 
Profissionais de nível médio - - - 3 
Trabalhadores especializados - - - 7 
Auxiliares de administração - - - 2 
Total de trabalhadores na obra, ao mês, em 
média por período  

176 348 398 280 

Workload por período, homens/mulheres 
(total de trabalhadores no período x número 
de meses) 

1.056 2.088 2.388 1.680 

Workload total: (1.056 + 2.088 + 2.388 + 1.680) = 7.212  hom ens e mulheres obra ÷ 24 meses 
para construção = 300 empregos diretos 
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8.3.2 Empregos Indiretos Durante a Construção  

Empreendimentos de infraestrutura, dentre os quais se situa a construção de 

hidrelétricas, geram significativo número de empregos indiretos em várias atividades, 

principalmente no contexto local das obras.  

Em projetos de qualquer natureza, inclusive na construção de hidrelétricas, torna-

se difícil quantificar especificamente o número de empregos indiretos por tipo de 

atividades comerciais e de serviços, haja vista que o rol de setores previstos a serem 

beneficiados é amplo e diversificado. Essa questão fica ainda mais complexa 

quando considerada a fase atual dos estudos do projeto em pauta, ou seja, no 

contexto dos procedimentos de licenciamento ambiental.  

Os empregos indiretos representam postos de trabalhos gerados adicionalmente 

em função da execução das obras, quer dizer, representam um ganho 

complementar para o conjunto das atividades econômicas dos municípios da AID, ou 

seja, São João e Itapejara D’Oeste. 

O EIA pertinente ao empreendimento PCH Foz do Santana indica a previsão de 

serem gerados 150 empregos indiretos. Esse número, assim como as demais 

quantificações ora apresentadas, é, na verdade, bem conservador, principalmente 

para evitar expectativas exageradas sobre as potencialidades do projeto. Assim, no 

contexto das características do empreendimento em pauta e com base nas 

considerações anteriormente apresentadas, pode-se inferir que desse total de 

empregos indiretos, cerca de 60% representando 90 postos de trabalho, possam ser 

preenchidos com pessoas do município de São João e 40% correspondente a 60 

ocupações, venham a ser atendidas com residentes em Itapejara D´Oeste.  

Em termos de desenvolvimento da economia local certamente serão 

beneficiados os setores comerciais e de prestação de serviços existentes nos dois 

municípios em pauta. É evidente que o empresariado que atua nessas comunidades 

precisa estar disposto e estruturado para atender a demanda adicional prevista a ser 

gerada pelo projeto PCH Foz do Santana.  

Para melhor entendimento optou-se por apresentar um amplo detalhamento de 

atividades que serão afetadas positivamente em ambas as cidades. Ao todo, 

percebe-se que 58 segmentos empresariais locais serão favorecidos, conforme 

especificações detalhadas constantes da tabela seguinte.    
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O empreendimento Foz do Santana também deverá gerar bom número de 

empregos indiretos adicionais nas cidades que poderão vir a fornecer os 

equipamentos hidromecânicos e eletromecânicos necessários à geração hidrelétrica, 

sistemas de controle e medição, transformadores, aparelhos de automação, dentre 

outros componentes, conforme já mencionado e detalhado no tópico que tratou de 

investimentos do projeto e fornecedores de equipamentos para PCH´s.  

 
Tabela 8.4 Atividades comerciais e de prestação de serviços previstas a serem beneficiadas 
com empregos e negócios indiretos do projeto PCH Fo z do Santana em Itapejara D´Oeste e 

São João 
Atividades  

Alimentação fora de casa  
Armazenagem e guarda de bens 
Capatazia, controle e  pesagem 
Confecção de material de acondicionamento e embalagem 
Confecção de uniformes e roupas especiais 
Contratação temporária de serviços diversos 
Eventos, conferências, exposições e apresentações 
Festividades e homenagens 
Fretamento e transportes de encomendas 
Locação de bens móveis  
Locação de equipamentos 
Locação de imóveis 
Locação de softwares, multimídia 
Manutenção e conservação de bens imóveis 
Manutenção e conservação de bens móveis e outros  
Manutenção e conservação de equipamentos 
Manutenção e conservação de máquinas 
Oficina mecânica, máquinas e tratores 
Oficina mecânica veículos leves 
Oficina mecânica veículos pesados 
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 de 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 
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 
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Atividades  
Serviços de seleção e treinamento 
Serviços de postais: correio, SEDEX 
Serviços de telefonia fixa 
Serviços de telefonia móvel celular 
Serviços funerários e religiosos 
Serviços gráficos 
Serviços de taxi 
Serviços hospitalares 
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 
Postos de abastecimento de combustível 
Outros serviços pertinentes a projetos hidrelétricos 

 

8.3.3 Empregos Diretos na Operação  

Hoje em dia graças aos avanços da moderna tecnologia, as unidades geradoras 

de hidroeletricidade funcionam de forma automatizada, quase que totalmente 

operadas à distância por meio de sistemas operacionais de funcionamento, controle, 

averiguação, medição e acompanhamento. 

 Para o empreendimento PCH Foz do Santana estão previstos a serem gerados, 

na fase de operação, em torno de 30 empregos diretos a serem ocupados com 

trabalhadores residentes nos municípios da AID: São João e Itapejara D´Oeste.  

O conjunto das atividades requer funções para a operação e manutenção da 

usina, segurança das instalações, zeladoria, manutenção do patrimônio, transporte, 

alimentação, conservação e paisagismo de áreas verdes e serviços gerais, todos 

eles diretamente vinculados ao projeto em pauta. Ademais, em termos de empregos 

durante a operação também são requeridos trabalhos técnicos e burocráticos 

adicionais fora do local da usina, por exemplo, na rede de transmissão, subestações, 

sistema de medição, faturamento, cobrança e fiscalização, dentre outras tarefas. 

A distribuição dos postos de trabalho diretos na fase de operação está sendo 

considerada na conformidade e proporcionalidade adotada para as estimativas de 

empregos previstos para o período de construção. Dessa forma, estima-se que 60% 

correspondam ao município de São João, representando 18 empregos e 40% para 

Itapejara D´Oeste, o que perfaz 12 postos de trabalho. 
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É importante ressaltar que os empregos diretos previstos para a operação 

constituem benefício que deverá se estender ao longo do período de funcionamento 

comercial da usina, ou seja, por algumas décadas.  

Em síntese, na tabela apresentada a seguir, constam os empregos diretos e 

indiretos previstos a serem gerados e a sua provável distribuição entre os municípios 

da AID nas diferentes fases do empreendimento em pauta.  

Tabela 8.5 Resumo da distribuição locacional dos em pregos diretos e indiretos previstos a 
serem gerados pelo projeto PCH Foz do Santana 

Fases e vinculação 
empregatícia 

Total de 
empregos 
previstos 
a serem 
gerados 

Hipótese - estimativa 

Empregos locais prováveis 
nos municípios da AID 

Total 
São 
João 
60% 

Itapejara 
D´Oeste 

40 % 

Construção  – Diretos  300 
Previsão de que 60% dos postos de 
trabalho poderão ser ocupados por 
pessoas da AID  

 

180 

 

108 

 

72 

Construção – Indiretos  150 Todos os empregos indiretos poderão ser 
atendidos com residentes na AID 

150 90 60 

Operação – Diretos   30 Todos os empregos poderão ser 
atendidos com trabalhadores da AID 

30 18 12 

• PCH – Pequena Central Hidrelétrica. 
• AID – Área de Influência Direta, municípios de Itapejara D´Oeste e São João. 

8.3.4 Massa Salarial a ser Gerada pelo Projeto 

Com a prevista construção da PCH Foz do Santana a economia local e regional 

passará por um processo de incentivo ao desenvolvimento, não só com os 

investimentos a serem feitos, mas também com a adição de recursos financeiros 

provenientes dos salários dos trabalhadores da obra, haja vista que a geração da 

massa salarial origina-se dos empregos previstos a serem criados, multiplicados 

pelo valor dos salários a serem pagos pelo empreendedor, empreiteiras e outros 

subcontratados. 

Para elaborar as estimativas da massa salarial foram levadas em conta as 

seguintes variáveis: 

• o crescimento vegetativo de vários segmentos econômicos locais e 

regionais impulsionou o valor dos salários, em especial no setor da 

construção civil que inclusive vem registrando falta de mão de obra 

qualificada, exercendo assim pressão sobre a respectiva faixa salarial; 
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• a contratação de trabalhadores, no presente caso considerando os 

barrageiros provenientes de outras obras semelhantes, geralmente já 

contam com faixas salariais melhores que as praticadas localmente; 

• foi considerado também o fato de que os trabalhadores  locais de São 

João e Itapejara D´Oeste devem contar com melhores salários nesse 

empreendimento, haja vista o tempo limitado da obra, ou seja, 24 

meses, salvo para os empregos diretos durante a operação, esses sim 

permanentes.   

Para estabelecer um patamar de remuneração média previsto a ser adotado e 

pago pelo empreendedor, foram levados em conta alguns dados, por exemplo, 

informações mostram que o salário mínimo atualmente vigente (janeiro de 2013) no 

estado do Paraná, para o grupo 3, compreendendo trabalhadores da produção de 

bens e serviços industriais, onde se inclui a construção civil, está fixado em R$ 

842,60 por mês (Gazeta do Povo, 11-01-2013), valor esse válido de maio de 2012 a 

abril de 2013, portanto em breve o mesmo deverá sofrer reajuste oficial.  

A título de informação e orientação para o estabelecimento da faixa salarial a ser 

praticada pelo empreendedor do projeto em pauta também foi feito um levantamento 

do rendimento médio mensal total e na construção civil, praticados no estado do 

Paraná, micro região geográfica de Pato Branco, onde se insere o projeto e para os 

municípios de Itapejara D´Oeste e São João, integrantes da área diretamente 

afetada, cujos resultados obtidos constam da tabela abaixo.  

Tabela 8.6 Rendimento médio mensal total e na const rução civil – 2011 
Unidade  Rendimento médio mensal  

 total – R$ 
Rendimento médio mensal na 

construção civil – R$ 
Paraná  1.582,05 1.370,08 
MRG de Pato 
Branco 

1.197,39 1.234,14 

Itpejara D´Oeste 1.041,99 1.980,91 
São João 1.115,32 949,39 
Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco de Dados 
do Estado. 

 
Com base nas informações coletadas, o empreendedor optou em adotar uma 

faixa salarial média a ser praticada para o projeto PCH Foz do Santana, na ordem 

de R$ 2.100,00 ao mês, cujo montante está acima dos padrões salariais 

regionalmente conhecidos. Dessa forma, para efetuar os cálculos do montante da 

massa salarial local estimada, a ser injetada nas economias de São João e Itapejara 

D’Oeste, foram utilizados os dados dos postos de trabalho previstos para cada uma 
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dessas cidades, constantes de informações abordadas em tópico já anteriormente 

explicado (ver tabela Distribuição locacional dos empregos previstos a serem 

gerados pelo projeto PCH Foz do Santana – Rio Chopim). Assim, foram feitos 

cálculos indicativos para a massa salarial pertinente aos empregos diretos na fase 

de construção, prevista para 24 meses e para o período de operação, com duração 

enquanto a hidrelétrica estiver em funcionamento, cujos resultados encontram-se 

detalhados na seguinte tabela. 

É evidente que, em havendo variações nas faixas salariais praticadas na região, 

será necessário rever o patamar salarial indicativo adotado pelo empreendedor para 

o presente projeto, visando adequar-se ao mercado vigente. 

 
Tabela 8.7 Montante da massa salarial estimada a se r gerada pelos empregos diretos do 

projeto PCH Foz do Santana – base janeiro 2013 

Fase Município 
Postos de 
trabalho 
previstos 

Salário médio 
mensal – R$ 

Massa salarial – R$ 

Mensal 
Montante total em 24 

meses 

Construção 
São João 108 2.100,00 226.800,00  5.443.200,00 

Itapejara D´Oeste 72 2.100,00 151.200,00 3.628.800,00 

Operação  

São João  

 

18 2.100,00 37.800,00 Benefício salarial 
mensal previsto para 

todo o período de 
operação da usina. Itapejara d´Oeste  12 2.100,00 25.200,00 

 
 

8.4 RECEITAS E GERAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Todas e quaisquer atividades econômicas, desde que formalmente estabelecidas 

são tributadas. Nesse contexto enquadra-se a implantação das obras da PCH Foz 

do Santana, cujas empreiteiras e demais firmas prestadoras de serviços, assim 

como os fornecedores de materiais e componentes constituem-se em empresas 

registradas. Dessa forma as mesmas vão contribuir para aumentar a arrecadação de 

impostos, ou seja, os gastos com os investimentos pertinentes ao projeto e a massa 

salarial prevista a ser disponibilizada regionalmente vão melhorar as receitas 

públicas dos Municípios, do Estado e mesmo da União.  

No presente caso a prevista arrecadação de impostos pertinentes ao processo 

de implantação do empreendimento se dará em quatro formas diferenciadas, mas 

sempre igualmente benéficas para os cofres públicos, a saber: 
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• através do Imposto Sobre Serviços (ISS)  decorrente das atividades 

das empreiteiras que estarão executando as obras do 

empreendimento, beneficiando diretamente as finanças municipais; 

• pela aquisição de componentes para a construção, bem como pela 

compra de máquinas e equipamentos necessários ao empreendimento 

que irão gerar ICMS, beneficiando as finanças públicas do Estado e 

dos municípios de Itapejara D´Oeste e São João por meio da 

participação direta e através da sistemática  de retorno (repasse) de 

parcela desse tributo aos cofres municipais; 

• com os recolhimentos feitos pela União via Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e Imposto de Renda (IR), aumentando o bolo do 

FPM – (Fundo de Participação dos Municípios) possibilitando maiores 

transferências financeiras para as administrações locais; 

• e, ainda,  por meio da renda auferida pelos trabalhadores empregados 

na obra, os quais naturalmente irão suprir suas necessidades no 

comércio local e regional, assim, seus gastos familiares contribuirão 

para aumentar a arrecadação de impostos em geral.  

 

Mesmo no atual estágio do projeto em pauta é possível e pertinente fazer 

algumas breves análises sobre a geração de tributos. No que se refere ao projeto 

PCH Foz do Santana em si, no contexto geral, é relevante que haja investimentos 

que propiciem a geração de impostos, seja onde for, quer dizer, em qualquer parte 

do país, pois os mesmos de uma forma ou outra, via sistema de transferências 

(Fundo de Participação dos Municípios da União e do Estado) e repasses de outros 

recursos públicos, irão beneficiar as municipalidades da AID – Itaperaja D´Oeste e 

São João – conforme será demonstrado com as análises apresentadas a seguir.  

Os dados disponíveis mostram que nos municípios arrolados a geração de ICMS 

– Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços é relativamente pequena, 

principalmente quando comparada com os recebimentos auferidos pelas prefeituras 

com os repasses do FMP – Fundo de Participação dos Municípios. As informações 

oficiais apresentadas abaixo mostram isso claramente. 
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Em síntese, segundo os últimos dados disponíveis (2011), o município de 

Itapejara D´Oeste e São João receberam, respectivamente, 2,73 e 11,6 vezes mais 

recursos do FPM em relação ao montante de ICMS gerado e recolhido em suas 

áreas. As demais informações pertinentes encontram-se detalhadas na tabela 

seguinte. 

Tabela 8.8 Participação dos municípios de Itapejara  D´Oeste e  São João na arrecadação de 
ICMS e no recebimento do FPM – 2011 

Unidade 

ICMS Arrecadado  FPM Recebido  

Resultado 
FPM/ICMS Absoluto 

R$ 

Participação 
do município 

no Estado 
% 

Absoluto 
R$ 

Participação 
do município 

no 
recebimento 

% 
Estado do 
Paraná  

15.622.632.437,32 100  3.580.715.967,23 100  4,4 vezes 
MENOS 

FPM 
Itapejara 
D`Oeste 

2.425.648,75 0,01553 6.618.607,26 0,1848 2,73 vezes 
MAIS 
 FPM 

São João 569.445,56 0,00365 6.618.607,26 0,1848 11,6 vezes 
MAIS  
FPM 

• ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
• FPM – Fundo de Participação dos Municípios (composto pela arrecadação do IPI + IR).  
• Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco de Dados 

do Estado. 
Nota:  O mesmo valor de FPM para Itapejara D`Oeste e São João é simples coincidência, haja vista que 
outros municípios da região também possuem parcelas desse fundo iguais entre si, como, por exemplo, 
Chopinzinho e Coronel Vivida com recebimentos de R$ 9.927.910,69 cada, em 2011. 

 
 

Para fins comparativos é oportuno enfatizar que se a contribuição na geração de 

ICMS ─ que representa a principal fonte tributária local ─ é relativamente baixa em 

ambos os municípios, o que dizer de outros tributos relacionados à produção 

industrial e renda, cujos contribuintes são poucos e de pequeno porte.  

No que diz respeito ao Fundo de Participação dos Municípios vale destacar que o 

mesmo é uma transferência constitucional da União para os Estados (Constituição 

Federal, Art. 159, I, b) que determina a redistribuição aos municípios e ao Distrito 

Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ambos geralmente gerados em 

municípios de maior porte, principalmente no que se refere à dinâmica da economia, 

em especial no que diz respeito ao setor industrial, sistema bancário e grandes 

conglomerados empresariais, cujas instituições e atividades com tais características 

estão apenas minimamente representadas e presentes nos municípios de Itapejara 

D´Oeste e São João.  
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Também é pertinente analisar as finanças públicas municipais no contexto da 

sua composição, ou seja, origem do dinheiro, em especial no que se refere à 

transferência de recursos e a capacidade de geração própria de receitas tributárias 

nesses municípios.  

As administrações municipais brasileiras em geral dependem fortemente das 

transferências de recursos financeiros, sejam eles da União ou dos respectivos 

estados. Fato semelhante ocorre também com os municípios de influência direta do 

presente projeto. 

No caso em pauta, no ano de 2011, última informação disponível, o montante 

das receitas provenientes de transferências da União e do Estado chegam a 

representar significativos 91,65% no município de Itapejara D´Oeste e 90,20% em 

São João (Tabela 8.9 ).  

No que diz respeito a geração de receitas tributárias próprias, a capacidade 

desses municípios é muito limitada, pois apenas 3,56% e 4,56% dos recursos 

financeiros obtidos nessa rubrica foram obtidos em Itapejara D´Oeste e São João, 

respectivamente no ano em pauta. 

Em síntese, as análises mostram que havendo geração de impostos no estado 

do Paraná e/ou no Território Nacional, os municípios menores são beneficiados, 

principalmente pelo mecanismo dos fundos de transferências tributárias, dos quais 

eles são altamente dependentes, conforme já anteriormente mencionado. Nesse 

contexto fica evidente que os bens e serviços não precisam necessariamente ser 

produzidos nos municípios da área de influência direta de um ou outro projeto, ou 

seja, no local da obra, pois, concretizando-se os investimentos do empreendimento 

previsto, as finanças públicas serão seguramente beneficiadas como um todo, com 

os respectivos aportes de repasses para Itapejara D´Oeste e São João. 

 Tabela 8.9 Composição das receitas municipais corre ntes de Itapejara D´Oeste e São 
João – 2011 
Variável  Itapejara D`Oeste São João  

Absoluto  
 R$ 

Composição  
% 

Absoluto  
 R$ 

Composição  
 % 

Receitas municipais correntes – total  21.901.518,99 100   20.875.020,49 100  
Receitas de transferências:  
Estado e União 20.072.138,64 91,65 18.830.402,19 90,20 

Receitas tributárias próprias 779.979,63 3,56 951.187,77  4,56 
Outras receitas 1.049.400,72 4,79 1.093.430,53 5,24 
Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco de Dados do Estado. 
 

Em complemento aos aspectos de geração de impostos para a União, Estado e 

Município anteriormente abordados, que ocorrerem através dos gastos com o 
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investimento (aquisição de máquinas, equipamentos, componentes etc.) e a 

construção (salários, serviços em geral, compra de materiais de construção, 

utensílios etc.) necessários para as obras da PCH projetada, também existe ainda a      

contribuição efetiva direta para a melhoria das finanças municipais. 

Mesmo no atual estágio de desenvolvimento do projeto da PCH Foz do Santana, 

podem ser estimados alguns valores tributários que bem refletem a importância e os 

benefícios do empreendimento para aumentar as receitas dos municípios. 

Para exemplificar e demonstrar numericamente esses valores, é importante 

enfatizar que a energia a ser gerada pela PCH Foz do Santana deverá ser  

comercializada diretamente para Consumidores Finais. Sendo assim, o 

empreendedor deverá destacar na Nota Fiscal de venda da energia o valor do ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) decorrente desta transação, 

considerando a alíquota respectiva de cada Estado onde a energia estiver sendo 

consumida. 

É importante enfatizar que esse ICMS (o qual deve ser calculado “por dentro”) 

está sendo destacado na Nota Fiscal pelo fato de que essa energia estará sendo 

fornecida diretamente para o Consumidor Final, através das normas do ACL – 

Ambiente de Comercialização Livre, de acordo com a legislação vigente do Setor 

Elétrico Brasileiro. Desta forma, nos contratos de venda de energia entre a PCH Foz 

do Santana e os respectivos Consumidores Finais, localizados em diferentes 

Estados, deverá constar que a alíquota do ICMS de cada Nota Fiscal deverá 

corresponder àquela definida para o respectivo Estado onde deverá ocorrer o 

consumo da eletricidade. 

Para melhor entendimento é necessário esclarecer que a composição do Valor 

Adicionado Bruto (VAB) de cada município, o qual serve de base para o rateio entre 

estado e municípios do total da arrecadação do ICMS do Estado, dentre outros 

fatores leva em conta as atividades: 

• Agropecuárias 

• Industriais 

• Comerciais e, 

• Serviços. 
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Nesse cômputo, ou seja, na contagem geral da composição do VAB também é 

considerado o valor do faturamento bruto pertinente à geração de energia. Por 

faturamento bruto entende-se o valor da energia gerada, propriamente dita (soma 

das vendas de energia de vários contratos entre gerador e consumidores finais), 

acrescido do valor do ICMS destacado nas respectivas Notas Fiscais, como citado 

anteriormente. Dessa forma, concluindo, o município onde se localiza a fonte 

geradora de energia conta com uma parcela de aumento no seu VAB, fato esse que 

lhe permite obter um repasse maior no rateio do ICMS do Estado.  

É oportuno esclarecer que a sistemática de rateio do ICMS arrecadado no 

Estado do Paraná leva em conta as seguintes proporções: 

• a maior parcela, ou seja, 75% do montante arrecadado fica com o 

próprio Estado; 

• os restantes 25% são distribuídos entre os municípios paranaenses.  

Para essa transferência, quer dizer, distribuição aos cofres municipais é realizado 

um rateio periodicamente, ou seja, a cada ano, sendo fixado o assim chamado 

índice de participação dos municípios no ICMS, o qual é calculado levando em conta 

as seguintes variáveis:  

• Valor Adicionado Bruto (atividades agropecuárias, industriais, 

comerciais, de serviços, inclusive energia, conforme explicado 

anteriormente)  

• Fator ambiental 

• População rural 

• Propriedades rurais 

• Área do município. 

A geração local de energia elétrica contribui sobremaneira para aumentar o 

assim chamado VAB e, por conseguinte, beneficiar os municípios que passam a ter 

um Valor Adicionado maior, aumentando as condicionantes para uma participação 

mais elevada no índice de distribuição dos 25% do ICMS arrecadados pelo Estado, 

cabíveis aos municípios.  

A sistemática de distribuição considera os valores do rateio do ICMS para um 

determinado ano base (ex. 2011) tem sua apuração realizada no ano seguinte, 
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chamado ano de apuração (ex. 2012), e a efetiva distribuição destes valores aos 

municípios ocorre no ano subsequente de tal apuração (ex. 2013). 

Com base nessas considerações é possível elaborar o cenário estimativo da 

contribuição da implantação da PCH Foz do Santana no incremento na participação 

no rateio do ICMS do estado do Paraná. Exemplificando, a análise foi efetuada como 

se essa usina já estivesse em operação no ano base de 2011, haja vista que para 

esse ano já há números de receitas consolidados e publicados para os municípios 

de Itapejara D´Oeste e São João. Pertinentemente ao cálculo de faturamento bruto 

previsto para a PCH Foz do Santana, com vistas a avaliar sua contribuição ao VAB 

dos municípios e, consequentemente, influenciar de forma positiva o índice de 

participação, foram considerados alguns parâmetros básicos, a saber: 

• Para o encaminhamento da questão, conforme já acima citado, adotou-

se como premissa a hipótese de que a PCH Foz do Santana já 

estivesse funcionando no ano de 2011 (ano base), com o intuito de 

projetar os resultados da sua contribuição na receita dos municípios, os 

quais seriam apurados em 2012, para pagamento em 2013;  

• Adotou-se, por estimativa, um preço médio da energia no valor de R$ 

140,00 por MWh;  

• Horas de referência no ano = 8.760 horas; 

• Energia média a ser produzida = 13,61 MW médios;  

• Preço estimado da energia = R$ 140,00, sem ICMS; 

• Faturamento bruto direto da empresa geradora para o ano de2011, 

obtido pela aplicação da fórmula (8.760 x 13,61 x R$ 140,00), resultaria 

num montante de R$ 16.691.304,00, correspondente ao valor da 

energia propriamente dita, SEM ICMS, o qual, por sua vez, 

representaria a soma das vendas de energia de vários contratos entre 

gerador e consumidores finais, em diferentes estados. 

• Em continuidade, adotou-se uma média conservadora de ICMS a ser 

computada no faturamento para diferentes Estados, na ordem 

conservadora de 20% (no estado do Paraná a alíquota é 29%). Aquele 

percentual foi acrescido ao faturamento da empresa, cujo resultado 
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passa a compor o valor de referência para o VAB do município em que 

se situar a fonte geradora. Dessa forma foi obtido o seguinte montante 

a ser considerado no VAB: R$ 16.691.304,00 / 0,80 = R$ 

20.864.130,00 (COM ICMS) para o ano de 2011. Este valor entraria 

diretamente no cômputo geral do Valor Adicionado que, por sua vez, 

influencia o índice de participação dos municípios no ICMS, conforme 

demonstrado adiante; 

• É importante destacar que do montante geral total acima 

(R$20.864.130,00) a parcela de R$16.691.304,00 corresponderia 

propriamente ao faturamento da empresa 

(despesas+taxas+impostos+administração+financiamentos+...+lucro) e 

a diferença, representada por R$4.172.826,00 no ano, diz respeito ao 

imposto ICMS a ser recolhido pela firma junto aos diferentes Estados 

de consumo da energia vendida pela geradora;  

• O cálculo acima apresentado caracteriza e comprova o fato de que o 

gerador está vendendo a energia para consumidores finais através da 

sistemática formalizada pelo Ambiente de Comercialização Livre (ACL) 

e deve destacar nas notas fiscais de venda o valor do ICMS referente 

ao estado onde a energia será consumida pelo compra dor  

(Substituição Tributária). O gerador cobra do consumidor o valor total 

(energia + ICMS) e em seguida, o gerador emite uma guia de 

pagamento do ICMS para o estado de destino da energ ia e faz o 

devido recolhimento ao estado beneficiado;   

• A contribuição dessa geração e venda de energia elétrica para o 

montante do Valor Adicionado é calculada levando-se em conta dados 

de referências obtidas pelo empreendedor do atual projeto, que conta 

com unidades geradoras de hidreletricidade instaladas em vários 

estados brasileiros. As informações indicam que o percentual 

pertinente ao VAB repassado aos municípios, via transferências 

financeiras (índice de participação dos municípios no ICMS), situa-se 

em média na ordem de 2% sobre o montante apurado para o valor 

adicionado. Dessa forma, no presente exemplo conta-se com a 
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expressão R$ 20.864.130,00 x 0,02 = R$ 417.282,60, sendo esse o 

montante de recursos que na atual estimativa seria repassado 

anualmente ao município beneficiado (ver tabela demonstrativa 

adiante);  

• O valor resultante para o município, ou seja, o acréscimo nas receitas 

de transferências provenientes do Estado estará sendo recebido 

anualmente, por décadas, isto é, enquanto estiver funcionando a PCH 

Foz do Santana. Ademais, estes valores poderão ser mais 

significativos em função de alíquotas maiores de ICMS de diferentes 

Estados compradores e, também poderão ser aumentados em virtude 

dos reajustes anuais no valor da energia elétrica vendida.   

O benefício decorrente da contribuição da venda de energia elétrica para a 

composição do VAB vai se refletir positivamente na distribuição, ou seja, no rateio do 

montante adicional da transferência estadual proveniente do ICMS que é 

estabelecido com critérios técnicos fixados por decreto, sendo, em princípio, mais 

beneficiado com o incremento o município onde estiver instalada a casa de força do 

empreendimento, embora uma hidrelétrica geralmente abranja mais unidades 

geográficas (municípios).  

Quanto ao rateio do benefício, por uma questão de isonomia, boa vizinhança e 

mesmo bom senso, para o presente caso optou-se em atribuir uma participação 

equânime entre São João e Itapejara D´Oeste, ou seja, 50% do montante adicional 

para cada um dos municípios. Vale esclarecer que no futuro, isto é, em se 

viabilizando a implantação do projeto PCH Foz do Santana, esse rateio do valor 

adicional a ser distribuído dependerá de negociações e acordos a serem ajustados 

entre as municipalidades e o órgão estadual pertinente (Secretaria da Fazenda). 
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Tabela 8.10 Estimativa do aumento da receita de tra nsferência do ICMS para Itaperaja D´Oeste 
e São João, em função da contribuição do faturament o da PCH Foz do Santana 

Montante estimado para o ano base de  2011, com apuração no ano de 2012 e pagamento 
em 2013: 

R$ 417.282,60 ao ano 

Municípios na 
área de 

abrangência 
direta do projeto 

Receita da 
transferência do 

Estado 
proveniente de 

ICMS por 
município*) 

R$ 

 

Sem  

a PCH 

Rateio do valor 
entre os dois 
municípios 

beneficiados 
(50% para cada 

um) 

R$ 

 

Adicional 
proveniente da 

PCH 

Receita de 
transferência do 

Estado 
proveniente de 
ICMS previsto 
por  município 

R$ 

 

Montante  

com a PCH  

% de acréscimo 
no valor de 

transferência de 
ICMS em função 
da contribuição 
da PCH Foz do 

Santana na 
formação do 
montante do 

VAB 

 

Itapejara 
d´Oeste 

6.903.308,00 208.641,30 7.111.949,30 3,02% 

São João 6.053.641,00 208.641,30 6.262.282,30 3.45% 
*) Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. Fundo de Participação dos Municípios. 
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999...   PPPLLL AAANNNOOO   DDDEEE   MMMAAANNNEEEJJJOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   

9.1 INTRODUÇÃO GERAL 

Para a adequação do empreendimento aos requisitos de proteção ambiental e 

acomodação adequada a seu ambiente referencial, será implementado um Plano de 

Manejo Ambiental (PMA), que integra todas as indicações e recomendações para 

controle e mitigação de impactos. Este plano será, em etapa posterior, detalhado na 

forma de Projeto Básico Ambiental (PBA), no qual se detalharão as formas de 

implementação dos programas e recomendações indicadas neste EIA, além de 

outras a serem eventualmente solicitadas ou exigidas pelo IAP no processo de 

licenciamento. 

Assim, os elementos do plano serão incorporados ao planejamento e à logística 

de construção. 

O PMA configura-se pelo conjunto de recomendações, diretrizes, programas e 

planos abaixo discriminados: 

• CONTROLE INDICATIVO DOS IMPACTOS: compõe-se de todas as 

indicações, diretrizes e recomendações para controle, mitigação ou 

compensação apontadas individualmente para cada impacto detectado 

na matriz, constantes da listagem de impactos do Capítulo 7 

• CONTROLE PREVENTIVO DAS AÇÕES DO EMPREENDIMENTO: consiste em 

um conjunto de recomendações preventivas destinadas a orientar o 

projeto executivo do empreendimento e o planejamento da construção, 

e que, dadas sua simplicidade e facilidade de aplicação, não exigem a 

elaboração de programas específicos. As possibilidades desse controle 

serão ampliadas pela incorporação de recomendações corretivas 

complementares. Assim, para cada ação geradora de impactos, 

indicam-se as providências a serem tomadas preventivamente para 

diminuir seu potencial impactante. 

• DIRETRIZES GERAIS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE DE IMPACTOS: consiste de 

várias indicações de providências de caráter mitigatório ou 

compensatório dos impactos adversos que não podem ser evitados por 
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controle preventivo, e que também, dadas sua simplicidade e facilidade 

de aplicação, não exigem a elaboração de programas específicos. 

Incluem também indicações para incremento dos impactos benéficos, 

quando aplicáveis. Estas diretrizes referem-se aos fatores ambientais. 

• PROGRAMAS AMBIENTAIS: conjunto de providências que se destina à 

mitigação e / ou compensação de impactos que apresentam grande 

relevância, para os quais não são suficientes as recomendações e 

diretrizes referidas acima. Os programas seguem, sempre que 

possível, a estrutura abaixo: 

� Escopo 

� Abrangência 

� Justificativa 

� Ações previstas 

� Entidades intervenientes 

� Cronograma 

� Outras informações 

• PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL: conjunto de providências para 

controle de parâmetros ou fatores cujo comportamento permitirá avaliar 

a qualidade ambiental antes, durante e após a implantação do 

empreendimento. Os programas de monitoramento estão englobados 

no conjunto de programas ambientais. 

• PLANO ESPECIAL DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL: conjunto de 

providências para a reabilitação de áreas e locais alterados pelos 

trabalhos de construção, manutenção de condições ambientais 

sustentáveis e de diretrizes de uso do reservatório e de usos e 

ocupação de seus entornos. 

• PLANO DE ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO, onde são indicadas as 

providências necessárias que antecedem o fechamento das adufas de 

desvio, além de diretrizes e providências que deverão ser observadas 

e seguidas antes, durante e após o enchimento. 
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• PLANO DE CONTROLE DE EVENTOS ACIDENTAIS ASSOCIADOS AO EMPREEN-

DIMENTO: conjunto de diretrizes para situações críticas, voltado para 

aspectos de segurança e higiene do trabalho. 

• GESTÃO AMBIENTAL E AUTOMONITORAMENTO: trata-se de esquema a ser 

implementado pelo Empreendedor para assegurar a execução e o 

integral cumprimento do PMA, efetuar seu acompanhamento e 

controle, bem como manter o IAP informado de sua evolução. 

9.2 CONTROLE PREVENTIVO DAS AÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

9.2.1 Etapa 1 – Projetos e preparo em campo 

9.2.1.1 Ação 1: Estudos e projetos 

No procedimento normal de licenciamento ambiental de qualquer 

empreendimento, realiza-se uma ou mais audiências públicas para fins de 

esclarecimento. Estes eventos são destinados ao esclarecimento do público leigo e 

interessados sobre as peculiaridades do empreendimento. 

Um processo de negociações e esclarecimentos deverá iniciar-se a partir da 

apresentação deste EIA para o pedido de licenciamento ambiental, para que as 

características do projeto e do empreendimento sejam debatidas junto às pessoas a 

serem diretamente afetadas, bem como junto ao restante da população das cidades 

próximas, principalmente de Itapejara D’Oeste e São João. Com isso, será possível 

obter-se o necessário respaldo para a instrumentalização de discussões visando o 

empreendimento. 

Nessas discussões, deverá ficar clara a função do EIA/RIMA como documento 

formal destinado à apreciação pública do projeto, e no qual está incorporado o 

conhecimento obtido no curso de investigações realizadas, entrevistas informais 

com habitantes locais e avaliação da equipe de estudos. 

No início da construção, o Empreendedor deverá manter entendimentos com o 

IAP com vistas às medidas compensatórias relacionadas às interferências do projeto 

com as Áreas de Proteção Permanente (APPs) e para obtenção de licenças de 

desmatamento. 
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As necessárias incursões aos locais das obras e nos locais de intervenções que 

requeiram a presença de trabalhadores ou pesquisadores, serão sempre precedidas 

de esclarecimentos sobre o empreendimento evitando-se entradas não autorizadas 

em propriedades. 

9.2.2 Etapa 2 – Construção 

9.2.2.1 Ação 2: Aquisição ou desapropriação de terras 

Para esta ação será desenvolvida uma campanha de esclarecimentos com 

contactos diretos do Empreendedor com todos os moradores e titulares ou 

proprietários das terras e benfeitorias presentes nas áreas a serem afetadas pelo 

empreendimento. 

Na seqüência, se realizará uma complementação do levantamento cadastral 

realizado por ocasião deste estudo, detalhando as propriedades para avaliação e 

início das negociações de compra, as quais deverão iniciar-se pelas terras situadas 

nas imediações do sítio da barragem, onde se instalará o canteiro de obras. 

Serão seguidas as diretrizes do PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO 

DE TERRAS. 

9.2.2.2 Ação 3: Contratação de mão-de-obra 

A contratação de pessoal será encargo de empresas a serem contratadas pelo 

Empreendedor para a construção, cabendo-lhe orientá-las quanto a certos 

procedimentos a serem adotados, tanto para a contratação como para o convívio 

dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho, incluindo questões relacionadas a 

segurança do trabalho, controle de eventos acidentais associados ao 

empreendimento, lazer e relações com as comunidades próximas. 

Tanto quanto possível, serão contratadas pessoas moradoras na região, dando-

se preferência aos moradores das cidades próximas. As empreiteiras estabelecerão 

esquemas de transporte ao local de trabalho com retorno após as jornadas diárias, 

estimando que somente um pequeno contingente de pessoal solteiro poderá residir 

no canteiro. 

Todo o pessoal a ser contratado será submetido a exames admissionais de 

saúde. O pessoal contratado será previamente instruído quanto às características 

locais e sobre o convívio eventual com os moradores das proximidades. A ocupação 
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efetiva do canteiro será precedida de orientação ao pessoal sobre questões de 

higiene e segurança do trabalho, bem como aspectos sanitários e ambientais 

básicos. 

Campanhas de esclarecimento serão estabelecidas internamente, visando atuar 

preventivamente no controle de doenças transmissíveis, inclusive quanto à 

prevenção de AIDS. 

Ademais, o Empreendedor instituirá e implementará o treinamento dos operários, 

que contará em seu escopo com tópicos específicos dirigidos ao pessoal da 

construção, com vistas a questões importantes que se referem a conservação da 

natureza: preservação da fauna e da flora, controle de poluição, aspectos gerais de 

fragilidade ambiental, as necessidades de se evitarem desmatamentos e queimadas, 

restrições a práticas de caça e pesca, o desenvolvimento sustentado, etc. 

9.2.2.3 Ação 4: Implantação de canteiro de obras 

Esta ação caracteriza o início efetivo das intervenções construtivas na área do 

empreendimento, por isso, seu planejamento incluirá diversos outros itens com 

vistas a providências em outros locais. 

As demarcações de locais de trabalho deverão contemplar as áreas 

correspondentes à configuração final do empreendimento, tal como prevista em 

projeto, incluindo a área do reservatório e suas faixas de proteção, bem como 

levando em conta diretrizes de recuperação ambiental futura, a serem estabelecidas 

no PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, incluído no 

Plano Especial de Controle e Gestão Ambiental. 

Essas demarcações serão objeto de negociações prévias com os moradores 

e/ou os titulares das propriedades a serem adentradas (principais interessados no 

processo de intervenções que se estará iniciando em suas vizinhanças), para que se 

possa assegurar o pleno atendimento de requisitos de áreas do projeto, em 

conformidade ao cronograma de construção. 

Em função deste último aspecto, fica evidente a necessidade de se 

intensificarem as negociações e discussões sobre o projeto, a se desencadearem a 

partir de sua apresentação pública com vistas ao licenciamento. 

Tendo em vista que a construção inicia-se efetivamente com a implantação do 

canteiro de obras, será implementado PROGRAMA DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO, 
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para a liberação dos locais de intervenção previstos em projeto de acordo com o 

cronograma executivo e a logística de construção. 

O projeto do canteiro será elaborado com vistas às melhores condições de 

logística para a execução das obras. Contudo, serão observados cuidados quanto 

ao controle de processos erosivos, poluição, retirada de vegetação, caça furtiva e 

predatória, esclarecimentos aos moradores vizinhos, etc. 

O canteiro contará com refeitórios, almoxarifados, pátios de estacionamento, 

escritórios, salas de reunião, etc. As edificações contarão com instalações 

hidráulico-sanitárias com destinação adequada dos efluentes de acordo com as 

normas técnicas, utilizando-se fossas sépticas. 

O lixo comum será acondicionado de maneira adequada para deposição em 

condições sanitárias adequadas. As instalações industriais e de apoio dos canteiros 

(oficinas, postos, pátios, etc.) contarão obrigatoriamente com sistemas de drenagem 

e caixas de coleta e separação de óleos e graxas. Os depósitos de materiais 

perigosos e/ou inflamáveis deverão ser construídos em locais adequadamente 

selecionados, e de acordo com as normas usuais de segurança. No caso dos 

canteiros secundários, onde houver maior concentração de trabalhos, serão 

instalados sanitários de campo portáteis. 

O Empreendedor implementará tópicos do treinamento ambiental direcionado 

aos trabalhadores e aos corpos técnicos das empreiteiras para orientá-los para 

evitar cortes e desmatamentos desnecessários, bem como em relação a coleta e 

caça de animais, o que será vetado aos trabalhadores. Ademais, tal treinamento 

contemplará orientação quanto à necessidade de preservação ambiental e 

reabilitação de áreas afetadas. 

Para a implantação de acessos viários ao local das obras, serão mantidos 

entendimentos pela empreiteira encarregada da obra com as prefeituras locais 

visando a melhor adequação de traçados ao sistema vicinal existente e, se possível, 

visando a introdução de melhorias neste sistema. 

Os acessos provisórios e permanentes serão planejados de modo a evitar-se a 

ampliação de desmatamentos nas áreas afetadas, evitando-se, tanto quanto 

possível e no que for tecnicamente viável, a abertura de clareiras além daquelas 

necessárias à liberação de faixas de domínio e, eventualmente, de servidões. 
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Este planejamento deve contemplar a reconstituição de eventuais ligações a 

serem rompidas com a formação do reservatório, bem como a criação de novos 

acessos periféricos ao futuro lago, a serem integrados à malha viária local e 

regional. 

Os insumos para a obra deverão, sempre que possível, ser adquiridos no 

comércio da região. 

O eventual uso de explosivos, se necessário, será precedido de sinalização e de 

alarmes usuais de segurança e de esclarecimentos aos moradores das redondezas, 

nos termos do PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL mencionado. 

Para questões referentes ao Sistema Natural, prevalecem as recomendações 

apontadas em outros tópicos deste PMA para controle de processos erosivos, 

poluição das águas e desmatamentos. 

A empreiteira encarregada das obras manterá Comissões Internas de Prevenção 

de Acidentes (CIPAs) desde o início da instalação do canteiro. O canteiro contará 

com ambulatório para atendimento médico emergencial com capacidade para 

primeiros socorros. Nos casos de acidentes que requeiram hospitalização, serão 

utilizados recursos de convênios de atendimento para sistemas de seguro–saúde. O 

Empreendedor incluirá nos cadernos de encargos para as empreiteiras, exigência de 

garantias de transporte e/ou apoio logístico para situações que requeiram 

atendimento emergencial. 

O canteiro de obras tornar-se-á área de acesso restrito por razões estritas de 

segurança, e deverá ser cercado em seu perímetro. Este fato deverá ser esclarecido 

pelo Empreendedor aos moradores das vizinhanças. 

9.2.2.4 Ação 5: Exploração de jazidas 

Como norma geral, todas as áreas de extração de materiais construtivos deverão 

situar-se no interior do perímetro do futuro reservatório, se isso for tecnicamente 

viável. Se não for possível, seu planejamento será feito de forma que as frentes de 

ataque, desde o início da exploração, sejam configuradas para favorecer sua 

recuperação posterior em trabalhos de reabilitação. 

O planejamento das explorações será feito prevendo-se que posteriormente as 

cavas possam ser esgotadas por gravidade. Nos casos em que as mesmas formem 

depressões fechadas, portanto com a possibilidade de se transformarem em 
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pequenas lagoas, providências serão tomadas para que as águas aí acumuladas 

não se tornem estagnadas, mediante implantação de condutos ou calhas de 

afluência e defluência. 

9.2.2.5 Ação 6: Movimentação de máquinas e veículos 

Esta ação demandará planejamento prévio com vistas à movimentação de 

veículos pesados e transporte super pesado pelas estradas de acesso ao local das 

obras, para que providências envolvendo eventuais alargamentos ou reforços 

localizados sejam efetuados com antecedência. Para tanto, serão mantidos 

entendimentos prévios do Empreendedor com o DER/PR, nos quais serão acertados 

também os detalhes de sinalização de advertência e de segurança. 

Além disso, o Empreendedor exigirá de seus fornecedores orientação 

permanente aos motoristas quanto a normas de segurança, normas de trânsito e 

cuidados quanto a movimento de moradores nas imediações e eventual presença de 

animais nas estradas e acessos nas proximidades do canteiro. 

A aspersão rotineira de água nas vias internas do canteiro e nos acessos ao local 

poderá atenuar o espalhamento de poeiras decorrente do tráfego em trechos não 

pavimentados. Isso será efetuado apenas nos períodos secos, quando os efeitos 

são mais acentuados. 

9.2.2.6 Ação 7: Desvio do rio 

Serão feitos esclarecimentos aos moradores das vizinhanças quanto às 

características e finalidades do lançamento de ensecadeiras no leito do rio, 

enfatizando que estarão a iniciar as modificações. 

9.2.2.7 Ação 8: Escavações no leito do rio e ombreiras 

Nestes trabalhos, serão utilizados explosivos em escala rotineira, o que deverá 

ser esclarecido aos moradores das vizinhanças. Além disso, medidas de segurança 

usuais serão utilizadas para manutenção e guarda de explosivos, que somente 

serão manuseados por pessoal credenciado. 

9.2.2.8 Ação 9: Lançamento em bota-fora 

Serão estudados locais situados no interior da bacia de inundação para formação 

de pilha de bota-fora de materiais inservíveis, quando for tecnicamente viável em 

função da logística de construção. Caso seja implementado algum fora da área de 
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inundação, o mesmo passará por tratamentos adequados, em trabalhos de 

reabilitação, de acordo com programa específico. 

Não se admitirá lançamento de materiais perigosos ou tóxicos em bota-fora, pois 

para estes serão previstas destinações específicas de acordo com normas sanitárias 

e determinações do IAP. 

9.2.2.9 Ação 10: Construção da barragem e obras conexas 

Serão efetuadas investigações no âmbito do PROGRAMA DE SALVAMENTO 

ARQUEOLÓGICO, para liberação das áreas de trabalho (áreas de empréstimo, 

ombreiras da ensecadeira, barragem, emboques do túnel de adução, casa de força, 

dique de terra). O PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL conterá elementos de 

esclarecimento e de informação sobre o uso de explosivos nas escavações em 

rocha a céu aberto. 

9.2.2.10  Ação 11: Limpeza prévia e desmatamento da área do reservatório 

Para esta ação, o Empreendedor montará uma logística específica, a ser definida 

com vistas aos trabalhos de desmatamento, nos termos do PROGRAMA DE 

DESMATAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA DO RESERVATÓRIO. 

Para a limpeza prévia, serão estipulados critérios relativos a remoção ou 

demolição de benfeitorias e neutralização de focos de poluição. 

Todos os trabalhos de desmatamento serão antecedidos de planejamento e 

mapeamento detalhados, com indicação de locais, tipologias e quantidades de 

vegetação a ser suprimida, para obtenção prévia, junto ao IAP, das necessárias 

licenças de desmatamento. 

Tendo em vista o valor do registro documental de elementos cênicos e 

paisagísticos que se alterarão, recomenda-se que o Empreendedor efetue uma 

documentação fotográfica em todas as matas e capoeiras que serão afetadas. Este 

material também servirá para a ulterior montagem de documentação dos trabalhos 

de implantação, na qual se deixem registradas todas as fases dos trabalhos de 

construção. 

Serão efetuados trabalhos cuidadosos para corte e remoção da vegetação 

presente com remoção e posterior estocagem das camadas superficiais de solo. A 

vegetação removida será enleirada para formação de composto e posterior 

armazenagem, o que poderá auxiliar no processo de reabilitação geral da área. O 
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uso de fogo e/ou de herbicidas (ou de quaisquer produtos agroquímicos) será vetado 

nos trabalhos de desmatamento. 

A supressão de vegetação causada por esta ação será também contemplada 

pelo resgate prévio de informações relativas aos elementos da vegetação e dos 

animais destas áreas, conforme previsto em dois programas específicos deste PMA: 

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO PELA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO e PROGRAMA DE 

RESGATE DE FAUNA. 

9.2.2.11  Ação 12: Enchimento do reservatório 

Esta ação será planejada e executada segundo as diretrizes do PLANO DE 

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO. 

O enchimento será executado de acordo com o planejamento da construção, 

assegurando-se que os dispositivos de vedação das adufas estejam operativos para 

que se possa liberar água para jusante durante o enchimento. 

9.2.2.12  Ação 13: Remoção do canteiro 

Os trabalhos previstos para esta ação serão conduzidos com vistas a 

recuperação paisagística e reabilitação das áreas degradadas pelas obras. 

Assim, os resíduos e entulhos serão recolhidos para adequada disposição, de 

acordo com suas características. Os locais onde tiver havido remoção de vegetação 

e que se tornem ociosos serão tratados com retaludamentos, execução de valetas 

de drenagem e plantio de vegetação, preferencialmente gramíneas, de forma a 

incorporá-las ao projeto de tratamento paisagístico da área. 

Os detalhes constarão de escopo do PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E 

RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. 

9.2.2.13  Ação 14: Desmobilização da mão-de-obra 

Esta desmobilização, embora gradativa, deverá ter como pano de fundo a 

criação de facilidades para o retorno dos empregados desmobilizados a seus locais 

de origem, no caso daqueles oriundos de fora de um dos municípios da AID. 
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9.2.3 Etapa 3 – Operação 

9.2.3.1 Ação 15: Hidrogeração 

A hidrogeração implica na operação da usina hidroelétrica a fio d’água, o que 

significa que as vazões afluentes ao reservatório são aproveitadas na movimentação 

das turbinas, porém sem regularização no reservatório, que terá seu nível normal na 

cota 445,00 m. Não haverá acumulação no reservatório, e os volumes defluentes 

serão praticamente iguais aos afluentes, ou seja, o comportamento do fluxo de água 

será muito parecido com a situação atual do rio. 

O Empreendedor manterá restrições de acesso aos locais próximos à barragem 

e à casa de força, tanto pelas margens do reservatório como pelas margens do rio 

Chopim a jusante em um trecho com extensão a ser definida, por estritas razões de 

segurança. 

9.2.3.2 Ação 16: Manutenção de estruturas e equipamentos 

Será necessário assegurar que as adufas de desvio estejam em condições 

permanentes de operação. 

9.3 DIRETRIZES GERAIS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE DE IMPACTOS 

De um modo geral, as recomendações referidas aos fatores ambientais são 

aquelas apontadas no Capítulo 7 como possibilidades de mitigação dos impactos 

detectados, e representam medidas a serem incorporadas ao planejamento 

executivo do projeto na forma de especificações ou diretrizes gerais. Integram o 

presente PMA na forma das recomendações resumidas neste tópico, que incorpora 

ou abrange vários dos fatores ambientais considerados. 

Dentre vários outros aspectos, os principais são: 

• Relacionadas a qualidade da água e regimes de escoamento 

a) As especificações técnicas incluirão medidas para evitar 

qualquer forma de obstrução de nascentes, pequenos córregos 

ou cursos d'água. Todas as áreas alagadiças no canteiro serão 

convenientemente drenadas ou aterradas, para evitar o acúmulo 

de águas paradas. 
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b) Serão evitados, na medida do possível, trabalhos de escavação 

que possam resultar em áreas alagadiças ou formação de poças 

de água. Quando isto ocorrer, será assegurado o esgotamento 

permanente desses locais e o seu aterramento com entulho ou 

material de bota-fora, assim que os mesmos estejam liberados, 

de forma a permitir condições de escoamento por gravidade por 

drenos superficiais. 

c) O material inservível resultante do preparo de áreas de 

escavação, regularização de terrenos, remoção de vegetação, 

etc., será estocado para a formação de composto e solo 

utilizável, tendo em vista trabalhos posteriores de reabilitação e 

recomposição paisagística. Os locais designados para 

estocagem serão confinados por pequenos diques de 

enrocamento para evitar espalhamento e carreamento, e 

dispostos de forma a não possibilitar o acúmulo de águas 

paradas. As pilhas a serem formadas terão taludes estáveis e 

serão recobertas com vegetação morta para proteção contra 

lixiviação e insolação. 

d) O planejamento construtivo incluirá, nas especificações técnicas 

das obras, proibições de lançamentos de solos e restos vegetais 

nos cursos d'água e nas pequenas drenagens da área e 

imediações, bem como proibição rigorosa de derramamentos de 

óleos, graxas, combustíveis, cimento, substâncias tóxicas em 

geral, etc., nos cursos d’água. 

e) As especificações técnicas incluirão também medidas para 

evitar derramamentos acidentais de tais substâncias nos cursos 

d'água e drenagens. Quanto a substâncias tóxicas em geral, o 

cumprimento da legislação vigente para transporte e estocagem 

possibilitará um controle eficaz. 

f) O uso de produtos agroquímicos de qualquer natureza não será 

permitido. 
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g) Durante a construção, estarão disponíveis equipamentos 

sanitários e fossas sépticas no canteiro de obras, caixas de 

gorduras nos refeitórios e instalações sanitárias de campo nas 

frentes de trabalho. Os despejos não poderão ser lançados aos 

cursos d'água sem tratamento, em nenhuma hipótese. 

h) A lavagem de máquinas e equipamentos nas margens dos 

cursos d’água não será permitida, bem como lançamento ou 

derrame de óleo ou combustível em qualquer lugar, se não em 

recipientes e locais apropriados. 

i) O espalhamento de lixo e detritos em geral será proibido. Todo o 

lixo oriundo das diversas atividades e de todos os locais, como 

escritório, oficinas, refeitórios, cozinha, etc., será recolhido e 

disposto adequadamente em aterro sanitário conforme Normas 

da ABNT para projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos, das recomendações do IAP e, em conformidade com a 

Lei nº 12.305/2010 de “Politica Nacional de Resíduos Sólidos”. 

O lixo oriundo de ambulatório será incinerado em local apto a 

realizá-la 

j)  No futuro, apesar do baixo tempo de residência das águas, 

poderá haver tendência à eutrofização do reservatório, 

principalmente pelo aporte de nutrientes oriundos de atividades 

agrícolas com adubação química. A faixa de proteção do 

reservatório exercerá algum controle ao aporte de sedimentos, 

mas não será possível ao Empreendedor exercer qualquer tipo 

de controle do aporte de águas ao reservatório. A questão de 

degradação na bacia contribuinte escapa ao controle do 

Empreendedor, o qual, entretanto, assegurará a integridade da 

APP e as condições para o desenvolvimento pleno de 

vegetação ciliar na mesma, nos termos das diretrizes do 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS e do PLANO DIRETOR DO RESERVATÓRIO. 
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• Relacionados a erosão e assoreamento: 

a) Proteger as margens dos cursos d'água e pequenos talvegues 

nos locais que requeiram terraplenagem, seja por meio de 

canaletas de drenagens, diques de contenção, seja com uso de 

enrocamentos, gabiões, etc., ou até com a construção de 

galerias. 

b) As áreas afetadas pelas obras serão submetidas a trabalhos de 

reabilitação após a construção. 

• Relacionados a vegetação: 

a) O planejamento executivo será elaborado considerando a 

mínima intervenção e o menor comprometimento possível da 

vegetação nativa na escolha de áreas para locação de 

canteiros, estradas e instalações provisórias. 

b) Todas as áreas a desmatar serão mapeadas previamente, 

com indicação das intervenções previstas, tipologias vegetais, 

quantidades, épocas previstas e providências 

complementares, indicando-se também as formas de 

armazenamento da vegetação a ser cortada. 

c) Os trabalhos somente podem iniciar-se após obtenção das 

devidas licenças junto ao IAP. 

d) Coleta de sementes e mudas de essências nativas na área 

tendo em vista o PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA FAIXA DE 

PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO. 

e) Aproveitamento racional de toda a madeira existente nas áreas 

de trabalho onde for necessária a retirada de vegetação, para 

produção de lenha, carvão, moirões, etc. Para tanto, as áreas 

serão demarcadas previamente, de forma a se limitar tal 

retirada exclusivamente aos locais a serem desmatados. 

f) O uso de fogo ou de produtos químicos nos trabalhos de 

desmatamento será vetado. Haverá fiscalização rigorosa para 

evitar a propagação de fogo na vegetação e, caso ocorram 
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incêndios, todas as providências serão tomadas para imediato 

controle e extinção. Nos trabalhos de desmatamento na 

região do canteiro de obras, a vegetação retirada será 

estocada para formação de composto orgânico, bem como as 

camadas férteis de solo, para uso posterior em trabalhos de 

reabilitação. 

g) A prática de acender fogueiras nos canteiros e na área do 

empreendimento para queima de resíduos será 

terminantemente proibida. 

h) O uso de agroquímicos em trabalhos de desmatamento será 

vetado, em quaisquer circunstâncias. Na manutenção da faixa 

de servidão da linha de transmissão, o crescimento de 

vegetação será controlado de acordo com o que preconiza a 

Norma NBR 5.422 da ABNT, não sendo permitido o uso de 

herbicidas. 

• Relacionados à Fauna: 

a) Evitar ações em áreas de interesse para a fauna, sempre que 

isso for possível.  

b) No caso de aquisição de áreas para fins de compensação, dar 

preferência para áreas contíguas a matas que possuam 

maior extensão de ambientes florestais ou semiflorestais, 

com menor grau de antropização. 

c) Impor aos trabalhadores da obra proibições de caça ou coleta 

de animais silvestres e implementar tópicos do PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL relacionados a proteção e 

conservação da fauna. 

d) Proibir a manutenção ou atração de animais domésticos pelos 

trabalhadores da obra. 

e) Proibir lavagem das máquinas e veículos no rio ou junto às 

suas margens, bem como lançamento ou derrame de óleo 

ou combustível em qualquer lugar, se não em recipientes 

apropriados. 
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f) Garantir acondicionamento e retirada de todo o lixo ou material 

abandonado na obra e arredores principalmente plásticos 

que serviram para acondicionar alimentos. Retirada do local 

de todo resto alimentar. O lixo de origem domiciliar deverá 

ser disposto em aterro sanitário, para evitar a atração de 

insetos e roedores. 

g) Na fase que antecede o enchimento do reservatório, deverá 

ser planejada uma logística operacional para o salvamento e 

resgate de animais remanescentes na área de inundação, 

que possam ficar ilhados. Esta logística integrará o PLANO DE 

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO. 

h) Algumas coletas poderão ser feitas com finalidades de 

estudos, pesquisas e formação de coleções científicas. 

• Relacionados a Saúde no canteiro de obras: 

Os problemas referem-se a demandas por serviços de saúde e 

atendimento médico–hospitalar devido à presença de maior número de 

pessoas na área do empreendimento. Tais problemas poderão ocorrer 

durante a construção. 

Como medidas de controle, o Empreendedor adotará as seguintes 

diretrizes: 

a) Manterá ambulatório médico no canteiro para atendimento 

emergencial (primeiros socorros) e exames admissionais; 

b) Os casos de demanda por atendimento médico dos 

trabalhadores serão atendidos com base nos convênios 

médicos e de acordo com a legislação trabalhista; 

c) A realização de exames médicos admissionais será adotada 

como rotina no preenchimento de quadros para as 

demandas do empreendimento; 

d) Serão mantidas campanhas internas de esclarecimento dos 

trabalhadores sobre doenças sexualmente transmissíveis e 

sobre a AIDS e orientação para prevenção da gravidez; 
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e) O ambulatório do canteiro contará com soros e medicamentos 

adequados ao tratamento de acidentes com animais 

peçonhentos; 

f) O canteiro de obras contará com instalações sanitárias, além 

de coleta e destinação higiênica de resíduos sólidos. 

9.4 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

9.4.1 Aspetos Físicos 
9.4.1.1 Caracterização e Monitoramento da Qualidade das Águas 

OBJETIVOS 

• Caracterização da comunidade de zooplâncton e de fitoplâncton da região 

do reservatório ainda na fase rio (ambiente lótico); 

• Caracterização da comunidade de zooplâncton e de fitoplâncton da região 

no reservatório já formado (ambiente lêntico); 

• Monitoramento de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos no trecho 

em estudo, com objetivo de melhor entender a qualidade das águas e o 

aporte de nutrientes para o reservatório; 

ETAPAS DO PROGRAMA 

• Etapa anterior à formação do reservatório, definindo a caracterização do 

ambiente lótico, e com duração por toda a fase de construção 

• Etapa posterior à formação do reservatório, avaliando as alterações 

sofridas pelo corpo d’água, com duração conforme legislação. 

AÇÕES PREVISTAS 

• Definição dos critérios de monitoramento; 

• Articulação de convênios; 

• Coleta e análise das amostras; 

• Emissão de relatórios parciais; 

• Divulgação dos resultados. 

CARACTERÍSTICAS DO PLANO DE AMOSTRAGEM 

• Em cada local a ser monitorado, deve-se colher amostras de acordo com 

as normas e padrões aceitos universalmente 
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LOCAIS DE MONITORAMENTO 

• A amostragem deve-se dar em três diferentes pontos: 

♦ Ponto 1: Montante 

♦ Ponto 2: Reservatório. 

♦ Ponto 3: Jusante 

PARÂMETROS A MONITORAR 

• Zooplâncton e fitoplâncton; 

• Parâmetros físicos, químicos e biológicos que fazem parte do IQA – Índice 

de Qualidade das Águas: 

♦ OD 

♦ DBO 

♦ Coliformes fecais 

♦ Temperatura 

♦ pH 

♦ Nitrogênio total 

♦ Fósforo total 

♦ Turbidez 

♦ Sólidos totais; 

MÉTODOS A UTILIZAR 

Todas as amostras de água bruta coletadas serão discretas, ou simples, colhidas 

na superfície a uma profundidade máxima de 30 cm no meio do curso d’água. 

Para a coleta e preservação das amostras de água bruta superficial será adotada 

a técnica recomendada no Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água da 

CETESB – 1ª edição de 1988. 

ELEMENTOS PARA CRONOGRAMA 

• Duração total: 3anos (2 anos de construção + 1 de operação); (1 ano fase 

rio e um reservatório) 

• Amostragens TRIMESTRAIS para zooplâncton e fitoplâncton. e para os 

parâmetros físicos, químicos e biológicos. 

EXECUTORES 

• Responsabilidade do Empreendedor. 
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9.4.1.2 Monitoramento da Erosão e Assoreamento do Reservatório 

(Hidrossedimentométrico) 

PARÂMETROS A MONITORAR 

• Volume de materiais depositado no reservatório pelo rio Chopim e seus 

afluentes. 

OBJETIVOS 
Controlar a formação de deltas de assoreamento nas embocaduras dos afluentes 

ao reservatório e em seu estirão de montante para apontar para eventuais 

providências de controle. 

INDICAÇÕES GERAIS  
• Deverão ser estabelecidas três estações sedimentométricas, (conforme 

resolução ANA) situadas a montante, jusante e a região do barramento da 

usina, para se avaliar o grau de assoreamento do reservatório. 

• Caso o monitoramento revele suspeitas de retenção de grandes volumes 

de sedimentos no reservatório, deverão ser providenciadas (no futuro) 

aferições de seu volume útil efetivo, por meio de batimetria. Portanto, será 

necessário dispor-se, antes do enchimento do lago, da geometria da bacia 

de inundação. Este último aspecto é ressaltado face às características 

atuais da bacia do rio Chopim, sujeita a processos erosivos em vários 

locais. 

INÍCIO RECOMENDADO  

• Concomitante com o início das obras. 

FREQUÊNCIA E PERÍODO DE MONITORAMENTO 

• . Trimestral (conforme a resolução da ANA) 

LOCAIS 

• Mesmo pontos do PROGRAMA CARACTERIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DAS ÁGUAS. 

EXECUTORES INDICADOS 

• Responsabilidade do Empreendedor. 

9.4.1.3 Monitoramento Climatológico 

INTRODUÇÃO  
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A partir do conhecimento dos parâmetros meteorológicos na fase de construção 

e após formação do reservatório, poderão ser identificados os efeitos da implantação 

do empreendimento, ampliando o conhecimento sobre o assunto.  

OBJETIVOS 

O principal objetivo deste programa é acompanhar a evolução dos parâmetros 

climáticos locais, antes, durante e após a implantação da PCH Foz do Santana, cujo 

reservatório criará um espelho d’água de cerca de 138 ha. 

JUSTIFICATIVAS 

Não são esperadas mudanças climáticas significativas em decorrência da 

implantação da PCH Foz do Santana, entretanto a implantação do Programa de 

Monitoramento Climatológico justifica-se pela possibilidade de instalação de uma 

rede de estações que produza dados locais, detalhando os dados existentes 

oriundos de outras estações próximas, de utilidade para o empreendimento em 

estudos e para projetos na região. 

Ainda conforme estabelecido na Resolução ANA/ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) n°,003/2010 em todos os aproveita mentos hidrelétricos, os 

concessionárias ficam obrigados a instalar, manter e operar estações pluviométricas 

(monitoramento contínuo da precipitação), em número quantificado conforme a área 

de drenagem incremental de cada aproveitamento de acordo com a faixas 

estipuladas. 

FASE DE IMPLEMENTAÇÃO  

Deverá ser instalada uma estação Hidrométrica, em locais que permitam a 

associação com dados de vazão de jusante, reservatório e montante 

compreendendo as vazões vertidas e turbinadas. A estação deverá medir também 

parâmetros meteorológicos tais como: temperatura do ar, pressão atmosférica, 

precipitação,radiação solar, umidade relativa e direção e velocidade do vento. 

A Estação Hidrométrica deve ser instalada na AID do empreendimento, próximo 

ao local da usina, de maneira a atender as exigências de área disponível e fácil 

acesso, além da inexistência de obstáculos ou outras interferências que possam 

prejudicar a qualidade dos dados. 

ESCOPO DAS ATIVIDADES 
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Para o comprimento do Programa de Monitoramento Climatológico, são previstas 

as atividades a seguir relacionadas: 

• Detalhamento do programa; 

• Escolha de local para instalação de estação climatológica; 

• Contratação de uma empresa especializada para a instalação dos 

equipamentos; 

• Designação da equipe de meteorologia para acompanhar a instalação dos 

equipamentos; 

• Aquisição, instalação e assistência técnica de Estação Hidrométrica 

Climática Automática, com leitura disponibilizadas por telemetria, contendo 

um sistema de aquisição de dados (data logger) e com sensores para 

temperatura e, pluviosidade. As leituras deverão ser disponibilizadas por 

telemetria. 

Caso a estação seja convencional, sem telemetria, os dados serão coletados por 

pessoas treinadas e após a coleta dos dados, os mesmo serão enviados a área de 

operação da usina, para análise, consistência e processamento, devendo ser 

posteriormente armazenados em um banco de dados da PCH Foz do Santana. 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

Recomenda-se que o início de operação efetiva de estação por parte do 

empreendedor ocorra com antecedência de 12 meses da data a ser definida para o 

início do enchimento, de forma a permitir a coleta de informações para a situação de 

antes do enchimento, com pelo menos 1 (um) ano de antecedência. Esse 

monitoramento devera a ser realizado durante a vida útil do empreendimento. 

RESPONSABILIDADES 

O responsável pela implementação deste programa é o empreendedor. 

Propõe-se que seja celebrado convênio com instituição competente para a 

adequação dos equipamentos. 

9.4.2 Aspectos Bióticos 

9.4.2.1 Programa de Desmatamento e Limpeza da Área do Reservatório 

ESCOPO 
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Abrange as atividades de desmatamento e limpeza de toda a área da bacia de 

inundação, com técnicas manuais e mecanizadas de exploração e controle de 

rebrota, cumprindo a legislação em vigor. Está intimamente ligado ao PROGRAMA DE 

MONITORAMENTO E RESGATE DA FAUNA TERRESTRE. Contempla também aproveitamento 

racional da madeira, da terra vegetal, e de restos vegetais para formação de 

composto orgânico e uso posterior em trabalhos de reabilitação. 

A execução do desmatamento se dará, preferencialmente, das margens dos rios 

para a orla do reservatório, e de jusante para montante. Não será permitido o uso de 

agroquímicos e de fogo. No processo de limpeza, serão neutralizados os focos de 

poluição, como fossas, sumidouros, depósitos de agroquímicos, estábulos, etc. 

É premissa básica ao desenvolvimento desta atividade a autorização prévia do 

IAP, a ser obtida em tempo hábil pelo Empreendedor. 

ABRANGÊNCIA 

Bacia de inundação do reservatório até a cota 445,00 m, e áreas necessárias à 

implantação do canteiro (se vegetadas) 

JUSTIFICATIVA 

Proporcionar uma área de inundação livre de cobertura vegetal, para reduzir a 

quantidade de matéria orgânica submersa e, consequentemente, evitar problemas 

de qualidade da água, além de atender preceitos legais. 

AÇÕES PREVISTAS 

• Estipular áreas a serem desmatadas em caráter prioritário, em função 

da logística de construção. 

• Verificação da área a ser inundada durante o desvio do rio. 

• Mapeamento de toda a vegetação existente na área de inundação, 

estágio sucessional, localização e tipos de aproveitamento. 

• Projeto executivo das atividades de desmatamento, contemplando o 

dimensionamento das necessidades de mão-de-obra e máquinas, 

retirada da vegetação e terra vegetal, prevenção e atendimento a 

eventuais acidentes humanos. Incluir solicitação de autorização ao 

IAP. 

• Execução do desmatamento. 

• Controle de rebrota. 
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INDICAÇÕES PARA CRONOGRAMA 

• Elaborar o planejamento e o projeto executivo durante a construção. 

• Iniciar o desmatamento em prazo suficiente para estar concluída até o 

início do enchimento. 

EXECUTORES INDICADOS 

• Responsabilidade do Empreendedor. 

OBSERVAÇÕES 

Os limites superiores da área a desmatar corresponderão à cota 445,00 cuja 

materialização topográfica já terá sido executada no PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA 

FAIXA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO. 

Para minimizar os trabalhos de controle da rebrota, e se aproveitar ao máximo a 

vegetação existente para atividades de coleta (de propágulos), recomenda-se que 

os trabalhos de desmatamento em tempo hábil antes do início do enchimento do 

reservatório. 

9.4.2.2 Programa de Formação da Faixa de Proteção do Reservatório 

ESCOPO 

Formação de faixa de proteção do reservatório, com o uso de essências nativas 

e espécies adaptáveis às novas condições que se formarão. Esta faixa deverá ser 

constituída por espécies de crescimento rápido, e circunscreverá o perímetro do 

reservatório. 

ABRANGÊNCIA 

Faixa de proteção de 100 m de largura, ao longo de todo o perímetro do 

reservatório, a partir da cota 445,00 m. 

JUSTIFICATIVA 

A área do entorno do futuro reservatório segue, em linhas gerais, o padrão 

regional, contendo pequenos trechos de vegetação ciliar ao longo dos talvegues, 

onde se torna mais espessa. A conservação do próprio reservatório e a preservação 

das espécies nativas podem ser efetuadas com plantio de vegetação marginal, 

contemplando também preceitos legais. Além disso, o plantio de vegetação na orla 

do reservatório propicia a sua integração harmônica ao ambiente circunjacente. 

ESTRATÉGIA GERAL 
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Tal como no caso de desmatamento, a definição da faixa de proteção e sua 

materialização em campo dependerá de negociações prévias do Empreendedor com 

os proprietários das terras afetadas, no âmbito do PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO 

E/OU AQUISIÇÃO DE TERRAS. 

Será efetuada inicialmente a demarcação topográfica da orla do reservatório na 

cota 445,00 m. 

O plantio deverá ser realizado nas áreas antrópicas (pastagens e áreas 

agrícolas) que compõe a APP do reservatório, permitindo que nas áreas com 

formações vegetais em diferentes estágios sucessionais a flora se regenere de 

forma natural (processos naturais de sucessão vegetal). A estratégia geral deste 

programa está ilustrada no Desenho 9.1 Programa de Formação da Faixa de 

Proteção do Reservatório da PCH- Foz do Santana. (ao final deste capítulo) 

ATIVIDADES PREVISTAS 

• Planejamento executivo, detalhando atividades de: 

o dimensionamento, seleção e treinamento de pessoal para as 

atividades de campo; 

o logística das operações de campo; 

o cronograma de execução. 

• Demarcação topográfica da faixa de proteção. 

• . Aquisição de mudas dos viveiros da região. 

• Revegetação, com base em modelos de sucessão natural observados na 

região. 

• Manutenção das áreas plantadas. 

• Resgate de epífitas 

INDICAÇÕES PARA CRONOGRAMA 

• Executar a demarcação e delimitação da faixa tão logo seja possível, para 

acelerar a implantação dos plantios na faixa de proteção. 

EXECUTORES INDICADOS 

• Responsabilidade do Empreendedor. 
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9.4.2.3 Programa de Compensação pela Supressão de Vegetação 

ESCOPO E ESTRATÉGIA BÁSICA 

A Lei n.º 9.985 de 18/07/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação e, em seu art. 36 e parágrafos define: 

“Art. 36: Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerados pelo órgão ambiental 
competente, com fundamento em estudos de impacto ambiental, o 
Empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com 
o disposto neste artigo e no regulamento desta lei. 

§ 1.º: O montante de recursos a ser destinado pelo Empreendedor 
para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5 % dos custos totais 
previstos para a implantação do empreendimento, sendo o 
percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com 
o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 

§ 2.º: Ao órgão licenciador compete definir as Unidades de 
Conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o Empreendedor, podendo 
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação.” 

 
No presente estudo não se identificou na região da PCH Foz do Santana 

nenhuma área que apresentasse relevância para a preservação da flora e fauna e 

que pudesse cumprir com critérios de criação de uma unidade de conservação do 

grupo integral. Portanto não se indicará neste estudo nenhuma área para a unidade 

de conservação, cabendo ao andamento do processo de licenciamento, com a 

participação do IAP e do Empreendedor, a escolha de uma área para implantação 

da UC ou mesmo para se destinar os recursos orçamentários para áreas já 

legalmente estabelecidas. 

Convém ressaltar que, apesar da proposta de destinação de até 0,5% do total da 

obra para fins de compensação ambiental, este empreendimento não se enquadra 

como de "significativo impacto ambiental", segundo a Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. Assim, o valor monetário percentual destinado para fins 

de compensação ambiental deverá obedecer o enunciado na Lei nº 9985/200 – 

SNUC. Art. 36, que delega ao órgão ambiental licenciador esta avaliação.  

AÇÕES PREVISTAS 

Detalhamento do Programa 

• Envolve a etapa de Projeto Básico Ambiental em que, em conjunto com o 

IAP, será definida a alternativa para compensação.  
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• No caso de se optar pelo repasse de recursos para Unidade de 

Conservação já existente, será estruturado um plano de trabalho a ser 

desenvolvido em conjunto com o IAP, para definição de Unidade de 

Conservação a ser contemplada e definição de sua localização. 

No caso de criação de nova Unidade de Conservação seguem-se os passos 

apresentados a seguir. 

• Negociação com os proprietários e aquisição da área: Envolve todo o 

processo de negociação das terras que comporão a futura Unidade de 

Conservação. Nesta fase o órgão ambiental licenciador deve ser 

informado de todo o processo de negociação, cabendo ao mesmo solicitar 

a elaboração de um Decreto Desapropriatório, caso não haja acordo para 

uma aquisição amigável. 

• Demarcação e delimitação da área da Unidade de Conservação: Para 

consolidação dos limites da Unidade de Conservação é necessário 

primeiramente executar o levantamento topográfico da área proposta para 

possibilitar a sua demarcação através da construção de cercas que evitem 

a invasão de gado na reserva, o que poderia causar o pisoteio de 

plântulas, aberturas de trilhas e disseminação de sementes de gramíneas 

invasoras, interferindo, dessa maneira no processo natural de sucessão 

florestal. 

• Elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação. Uma vez 

consolidada a criação da Unidade de Conservação, o Empreendedor 

deverá elaborar o zoneamento e plano de utilização da Reserva, onde 

serão apresentadas as propostas de ações a serem implantadas na área, 

sempre objetivando o desenvolvimento de atividades de cunho científico, 

cultural, educacional, recreativo e de lazer, voltadas à proteção dos 

recursos ambientais. 

O zoneamento e plano de atividades da área deverá ser encaminhado 

para aprovação junto ao órgão responsável pelo seu reconhecimento. 

Para o desenvolvimento do zoneamento e plano de atividades o 

Empreendedor poderá estabelecer convênios de cooperação com 

entidades credenciadas no Cadastro Nacional de Entidades 

Ambientalistas, ou mesmo com o IBAMA e outros órgãos afins. 
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• Construção de equipamentos e benfeitorias. Compreende a construção de 

equipamentos e benfeitorias mínimas para o funcionamento da Unidade 

de Conservação, como por exemplo: estradas de acesso, aceiros, portão 

de entrada, guaritas para vigilância, etc. É importante observar que 

equipamentos e benfeitorias a serem instalados devem ser orientados 

pelo Plano de Manejo da área. 

• Funcionamento e manutenção da Unidade de Conservação:. Após a 

efetiva instalação da UC o Empreendedor deve repassar seu 

gerenciamento para o órgão responsável pela gestão desta área, 

destinando, entretanto, verbas para sua manutenção até o total do 

montante especificado no licenciamento ambiental. 

RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

O Empreendedor, que deve ter como parceiros o IAP e o futuro gestor da 

Unidade de Conservação. 

ESTIMATIVA DE CUSTO 

De acordo com a legislação ambiental, deverá obedecer o enunciado na Lei nº 

9985/200 – SNUC. Art. 36, que delega ao órgão ambiental licenciador esta avaliação 

de quanto deve ser destinado à implantação de Unidade de Conservação, 

considerando nesse valor a aquisição de terras e a implantação da infra-estrutura 

mínima e, caso houver saldo de verba, a manutenção da Unidade. 

9.4.2.4 Programa de Resgate de Fauna 

ESCOPO 

Retirar os animais durante o processo de supressão da vegetação e após o início 

do enchimento do reservatório, quando os animais estarão sujeitos a afogamentos, 

visando:  

• O aproveitamento científico dos exemplares; 

• Relocação para outras áreas que tenham comprovada capacidade de 

suporte; 

• Encaminhamento a instituições científicas; 

• Manter estoques populacionais das diversas espécies faunísticas, uma 

vez que muitos exemplares, principalmente de répteis e mamíferos, ficarão 
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suscetíveis à caça predatória, na fase de implantação, e principalmente na 

fase de enchimento do reservatório. 

• Acompanhar as condições emergentes, antes, durante e após o 

enchimento, envolvendo todos os níveis da cadeia trófica; 

• Adotar medidas de proteção e salvamento dos organismos aquáticos com 

a retirada ou afastamento de zonas inóspitas. 

ABRANGÊNCIA 

A área abrangida por este programa será correspondente à do futuro reservatório 

e alça do rio Chopim, compreendida entre a barragem e o canal de fuga. 

JUSTIFICATIVA 

A supressão de ecossistemas tem sido considerada um dos principais impactos 

decorrentes da implantação de reservatórios. 

Tanto durante a limpeza da área (supressão da vegetação) como no enchimento 

do reservatório há um deslocamento de animais em busca de novos ambientes, 

principalmente entre as espécies florestais, causando alguns inconvenientes no que 

diz respeito à conservação e à saúde pública, tais como, facilidade de encontro de 

espécies de interesse cinegético por caçadores, mortandade por afogamento de 

animais, dispersão de espécies de interesse médico-sanitário (principalmente 

espécies peçonhentas), entre outros. 

Apesar da pequena supressão de habitats nas margens do reservatório e do 

curto período de enchimento, recomenda-se este programa, principalmente com a 

finalidade de ampliar o conhecimento da fauna no baixo rio Chopim. 

ESTRATÉGIA GERAL 

O programa conterá a estratégia e a orientação necessárias às equipes de 

resgate sobre os cuidados com a captura de animais peçonhentos, técnicas de 

manuseio e materiais adequados para todos os elementos faunísticos. 

Deverá conter, também, as diretrizes para triagem dos animais capturados, de 

forma que sejam os mesmos adequadamente direcionados, seja para o próprio 

ambiente circunvizinho, seja para instituições oficiais de pesquisa, como zoológicos, 

entre outras. 

Preocupar-se-á também com o estabelecimento de uma intensa e constante 

fiscalização para que os seus efeitos sejam satisfatórios, além da conscientização 
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da população local, sobre a necessidade de proteção aos animais desalojados de 

seus habitats. 

Basicamente, este programa será desenvolvido paralelamente às obras, e 

culminará com a fase de enchimento do reservatório. 

As operações deverão ser relativamente simples, pois o diagnóstico realizado 

não apontou a presença de populações expressivas de animais na área. 

AÇÕES PREVISTAS 

• Formação de convênio ou contratação direta de empresa credenciada 

para a execução do programa; 

• Coleta de dados bibliográficos e todo o tipo de informações disponíveis 

sobre técnicas, metodologias, e resultados de programas similares em 

outros empreendimentos hidroelétricos; 

• Coleta de subsídios sobre a fauna existente; 

• Planejamento executivo das operações de resgate; 

• Desenvolvimento das operações de manejo e resgate propriamente dito 

dos animais desalojados de seus hábitats pelas obras e, principalmente, 

pelo enchimento do reservatório. 

EXECUTORES 

• A responsabilidade de execução é do Empreendedor, porém o mesmo 

poderá estabelecer convênio com entidade científica ou contratar empresa 

credenciada. 

CRONOGRAMA  

• O Programa de Resgate da Fauna deverá ser executado durante a fase 

de construção da obra principalmente em conjunto com as atividades de 

supressão da vegetação e durante o enchimento do reservatório. 

9.4.2.5 Programa de Estudo e Monitoramento da Fauna Terrestre 

PARÂMETROS A MONITORAR 

• Dinâmica e flutuação das populações animais direta e indiretamente 

afetadas; 

• Alterações significativas nos ciclos de vida das populações animais; 
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• Observações periódicas, e controle das ações, em relação à fauna 

terrestre e de ambientes ribeirinhos; sazonalidade de fornecimento 

alimentar por constituintes destes grupos; 

• Frequência de determinação sazonal das espécies frequentadoras dos 

focos de atração; 

• Ações antrópicas adversas exercidas pela população local. 

OBJETIVOS 

• Avaliar perdas e ganhos dos ecossistemas a partir da implantação do 

reservatório, acompanhar o estabelecimento das novas condições de 

equilíbrio. 

• Acompanhar as condições emergentes por meio do levantamento da 

fauna durante o desmatamento e o enchimento do reservatório. 

• O monitoramento fornecerá importantes indicadores da real eficiência das 

medidas determinadas pelo PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA, e permitirá a 

agilização na tomada de decisões emergenciais em função do surgimento 

de problemas eventualmente não previstos. 

INDICAÇÕES GERAIS 

Estabelecer de procedimentos de rotina para: 

• Verificação de fontes alimentares, durante a execução da obra; 

• Identificação de grupos com eventual coleta para comprovação de 

espécies, excluindo-se da coleta as espécies ameaçadas; 

• Eventual apreensão e marcação de animais, com posterior soltura para 

acompanhamento; 

• Fiscalização da faixa de proteção do reservatório e entornos. 

INÍCIO RECOMENDADO 

• Após a obtenção da licença de instalação. 

FREQUÊNCIA RECOMENDADA 

• Trimestral, conforme estabelecida na IN 146/IBAMA. 

LOCAIS DE MONITORAMENTO 

• ADA e entornos, incluindo a faixa de proteção e a região entre a barragem 

e a casa de força. 
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EXECUTORES 

• Convênio do Empreendedor com entidade científica, e ou, empresa 

especializada. 

ESTRATÉGIA DO MONITORAMENTO 

O monitoramento da fauna será realizado desde a implantação do canteiro de 

obras. 

O monitoramento englobará várias ações, tais como abaixo: 

Treinamento de equipes visando: 

• Manejo animal; 

• Reconhecimento das espécies de animais de maior ocorrência regional; 

• Animais peçonhentos: reconhecimento das principais espécies, profilaxia e 

tratamento de acidentes e sintomatologia; 

• Cuidados especiais com animais ameaçados de extinção. 

• Acompanhamento, durante o processo de desmatamento do reservatório, 

da transferência e destinação de animais coletados; 

• Em face da formação do novo ambiente lêntico, verificar os locais com 

possibilidade de criação de hospedeiros, responsáveis pela transmissão 

de doenças; 

• Exames dos cuidados permanentes com a preservação do reservatório, 

especialmente com o paisagismo, o reflorestamento da faixa de proteção, 

os aspectos do saneamento no canteiro e nas instalações da usina 

(esgotos, lixo, etc.), assim como o material descartado da obra executada 

e sua destinação. 

9.4.2.6 Programa de Estudo e Monitoramento da Ictiofauna 

ESCOPO 

Qualquer programa que tenha como objetivo a proteção da fauna da bacia 

hidrográfica do rio Chopim deve considerar que a principal causa da rarefação ou 

extinção de espécies é a alteração das condições ambientais.  

Neste sentido, a preservação de remanescentes de áreas inalteradas ou pouco 

alteradas é a principal prioridade, sendo que uma intervenção sobre áreas 

consideravelmente impactadas visando sua recuperação e, conseqüentemente, a 

minimização dos impactos, também é uma medida a ser adotada. 
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Um programa de inventário e monitoramento da ictiofauna deve também procurar 

áreas na ADA, com o objetivo de formar coleções testemunho em instituições oficiais 

representativas dos diversos ambientes. 

AÇÕES E ESTRATÉGIA GERAL 

• Promover levantamento das espécies existentes na bacia, suas 

distribuições espaciais e temporais.  

• Promover atividade de pesquisa sobre a biologia das espécies raras e/ou 

ameaçadas, com prioridade para as espécies endêmicas. Tais pesquisas 

devem compreender aspectos da alimentação, crescimento e reprodução. 

• Levantar as ações antropogênicas que interferem na manutenção dos 

estoques. 

• Identificar os usuários potenciais dos recursos viáveis, suas condições 

socioeconômicas, o risco potencial e a compatibilidade das aspirações 

sociais, econômicas e ambientais. 

EXECUTORES 

A responsabilidade de execução é do Empreendedor, porém o mesmo poderá 

estabelecer convênio com entidade científica ou contratar empresa especializada. 

9.4.3 Aspectos Antrópicos 

9.4.3.1 Programa de Comunicação Social 

ESCOPO 

Divulgar de forma bem didática e abrangente as características do 

empreendimento na região, seus objetivos e vida útil, bem como o número real e os 

critérios de seleção e contratação de empregos disponíveis durante a construção, 

além do número de empregos e as qualificações requeridas para a operação do 

empreendimento. 

Além disso, o programa estabelecerá um canal de comunicação com a 

população. Por isso, contemplará também, dentre outros tópicos: 

� Aspectos específicos relacionados às mudanças no referencial cênico do 

local; 

� Mudanças esperadas no quotidiano das pessoas; 
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� Esclarecimentos sobre o processo de aquisição e indenização de terras e 

benfeitorias; 

� Esclarecimentos sobre a faixa de proteção do reservatório; 

� Esclarecimentos sobre o processo de licenciamento ambiental e 

incorporação de critérios ambientais ao planejamento executivo do 

empreendimento; 

� Esclarecimentos sobre a construção da linha de transmissão, 

� Comunicações específicas e prévias relacionadas aos trabalhos iniciais de 

escavação com uso de explosivos; 

� Necessidade de implementação de medidas de segurança, detalhando 

aspectos restritivos de movimentação e acessos aos locais do 

empreendimento; 

� Objetivos e escopos do conjunto de programas ambientais do 

empreendimento. 

OBJETIVOS 

Estabelecer linhas diretas de comunicação do Empreendedor com as pessoas 

moradoras das redondezas, a fim de proporcionar-lhes esclarecimentos e acesso 

pleno a informações sobre todas as etapas do empreendimento, as providências que 

serão tomadas, as modificações ambientais e paisagísticas que ocorrerão, as 

possibilidades de mitigação e controle e as alterações irreversíveis e não 

compensáveis que ocorrerão. 

Além disso, divulgar em âmbito mais geral e abrangente, as ações da empresa 

relacionadas ao licenciamento ambiental do empreendimento e enfatizar detalhes do 

PMA que se relacionam com a reabilitação futura das áreas a serem degradadas. 

JUSTIFICATIVA 

Face às poucas oportunidades de trabalho bem remunerado na AID, a 

população, diante da possibilidade de qualquer empreendimento que venha a se 

instalar na região, tende a exagerar suas expectativas quanto aos empregos diretos 

que lhes possam ser oferecidos. 

Além disso, as alterações ambientais representarão modificações no referencial 

e no quotidiano das pessoas que vivem nas imediações, as quais farão indagações 

legítimas quanto ao quadro geral de mudanças que ocorrerão e que, por isso 

mesmo, têm direito a informações precisas, corretas e permanentes. 
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Ademais, a comunicação social, ao manter o tom da verdade e a objetividade 

nos esclarecimentos, possibilita que eventuais questionamentos ao empreendimento 

possam ser esclarecidos de forma objetiva. 

ABRANGÊNCIA E PÚBLICO ALVO 

Em função de sua amplitude, o Programa comporta uma desagregação quanto 

ao público alvo e às diretrizes: 

• Público I: populações da ADA, da AID e, eventualmente, da AII. 

• Público II: funcionários e trabalhadores envolvidos na construção e 

operação do empreendimento. 

DIRETRIZES GERAIS 

• Este programa será, dentre outros, uma das principais atividades da 

Gestão Ambiental, detalhada em outra parte deste PMA. 

• Identificar as lideranças comunitárias mais atuantes e promover um 

trabalho de esclarecimento detalhado sobre os propósitos do 

empreendimento. 

• Esclarecer como se dará o processo de indenização e aquisição de terras, 

informando sobre as dimensões do reservatório e da faixa de proteção. 

• Dar ampla publicidade ao cronograma de ações do empreendimento e 

divulgá-lo junto aos moradores das imediações do empreendimento. 

• Esclarecer de forma clara e objetiva sobre as limitações no quadro de 

oferta de empregos no empreendimento. 

• Divulgar de forma didática e detalhada as características do 

empreendimento, suas finalidades e seu papel no contexto na bacia do 

Chopim, bem como as necessidades de uso de explosivos nas obras e as 

necessidades de construção de acessos específicos. 

• Esclarecer sobre as limitações que serão impostas para acesso aos locais 

das obras e ao trecho do rio Chopim entre a barragem e a casa de força, 

indicando as razões técnicas e de segurança para essas restrições. 

• Manter um constante processo de interação com o público alvo, com 

veiculação de informações e contactos diretos, sempre que necessário. 
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• Divulgar as demais ações do empreendimento relacionadas ao controle e 

ao manejo ambiental do empreendimento e as providências que daí 

resultarão. 

• Proporcionar informações e esclarecimentos sobre o processo de 

licenciamento ambiental e as obrigações para o Empreendedor que daí 

resultam, as características do PMA e aspectos relacionados à legislação 

ambiental; 

• Fornecer indicações de procedimentos, especialmente durante a 

construção, que não só evitem práticas passíveis de caracterização como 

crime ambiental, como também aquelas que, por simples desatenção, 

possam causar danos desnecessários ao ambiente. 

EXECUTORES 

• O Empreendedor. 

ELEMENTOS PARA CRONOGRAMA 

� Planejamento e detalhamento do programa: Na fase de PBA 

� Implementação: a partir da obtenção da licença de instalação. 

� Duração: durante o transcorrer das obras e após o início da operação do 

empreendimento, por prazo a ser estabelecido pela Gestão Ambiental. 

9.4.3.2 Programa de Recomposição da Infra-Estrutura Viária Afetada 

OBJETIVOS 

Manter, recompor e, na medida do possível, melhorar o sistema viário vicinal a 

ser afetado pelo empreendimento. 

ESCOPO 

A formação do reservatório vai alagar uma pequena parte do sistema viário 

vicinal. Este impacto ambiental adverso precisa ser mitigado mediante a 

reconstrução das vias que ligam as comunidades e permitem o acesso às 

propriedades. Estas intervenções devem prever o alargamento e o reforço nas 

estruturas. 

ABRANGÊNCIA 

Área de abrangência será o sistema viário vicinal afetado existente no entorno do 

futuro reservatório. 
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JUSTIFICATIVA 

Na área a ser alagada pelo reservatório existem rodovias vicinais para ligação 

entre as comunidades e acesso às propriedades que em parte poderão ser 

inundadas, exigindo a adequada recomposição da malha viária afetada. 

 

PÚBLICO ALVO 

Comunidades e moradores do entorno do reservatório. 

AÇÕES PREVISTAS 

• Elaboração de plano para a recomposição do sistema viário. 

• Discussão e aprovação do plano pelas partes interessadas 

(Empreendedor, famílias afetadas, prefeituras, IAP, DER-PR) 

• Restauração, relocação ou reimplantação do sistema viário afetado 

ENTIDADES INTERVENIENTES 

A competência é do Empreendedor. Parceiros podem ser: 

• As prefeituras municipais afetadas pelo reservatório 

• DER 

CRONOGRAMA 

• O Programa de Adequação do Sistema Viário deverá ser executado 

durante a fase de construção da obra. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

É importante haver uma articulação entre o Empreendedor, prefeituras 

municipais e o DER no sentido de otimizar eventuais programas viários previstos 

para a área a ser afetada 

9.4.3.3 Programa de Desapropriação e/ou Aquisição de Terras 

OBJETIVOS 

Trata-se de programa destinado à aquisição de terras para a formação das áreas 

necessárias à implantação do canteiro de obras e das unidades que compõem o 

projeto do aproveitamento (barragem, emboques do túnel de adução, casa de força 

e dique de terra), bem como a bacia de inundação do reservatório e sua faixa de 

proteção. Também estão incluídas neste programa parcelas adicionais para atender 
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necessidades específicas, como estradas de acesso, áreas de segurança nas 

proximidades da barragem, pátios de operação e estacionamento. 

A existência de benfeitorias nas terras a serem adquiridas, como residências, 

estábulos, depósitos, currais, galpões, etc., além de produção agrícola e pecuária 

implica em indenizações para os proprietários ou titulares das mesmas. 

 

JUSTIFICATIVAS 

O programa é essencial para a materialização do empreendimento. 

ESTRATÉGIA BÁSICA 

O Empreendedor implementará o PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL visando 

dar início à divulgação ampla do projeto da PCH Foz do Santana, informando suas 

características técnicas e executivas, prazo de construção, previsões de contratação 

de mão-de-obra, modificações ambientais previstas e os elementos do PMA. 

O Empreendedor efetuará o cadastramento geral de terras e benfeitorias 

presentes na bacia de inundação e demais áreas de intervenção para início dos 

processos de negociações diretas com os interessados e pessoas a serem afetadas 

diretamente pelo empreendimento, visando o pagamento de indenizações para cada 

caso. 

O Empreendedor adquirirá as terras necessárias para a implantação das 

estruturas e áreas de segurança, bem como as áreas contidas na bacia de 

inundação projetada, correspondente ao nível normal de operação do reservatório, 

cota 445,00 m. A estas serão acrescidos montantes necessários para a 

conformação de faixas de proteção com 100 m de largura, em todo o perímetro do 

reservatório. As áreas remanescentes que eventualmente fiquem, 

comprovadamente, inviáveis ao uso, também serão adquiridas. 

Os proprietários ou titulares de terras, benfeitorias e de atividades a serem 

atingidos serão esclarecidos sobre as formas e valores das indenizações a serem 

pagas pelo Empreendedor, que iniciará e efetuará negociações com essas 

finalidades de acordo com o cronograma de implantação do empreendimento. 

AÇÕES PREVISTAS E INDICAÇÃO PARA CRONOGRAMA 

• Contactos iniciais com moradores. 
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• Aprofundamento do cadastro fisco-territorial e socioeconômico com a 

identificação de propriedades e benfeitorias que serão afetadas pelo 

empreendimento, incluindo o detalhamento da situação social e 

econômica das famílias a serem afetadas. 

• Identificação da situação legal e fundiária das terras. 

• Definição de critérios de indenização segundo os grupos de interesses 

identificados, com posterior elaboração de pastas de valores, compatíveis 

com a região, para montagem de todo o processo indenizatório. Tal 

procedimento possibilitará a negociação das indenizações com os 

proprietários locais de forma clara e transparente. 

• Demarcações topográficas das áreas de intervenção: canteiros, 

perímetros do reservatório e faixa de proteção de 100 m. 

• Negociações para compra de terras na área do empreendimento e 

indenização das benfeitorias. 

Os procedimentos deste programa terão início após a obtenção da LI e 

prosseguirão até que se tenham adquirido todas as terras necessárias. 

ENTIDADES INTERVENIENTES 

Responsabilidade executiva e financeira do Empreendedor. 

9.4.3.4 Programa de Educação Ambiental 

OBJETIVOS 

Trazer informações e noções sobre os ecossistemas locais a serem afetados e 

as necessidades de restringir os trabalhos de desmatamento aos mínimos 

indispensáveis, bem como introduzir práticas conservacionistas e a conscientização 

de todos os envolvidos no empreendimento quanto à importância da conservação e 

proteção ambiental, bem como sobre aspectos de fragilidade dos ambientes 

circunjacentes. Além disso, o programa procurará facilitar o entendimento acerca de 

algumas proibições e restrições que serão adotadas na construção e na operação 

do empreendimento. 

JUSTIFICATIVAS 

A orientação sobre a questão ambiental, atuando de modo preventivo sobre as 

ações predatórias ao Meio Ambiente é, provavelmente, o caminho mais correto para 
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se tratar os problemas futuros da degradação dos ecossistemas e suas interfaces 

com o homem. 

Esta orientação pode contribuir para o controle dos impactos sobre os 

ecossistemas atingidos na ADA do empreendimento, principalmente no tocante à 

redução dos desmatamentos, da caça ilegal e da poluição ou obstrução dos cursos 

d’água. 

As ações de Educação Ambiental bem orientadas podem trazer alguma melhoria 

geral de qualidade dos trabalhos no campo e, posteriormente, na operação do 

empreendimento, quanto aos cuidados com o ambiente. 

PÚBLICO ALVO 

A população urbana e rural dos municípios diretamente afetados pelo 

empreendimento, funcionários do Empreendedor e de suas empreiteiras e demais 

prestadoras de serviço, envolvidos diretamente com o acompanhamento da 

construção e com os trabalhos de campo e demais trabalhadores relacionados 

diretamente com a construção, além de empresas prestadoras de serviços. 

Posteriormente, este programa será dirigido também aos funcionários envolvidos 

com a administração e com a operação do empreendimento. 

DIRETRIZES GERAIS 

• Orientar o pessoal envolvido nos trabalhos sobre a conveniência dos 

cuidados apropriados em relação ao ambiente. 

• Preparar campanhas sumárias de esclarecimento e orientação aos 

trabalhadores envolvidos sobre as características ambientais da ADA, 

contemplando também orientações sobre a necessidade, inclusive por 

dispositivos legais, de preservação de material arqueológico 

eventualmente encontrado. Com isso, serão também esclarecidas as 

razões dos trabalhos de pesquisa arqueológica previamente à liberação 

dos locais de intervenção para implantação de canteiros, abertura de 

acessos e construção das demais unidades do empreendimento. 

• Preparar tópicos e critérios de disseminação de conceitos da Educação 

Ambiental relacionados ao empreendimento, para incorporação no 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. 

• Efetivar o combate ao preconceito em relação a répteis e anfíbios de 

acordo a indicações específicas. 
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• Indicar as alterações que a região tem sofrido, em particular quanto à 

fauna e à vegetação, para apontar a necessidade de proibição de caça na 

área, além de proibição absoluta de ateamento de fogo em resíduos e 

matas. 

• Explicações sobre as formas de aproveitamento da vegetação derrubada 

e de camadas orgânicas de solos para formação de composto, a ser 

utilizado em trabalhos de reabilitação. 

• Disseminar conceitos e atitudes voltados a uma percepção objetiva das 

relações entre o homem e o ambiente, mostrando que as alterações que o 

mesmo sofre em razão da sua presença e necessidades em termos de 

infra-estrutura, urbanização, habitação, podem e devem ser controladas, 

para uma interação mais harmônica de qualquer empreendimento com 

seu ambiente referencial. 

ESCOPO BÁSICO 

O escopo abrangerá os seguintes tópicos, mas não se restringindo a eles: 

• Detalhamento do programa de forma direcionada aos distintos setores de 

seu público alvo, composto por pessoas de diferentes formações e níveis 

de instrução, levando em conta, também — e principalmente — o tipo de 

trabalho a que está acostumado. Esse detalhamento será efetuado de 

forma coerente e compatível com o cronograma de construção 

• Preparo e treinamento de pessoal adequado para desenvolver e 

implementar o programa. 

• Definição das formas de interação entre o Empreendedor, seus 

funcionários e empresas prestadoras de serviços para a implementação 

do programa. 

• Seleção de material didático e planejamento de palestras, exposições, 

exibições de vídeos e material gráfico. 

• Apontar aspectos restritivos, como uso de herbicidas em desmatamentos, 

necessidade de preservação das drenagens, conservação de material 

vegetal derrubado para uso como adubo, recomposição de áreas 

alteradas, etc., além da proibição de caça, necessidade de coleta e 

acondicionamento adequados de lixo, necessidades e objetivos de 

arborização e adensamentos vegetais ao longo de acessos. 
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• Disseminar o conhecimento da faixa de proteção do reservatório, 

acentuando-se o aspecto legal da institucionalização da APP e sua 

função. 

• Avaliação contínua dos resultados. 

INDICAÇÃO PARA CRONOGRAMA 

O programa deverá ser detalhado e incorporado as diretrizes gerais às 

especificações de contrato do Empreendedor com os trabalhadores a serem 

contratados e empresas prestadoras de serviço. Sua implementação dar-se-á ao 

início dos trabalhos de construção da usina, prolongando-se até cerca de um ano 

após o início da operação do empreendimento. 

Sua implementação será concomitante à do PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. 

9.4.3.5 Programa de Preservação, Resgate e Monitoramento Arqueológico e 

Educação Patrimonial 

OBJETIVOS  

Este programa deverá ser implantado para promover a identificação e 

delimitação de sítios arqueológicos que serão afetados pelo empreendimento, e 

assim documentar e, conforme as características e o posicionamento das áreas, 

realizar o resgate dos materiais arqueológicos encontrados, previamente à liberação 

dos locais de intervenção para implantação de canteiros e construções, de melhoria 

da infraestrutura viária e das áreas do reservatório. Deverá ocorrer tanto novas 

prospecções, como resgate e monitoramento do patrimônio arqueológico em 

paralelo a execução da obra, buscando a caracterização de vestígios e de novos 

sítios nas diferentes fases de construção da usina hidrelétrica. Assim, os objetivos 

principais do programa são: 

• Ampliar o conhecimento sobre os sistemas regionais de povoamento e as 

expressões materiais da cultura de povos pré-coloniais e históricos; 

• Maximizar a preservação do patrimônio histórico e cultural existente na 

área a ser afetada pela implantação do empreendimento, 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); 
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• Divulgar os resultados dos achados à comunidade científica e às 

comunidades locais, conforme definido pela portaria IPHAN nº 230/02; 

• Em conjunto, deverão ser elaboradas estratégias para a implantação de 

programas de educação patrimonial e futuro monitoramento da barragem, 

conforme preconiza a legislação pertinente; 

O programa de resgate arqueológico justifica-se na medida em que os estudos, 

em amostragem parcial, apontaram a ocorrência de vestígios arqueológicos em 

áreas próximas à construção da PCH Foz do Santana. 

METODOLOGIA  

A implementação do programa deverá ser iniciada na fase de planejamento, 

anterior à limpeza do terreno e montagem do canteiro de obras, mas acontecerá 

durante todo o desenvolvimento da obra. O programa atingirá a AID e algumas 

porções da área de influência indireta, caso sejam consideradas relevantes para a 

compreensão dos sítios arqueológicos identificados junto aos locais impactados pela 

construção da PCH Foz do Santana. 

O fluxo das etapas do Programa compreende os seguintes itens:  

• análise dos dados referentes aos sítios arqueológicos e dos vestígios já 

documentados na área,  

• ampliação da prospecção arqueológica, com ênfase inicial na área de 

canteiros, do eixo da barragem, e da melhoria da infraestrutura viária e 

posteriormente nas áreas de formação do reservatório,  

• monitoramento do patrimônio arqueológico durante atividades de impacto 

em solo, subsolo e afloramentos rochosos relacionados à construção da 

obra,  

• escavação de sítios arqueológicos mais relevantes,  

• documentação de sítios importantes na área de influência, e  

• implantação de programa de educação patrimonial. 

O cronograma será montado em conjunto com a empresa construtora, tão logo 

esta disponha as licenças para implantação da PCH Foz do Santana, de acordo com 

as logísticas das obras, de modo a se assegurar que exista tempo suficiente para os 

trabalhos de prospecção e resgates, para possibilitar a viabilidade do cronograma do 

empreendimento. As diretrizes apresentadas no futuro projeto, que deverá ser 
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aprovado pelo IPHAN, obedecerão a legislação vigente e pertinente, tanto federal 

como estadual.  

Todos os materiais resgatados serão enviados à instituição a qual ofereceu o 

endosso institucional do projeto, e para haver a transferência desses materiais 

deverá haver previsão de recursos financeiros para nova curadoria institucional, e 

condições adequadas para o gerenciamento do acervo, com embalagens e reservas 

técnicas, que sigam os critérios do International Council of Museums (ICOM), que o 

Brasil faz parte. 

De modo a orientar as ações deste programa o mesmo foi subdividido em três 

etapas, conforme detalhado a seguir 

A. Resgate Arqueológico das Áreas dos Canteiros de Obras, da Construção do 
Eixo da Barragem da PCH Foz do Santana, e Formação do Reservatório 

As diretrizes específicas estão estabelecidas em função das necessidades 

logísticas de construção, como apontado nas recomendações para controle 

ambiental: 

• Assinatura de convênio com instituição científica ou contratação direta de 

profissional de Arqueologia habilitado e credenciado, para implementação 

imediata e antecipada do programa; 

• Análise conjunta do cronograma executivo e do planejamento logístico da 

construção para fixação de cronograma executivo dos trabalhos de 

prospecção; 

• Liberação de áreas de intervenção do empreendimento somente após os 

entendimentos entre a fiscalização da empresa empreendedora com o 

responsável pelos trabalhos de Arqueologia; 

• Atuação do programa unicamente nos locais que possam ser afetados por 

trabalhos em subsuperfície, como instalação de canteiros de obras 

principal e secundários, abertura de estradas de acesso, além da 

construção do eixo da barragem; 

•  Inspeção prévia dos locais da formação do reservatório da PCH Foz do 

Santana. 

O escopo contemplará minimamente as seguintes atividades: 
• Planejamento executivo dos trabalhos de prospecção em conjunto com a 

empresa empreendedora; 
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• Identificação, localização, cadastramento de sítios arqueológicos 

eventualmente encontrados nos locais de intervenção do 

empreendimento; 

• Coletas para resgate e salvamento de material encontrado; 

• Encaminhamento do material coletado para instituição credenciada; 

• Análises de laboratório, envolvendo materiais culturais  e biológicos; 

• Estabelecimento do contexto e de hipóteses sobre os dados recuperados; 

• Preparo de documentação de cada um dos sítios encontrados. 

 

AÇÕES PREVISTAS 

• Seleção de entidades e/ ou profissionais habilitados para o 

desenvolvimento destes estudos; 

• Delineamento do projeto de resgate arqueológico e educação patrimonial 

da PCH Foz do Santana; 

• Preparação da infraestrutura necessária aos trabalhos de campo; 

• Execução das campanhas de levantamentos de campo, com a 

prospecção e cadastramento de sítios arqueológicos, com a coleta de 

vestígios, realizando a escavação das áreas mais significativas; 

• Análises de laboratório do material coletado; 

• Elaboração de relatórios parciais; 

• Elaboração do relatório final; 

• Divulgação dos dados coletados, através de publicações e exposições. 

B. Monitoramento do Patrimônio Arqueológico 
O monitoramento realizado em conjunto à execução da obra consistirá na 

identificação e prospecção de sítios arqueológicos e vestígios isolados, desse total 

em parte haverá preservação, e em outros casos a escavação e uma maior 

documentação das evidências arqueológicas previamente identificadas na AID das 

obras de implantação da PCH Foz do Santana.  

O monitoramento periódico, ajustado ao cronograma da obra, visa a verificação 

de áreas superficiais e em subsuperfície, bem como de afloramentos rochosos, que 

estarão passando por modificações e impactos, e implantar ações junto ao 

patrimônio arqueológico para preservar ou resgatar os vestígios. 
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Durante o período de monitoramento serão emitidos relatórios parciais 

quadrimestrais, descrevendo as atividades do período e as medidas mitigadoras e 

/ou compensatórias propostas, caso sejam revelados novos sítios arqueológicos. O 

resgate das evidências, quando necessário, será realizado após aprovação e 

liberação do sítio pelo IPHAN, e em conformidade com a legislação pertinente, e 

será direcionada para a instituição que recebeu o endosso pelo IPHAN. 

C. Atividades de Educação Patrimonial 
Durante a construção da PCH Foz do Santana serão desenvolvidas atividades de 

educação patrimonial, conforme estabelecido por normas e portarias do IPHAN, 

junto às comunidades locais (AID e AII) e aos funcionários da obra.  

As ações de educação patrimonial abrangerão a montagem de exposições de 

curta e longa duração, além de palestras e seminários didáticos, nos municípios 

paranaenses diretamente afetados pelo empreendimento: Itapejara d’Oeste e São 

João, bem como também junto aos funcionários da obra.  

Ainda serão elaboradas placas e painéis informativos, além de materiais 

didáticos impressos, com linguagem acessível sobre o patrimônio arqueológico da 

região, para serem divulgados entre os funcionários da obra e os moradores locais. 

Esses materiais serão distribuídos nas escolas, instituições culturais e prefeituras 

dos municípios afetados. 

No final dos trabalhos será feita uma publicação científica, em meio impresso e 

digital, sobre o programa arqueológico desenvolvido para ser distribuída nos 

principais centros de pesquisa arqueológica do Brasil, e alguns do exterior. 

 

INTERVENIENTES E PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

Caberá ao empreendedor a responsabilidade de gerir a implantação deste 

programa de resgate arqueológico, realizando a assinatura de convênio com 

instituições científicas, como Museus e/ ou Universidades, ou contratação direta de 

profissional de Arqueologia habilitado e credenciado, para implementação imediata e 

antecipada do programa. 

A fiscalização e a autorização de pesquisa são atribuições do IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, www.iphan.gov.br), e instituições de 

pesquisa federais e/ou estaduais podem atuar na execução deste programa, como 

exemplos, estão: o Museu Paranaense, o Centro de Estudos e Pesquisas 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

656 

Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná, o Laboratório de Arqueologia da 

Universidade Estadual de Maringá, entre outros, inclusive empresas privadas de 

consultoria arqueológica. 

CRONOGRAMA FÍSICO  

O cronograma será montado em conjunto com o empreendedor, tão logo esta 

disponha a licença para construir a PCH Foz do Santana, sempre em função da 

logística de construção, de modo a se assegurar que exista tempo suficiente para os 

trabalhos de prospecção e eventuais resgates sem que ocorram atrasos no 

cronograma de construção. Estima-se em cerca de doze meses para a realização 

dos trabalhos para a liberação dos locais de intervenção. 

9.4.3.6 Programa de Monitoramento de Vetores 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Trata-se de um programa de monitoramento entomológico visando prevenção e 

de mitigação (controle) de doenças, face às alterações ambientais que podem ser 

desencadeadas pela implantação do empreendimento, principalmente durante a 

construção e após a formação do reservatório. 

A presença de vetores e o risco de ocorrência de doenças na área de influência, 

devido ao fluxo de pessoas em busca de oferta de trabalho, evidenciam a 

necessidade do empreendedor de promover programas de monitoramento 

entomológico na área de influência direta e de promover a articulação entre 

diferentes segmentos de saúde pública responsáveis pela vigilância e controle de 

doenças, visando a manutenção ou melhoria dos níveis de prevalência atuais. 

O programa visa contribuir para o conhecimento da fauna de insetos e moluscos 

de interesse médico, através do monitoramento de espécies de culicídeos, 

flebotomíneos e simulídeos, bem como, de moluscos da família Planorbidae. 

AÇÕES PREVISTAS 

As ações deste programa estão divididas em três grupos: 

• Ações epidemiológicas; 

• Ações de monitoramento de vetores; 

• Ações educativas. 

Ações epidemiológicas 
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• Visitas e inspeções periódicas das áreas potenciais ou afetadas pelo 

empreendimento e das instalações do canteiro de obras; 

• Acompanhamento dos registros da incidência de doenças na área 

diretamente afetada e região do entorno; 

• Articulação de ações de vigilância epidemiológica e de promoção da 

saúde. 

Ações de monitoramento de vetores 

• Realização periódica de monitoramentos sistematizados de insetos e 

moluscos vetores, na área de influência direta do futuro reservatório, bem 

como, de áreas de risco para transmissão de doenças; 

• Avaliar parâmetros entomológicos, alimentar banco de dados e 

sistemas de informação, e subsidiar programas de vigilância e controle de 

doenças; 

• Realizar inquéritos entomológicos diante das situações de risco e para 

aumentar o conhecimento científico sobre as espécies de importância 

médica ocorrentes na região. 

Ações educativas 

• Promover treinamento de profissionais de saúde em doenças cujos 

agentes etiológicos são transmitidos por vetores, especificamente: 

• Manejo Clínico da Dengue Clássica e Hemorrágica; 

• Controle e Manejo Clínico da Malária; 

• Controle e Manejo Clínico das Leishmanioses Tegumentar e Visceral. 

• Participar e apoiar as datas comemorativas dos dias mundiais de 

combate às doenças e agravos à saúde de interesse epidemiológico de 

acordo com o calendário adotado pelo Ministério da Saúde; 

• Desenvolver ações junto às escolas e atendimento de alunos para 

fornecimento de dados e material informativo para trabalhos escolares, 

feiras de ciências etc.; 

• Realizar ações de educação em saúde nas empresas e comunidade 

em geral e participar e apoiar as campanhas desenvolvidas por outros 

setores; 
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• Promover oficinas para os profissionais de saúde para discutir temas 

relevantes e elaborar proposta de solução para os principais problemas de 

saúde pública do município. 

EXECUTORES 

• Convênio do EMPREENDEDOR com entidade científica. 

9.4.3.8. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório Artificial - 

PACUERA 

OBJETIVOS 

O empreendimento PCH Foz do Santana foi concebido essencialmente para 

produção de energia elétrica e, para tanto, é condição inerente ao aproveitamento 

do potencial hidráulico disponível a formação de um pequeno lago artificial que 

resulta do barramento do rio no local selecionado nos estudos de inventário da 

bacia.  

Com isso, ter-se-á um novo elemento significativo a integrar a paisagem local e 

regional, assumindo por isso mesmo caráter relevante como corpo d'água passível 

de usos destinados a diferentes finalidades a despeito do seu papel principal como 

hidrogerador. 

O reservatório será parcialmente circundado por uma rede de estradas a serem 

relocadas durante a construção da barragem. Isso proporcionará ou poderá 

estimular o desenvolvimento de opções de lazer para as populações locais, bem 

como representará um atrativo a mais em termos de turismo local e regional. Em 

consequência, haverá uma demanda por atividades recreativas, envolvendo 

natação, esportes náuticos, recreação em geral e atividades de pesca recreativa e 

artesanal. 

Ou seja, apesar de pequeno o reservatório poderá ser utilizado para outras 

finalidades além da produção de energia, e isso irá requerer um esquema 

organizacional que vise a proteção de usuários, bem como assegure a integridade 

do corpo d’água e a segurança operacional do empreendimento. 

Por isso, será instituído o Plano Diretor do Reservatório, por meio do qual se terá 

um instrumento gerencial destes e de outros usos possíveis. 

ESCOPO 
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O PACUERA será um instrumento básico do Empreendedor para o controle e o 

acompanhamento do reservatório e seus entornos, fixação de procedimentos de 

orientação de atividades ou empreendimentos relacionados ao corpo d’água e sua 

orla. Para tanto, o Plano descreverá em detalhes o reservatório e seus entornos, 

identificará os usos possíveis das águas e faixa de proteção, organizará e 

regulamentará os diversos usos possíveis e estabelecerá as condições adequadas 

ao pleno uso do reservatório pelo Empreendedor para a produção e venda de 

energia e pela população em atividades variadas.  

AÇÕES E ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

• Discutir com o órgão ambiental os conceitos do PACUERA. 

• Avaliar as potencialidades de utilização do reservatório pela população e 

as características operacionais do empreendimento. 

• Estabelecer o zoneamento ambiental do reservatório e sua faixa de 

proteção. 

• Estabelecer compatibilização ambiental, institucional e jurídica para o 

zoneamento e usos pretendidos. 

• Estipular um código de usos do reservatório, faixa de proteção e zonas de 

uso. 

• Instituir um esquema de gerenciamento e controle ambiental do 

reservatório. 

INDICAÇÕES PARA CRONOGRAMA 

O plano será elaborado e detalhado após o licenciamento ambiental do 

empreendimento e sua execução terá início antes do enchimento do reservatório. 

ENTIDADES INTERVENIENTES 

O Plano é de responsabilidade do Empreendedor. 

9.4.3.8 Programa de Apoio Institucional aos Municípios 

OBJETIVOS 

• Proporcionar, a medida do possível, apoio institucional aos municípios 

diretamente afetados  São João e Itapejara D’Oeste. 

• Minimizar pressões não pertinentes das prefeituras sobre o 

Empreendedor. 
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• Informar e orientar as administrações municipais sobre o relacionamento 

entre Empreendedor e prefeituras.  

ABRANGÊNCIA 

Administrações públicas dos municípios a serem diretamente afetados pela 

implantação da hidrelétrica.  

JUSTIFICATIVA 

A construção de usinas hidrelétricas até recentemente era de competência do 

poder público. Por ocasião de um novo projeto hidrelétrico as prefeituras municipais 

valiam-se do momento para apresentar, incluir e exigir o atendimento de uma série 

de pleitos de interesse público e de obrigações do Estado. Atualmente os 

empreendimentos em geral são propostos e implantados pela iniciativa privada, 

portanto, não há mais condições para a inclusão de solicitações não diretamente 

vinculadas ao empreendimento em si. Tal fato requer uma articulação prévia para 

que sejam definidos direitos e deveres entre as partes.  

PÚBLICO ALVO 

Prefeituras de São João e Itapejara D’Oeste, municípios a serem diretamente 

afetados pelo empreendimento.  

AÇÕES PREVISTAS 

• Realizar reuniões e/ou seminários técnicos com prefeitos e seus 

secretários das pastas diretamente envolvidas em questões pertinentes à 

implantação do empreendimento (p. ex. Secretarias de Agricultura, 

Educação, Saúde, etc.). 

• Promover visitas técnicas do público acima citado ao andamento das 

ações do empreendimento em pauta. 

ENTIDADES INTERVENIENTES 

• Empreendedor 

• Prefeituras municipais  

CRONOGRAMA 

• As reuniões ou seminários de esclarecimento devem ocorrer antes e 

durante o decorrer das obras.  

• As visitas técnicas devem ser realizadas durante a fase de construção do 

empreendimento. 
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9.5 PLANO ESPECIAL DE GESTÃO E CONTROLE  AMBIENTAL 

Este Plano é composto de um conjunto de ações e programas, voltados ao 

planejamento de atividades inerentes à obras e que devem ser implementadas em 

conjunto com as obras de engenharia e a gestão do canteiro de obras. 

Em síntese esse plano é composto dos seguintes Programas e Ações: 

• Programa de Recuperação e Recomposição de áreas Degradadas; 

• Plano de Enchimento do Reservatório; 

• Gestão Ambiental e Automonitoramento. 

9.5.1 Programa de Recuperação e Recomposição de Áreas Degradadas 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Algumas áreas utilizadas durante a construção necessitarão de ações 

específicas de recuperação e incorporação à paisagem local e regional. Dentre 

estas medidas está a recuperação da vegetação utilizando-se, na medida do 

possível, espécies vegetais nativas e com potencial para atração da fauna. 

Portanto, este programa define um conjunto de ações que visam promover a 

reabilitação de todas as áreas do canteiro de obras e imediações que tenham sido 

degradadas pelos trabalhos de construção e por ocupações provisórias, bem como 

melhorar as condições de alguns locais devido a suas características específicas, 

além de proporcionar a recuperação paisagística, e num sentido mais amplo, 

ambiental, das áreas degradadas, que envolvem as áreas modificadas durante a 

construção e na posterior operação do empreendimento. 

O programa será implementado gradativamente durante a construção e ao longo 

da evolução do empreendimento, envolvendo canteiro de obras, pátios de 

estocagem de materiais, edificações provisórias, caminhos, APPs, etc. 

As técnicas de recuperação não devem abordar apenas uma recuperação da 

vegetação, mas sim a oportunidade de usos futuros para toda a área próxima ao 

canteiro de obras. Assim, a escolha das espécies, bem como a composição destas 

áreas, pode seguir um zoneamento a ser previamente estabelecido, com setores 

destinados à simples arborização paisagística, ou então a núcleos de vegetação 

para atração de fauna, além de outras funções possíveis previstas nos programas 

relacionados à fauna. 
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OBJETIVOS 

• Sistematizar todas as recomendações apresentadas no EIA quanto ao 

controle ambiental, e em face de possíveis problemas resultantes da 

remoção do canteiro; 

• Cumprir com dispositivo legal relacionado à necessária reabilitação das 

áreas e compensar os impactos aí causados; 

• Promover a reintegração da área do canteiro de obras e dos entornos do 

empreendimento à paisagem local. 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIA 

Em geral, as medidas preconizadas para controle dos impactos sobre o Sistema 

Natural são capazes de mitigar os impactos detectados, bem como de criar 

condições para a reabilitação paulatina das várias áreas de trabalho, à medida em 

que as mesmas vão sendo desativadas. 

Assim, a GESTÃO AMBIENTAL da obra terá como uma de suas incumbências 

cuidar para que as recomendações de controle e mitigação de impactos sejam 

aplicadas rotineiramente nos trabalhos de construção. Isso representa um aspecto 

básico da estratégia de reabilitação do canteiro, incluindo a permanente estocagem 

de vegetação derrubada e solos superficiais, para uso posterior. 

Outro aspecto básico refere-se às medidas corretivas a serem introduzidas após 

a construção, e referir-se-ão a: 

• Retaludamentos em obras de terra e pilhas de bota-fora; 

• Revegetação em áreas desnudadas; 

• Recuperação de solos compactados em acessos e pátios; 

• Remoção e acondicionamento de lixo, entulhos e materiais inservíveis; 

• Descontaminação de solos e coleções hídricas; 

• Desassoreamento de pequenas drenagens; 

• Recomposição paisagística; 

• Preparo de acessos a locais específicos acessíveis ao público; 

As ações previstas deste Programa são as seguintes: 

• Definição das etapas do programa conforme cronograma de construção. 

Durante a elaboração do PBA 
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• Elaboração do detalhamento executivo das espécies a serem utilizadas e 

delineamento espacial das estratégias de recomposição paisagística e 

vegetacional. Durante a elaboração do PBA 

• Promover a retirada prévia das camadas superficiais (orgânicas) dos solos 

das áreas a serem degradadas e estocagem. Os depósitos serão providos 

de sistemas de drenagem periféricos de proteção e suas áreas expostas 

serão recobertas com gramíneas, para evitar perdas por erosão. Durante a 

instalação do canteiro. 

• Reconfiguração topográfica das áreas a serem recuperadas, utilizando-se 

o solo orgânico previamente separado. Durante a construção e, mais 

especificamente, na desmobilização do canteiro de obras. 

• Execução dos plantios de recuperação. Durante a construção e após o 

enchimento. 

• Manutenção e/ou condução das áreas revegetadas. Estende-se por mais  

cinco anos após a conclusão dos plantios. 

A estratégia básica de implementação envolverá essencialmente os elementos 

indicados as etapas acima descritas, estabelecendo-se no 1º ano a elaboração dos 

projetos, a seleção dos locais e os trabalhos de reabilitação, os quais deverão ser 

concluídos ao final do 4º ano. 

RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Responsabilidade do Empreendedor, que manterá um sistema de gestão 

ambiental na obra desde o início dos trabalhos de construção, como responsável 

pelo programa. 

Eventualmente, o concurso de entidades de pesquisas e outras instituições 

poderá ser útil, na medida em que estejam participando de outros programas. 

O Empreendedor poderá assinar convênios ou contratos com instituições 

especializadas na produção de mudas e na realização de plantios de espécies 

nativas. 

O sistema de gestão ambiental cuidará para que dados de outros programas e 

projetos estejam disponíveis de forma coordenada e organizada, para aplicação no 

presente programa. 
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9.5.2 Plano de Enchimento do Reservatório 

INTRODUÇÃO 

O enchimento do reservatório terá início por volta do 23º mês de construção, de 

acordo com o planejamento das obras, prevendo-se sua conclusão em cerca de 

cinco dias, de acordo com os estudos do projeto básico do empreendimento. Por 

ocasião da elaboração do projeto executivo, este prazo pode sofrer modificações. 

O início do enchimento é evento significativo, que implica na necessidade de 

várias providências a serem tomadas com antecedência suficiente, por razões de 

ordem física, operacional, de segurança e também ambiental. 

A maioria das providências está contemplada no presente PMA, na forma das 

diretrizes e dos programas estipulados. O que se indica no presente item é o 

necessário encadeamento lógico–temporal das várias ações necessárias e as 

diretrizes gerais para o detalhamento elaboração do seu planejamento executivo. 

Este detalhamento deverá ser realizado com suficiente antecedência e será 

permanentemente revisto, para que ao se fecharem as adufas de desvio, toda a 

logística necessária esteja em condições de ser implementada. Apesar de ser usual 

para os construtores de barragens e para os técnicos do Setor Elétrico, o 

enchimento do reservatório requer um complexo planejamento logístico, pois 

representa a causa de grande parte de impactos ambientais irreversíveis e não 

mitigáveis, devido à introdução de alterações definitivas na paisagem local, com 

repercussões importantes sobre moradores da região e sobre o Sistema Natural. 

PROGRAMAS NECESSÁRIOS 

São aqui entendidas as ações já previstas anteriormente na forma de 

recomendações gerais e programas referidos especificamente à bacia de inundação, 

e que deverão estar sendo implementadas ou já concluídas na época de início do 

enchimento. Na verdade, tais ações originam-se da necessidade de minimizar ou 

reduzir as próprias conseqüências da formação do reservatório, e são as seguintes: 

• Programa de desapropriação e/ou aquisição de terras; 

• Programa de desmatamento e limpeza da bacia de inundação; 

• Recomposição da infra-estrutura viária afetada; 

• Programa de resgate da fauna; 

• Programas de salvamento arqueológico; 
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• Programa de comunicação social; 

• Programa de educação ambiental. 

AÇÕES DE CURTO PRAZO 

Trata-se aqui da execução de todas as ações indicadas nos tópicos anteriores, 

na forma de recomendações, programas e demais medidas as quais, por 

conveniência logística, podem ou devem ser implementadas a partir do prazo de um 

ano antes do início do enchimento, mas devendo estar concluídas pouco antes 

deste evento. Em geral, tratam-se de ações executivas: 

• Execução da neutralização de focos de poluição prevista no programa 

correspondente; 

• Montagem de logística operacional para ações contingenciais; 

• Intensificação das ações do PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL referentes 

ao enchimento, as quais deverão continuar durante o período de 

enchimento; 

• Implementação, caso não haja em cidades próximas, da infra-estrutura 

necessária de apoio para atendimento hospitalar emergencial; 

• Idem, para coleta, recepção, quarentena e apoio veterinário aos animais 

resgatados; 

• Aquisição e/ou mobilização de veículos de apoio às operações: barcos, 

autos, caminhões e (eventualmente) helicópteros; 

• Formação de convênios para mobilização de autoridades estaduais e 

municipais para situações específicas de segurança pública e saúde 

pública. 

• Evidentemente, as indicações dos cronogramas correspondentes de cada 

programa do PMA deverão ser respeitadas quanto aos prazos 

necessários. (Assim, por exemplo, a coleta de mudas e sementes prevista 

no PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA FAIXA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO 

deverá ter início imediatamente, e durar até a conclusão do 

desmatamento). 

AÇÕES CONTINGENCIAIS 

São as ações executivas específicas para o enchimento, destinadas ao 

atendimento de situações críticas que possam por em perigo pessoas, animais e 
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bens. Estas ações resultarão de uma estratégia global e de táticas previstas, e 

deverão referir-se a: 

• Resgate e salvamento de pessoas ainda remanescentes na área do 

reservatório; 

• Resgate e salvamento de animais que poderão ficar retidos ou confinados 

em ilhas que temporariamente se formarão durante o enchimento; 

• Resgate e retirada de máquinas e veículos; 

• Salvamento e/ou resgate de bens particulares ou de valor, ainda 

remanescentes na área; 

• Proteção prévia das estruturas de tomada d'água, do vertedouro e da 

própria barragem contra materiais flutuantes que as possam prejudicar; 

• Providências específicas para o trecho de jusante devido à redução de 

vazões durante o enchimento; 

• Inspeções e sinalização no rio Chopim entre a barragem e a casa de 

força, para as primeiras liberações de água pelo vertedouro. 

DETALHAMENTO 

Trata-se do ordenamento e fixação de diretrizes básicas para a materialização do 

plano de enchimento, com base nas considerações e tópicos anteriores do presente 

item. Todas as providências executivas serão de responsabilidade do 

Empreendedor, que deverá detalhar este plano a partir do projeto básico ambiental 

correspondente aos detalhamentos dos diversos programas e recomendações 

indicados no presente PMA. 

9.5.3 Gestão Ambiental e Automonitoramento 

ESCOPO GERAL 

Trata-se do estabelecimento de instalações e facilidades para assegurar a 

implementação, o acompanhamento, o controle e o automonitoramento do Plano de 

Manejo Ambiental em sua forma integral. 

ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO 

A Gestão Ambiental será implementada logo após a obtenção da Licença Prévia 

(LP), do empreendimento e abrangerá todas as atividades relacionadas ao PMA. 

Estará subordinada ao empreendedor e terá duração superior ao período de 
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construção, antecedendo-se a ele e estendendo-se por pelo menos mais um ano 

após o início da operação do empreendimento. 

A Gestão Ambiental assegurará a correta implementação e execução de todos 

os planos e programas do PMA (o que fazer para o controle ambiental) e que serão 

detalhados no PBA – Projeto Básico Ambiental (como fazer para o controle 

ambiental) na etapa subsequente do licenciamento ambiental e que, em seguida, 

serão implementados (portanto, quando fazer) durante a construção, na etapa 

derradeira do licenciamento. 

Assim, a incorporação do controle ambiental efetivo ao projeto estará garantida. 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Ambiental propiciará suporte para o detalhamento, a implementação e 

a operacionalização do conjunto do PMA, bem como facilitará atividades de 

acompanhamento e fiscalização da implementação de ações, diretrizes, 

recomendações, providências gerais, programas ambientais e programas de 

monitoramento que o integram. 

Além disso, para a implementação do PMA, o Empreendedor deverá, estabelecer 

diversas negociações e vários entendimentos prévios com órgãos, instituições 

públicas e proprietários de terras nas imediações com vistas a providências 

executivas 

Com isso, o Empreendedor assegurará que todos os requisitos de planejamento, 

executivos, operacionais e legais de todas as etapas do licenciamento ambiental 

estejam atendidos por ocasião das solicitações das licenças ambientais 

subsequentes (LI e LO), em tempos hábeis e de modo compatível com os 

cronogramas do empreendimento. 

ESTRATÉGIA GERAL DE IMPLEMENTAÇÃO E ATUAÇÃO 

Tendo em vista que muitas das providências previstas no PMA envolverão ações 

de construção e poderão interferir com o planejamento executivo do 

empreendimento e, como, por outro lado, será preciso assegurar o cumprimento 

integral das providências, a Gestão Ambiental possibilitará o desenvolvimento das  

atividades de forma harmônica e integrada, garantindo a incorporação efetiva dos 

critérios ambientais aos critérios de planejamento, projeto e construção, já na etapa 

de elaboração do PBA, o qual será compatibilizado ao Projeto Básico do 

empreendimento. 
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Além disso, a Gestão Ambiental será o canal de comunicação do Empreendedor 

com o IAP para este empreendimento específico, mantendo-o informado de todas as 

providências em andamento por meio de relatórios periódicos de 

automonitoramento, bem como tomará providências específicas relacionadas ao 

PMA ou a eventuais complementações, sempre que necessário. 

Sua implementação, portanto, se dará em duas etapas. A primeira, logo após a 

obtenção da LP, visando a elaboração do PBA. A segunda, após a obtenção da L.I e 

início das obras junto com a instalação dos canteiros de obras, quando se preverá 

em projeto um local destinado às instalações físicas da Gestão Ambiental. 

Estas instalações contarão com as facilidades laboratoriais e logísticas 

suficientes para o atendimento das necessidades dos trabalhos de campo do PMA. 

Os programas a serem detalhados no PBA serão reunidos e organizados visando 

sua implementação imediata, de modo compatível com as determinações do IAP e 

os requisitos construtivos e operacionais do empreendimento. Após a conclusão da 

elaboração do PBA, serão tomadas as providências necessárias relacionadas a 

estruturação de convênios, aquisição de equipamentos, providências em campo 

(como inspeções, demarcações, etc.), solução de necessidades logísticas e 

operacionais para os vários programas, etc. 

AUTOMONITORAMENTO 

A Gestão Ambiental da obra será responsável também pelo automonitoramento, 

ou seja, a produção de informes destinados a manter o IAP informado do andamento 

do PMA e das providências e fatos relevantes, incluindo discussões e avaliações 

críticas dos resultados dos trabalhos, principalmente dos programas de 

monitoramento. A periodicidade será acertada de comum acordo com o IAP. 
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111000...   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   
A análise de impactos mostrou que as alterações ambientais mais importantes 

consistirão na transformação de um trecho do rio Chopim em um pequeno lago, 

simultaneamente à redução de vazões na alça do rio entre a barragem e a casa de 

força. A formação do lago afetará parcialmente cerca de  23 propriedades rurais e 

ocasionará também a definição de uma nova área de proteção permanente, a se 

desenvolver ao longo de cerca de 17 km da orla do lago. 

Afogamento de vegetação ciliar em cordões estreitos, representam perdas de 

elementos de vegetação e perdas de hábitats da fauna. Além disso, a supressão de 

pequenos degraus existentes no leito do rio e alterações dos valores cênicos das 

corredeiras e da alça do rio entre a barragem e a casa de força são alterações que 

ocorrerão. 

Estas alterações terão início efetivo a partir da decisão de licenciar o 

empreendimento, o que implicará na disseminação do conhecimento das 

características do projeto por meio de discussões apresentações ao público leigo e 

demais interessados. 

A ascensão do nível d’água no reservatório se dará após cerca de 24 meses, 

prazo estimado para a construção da barragem e vedação das adufas de desvio, 

esperando-se que o enchimento possa ocorrer em poucos dias. 

O aproveitamento PCH Foz do Santana, pelo seu porte modesto, pela disposição 

de suas estruturas e pelas regras operacionais que garantirão, em operações a fio 

d’água, a liberação permanente de descargas, atendendo a disposições legais, para 

a alça do rio compreendida entre a barragem e a casa de força, não deverá 

promover a deterioração da qualidade da água, até mesmo porque previamente ao 

enchimento do reservatório, será efetuado o desmatamento na bacia de inundação, 

minimizando-se, com isso, a possibilidade de concentração de nutrientes no corpo 

d’água. Entretanto, mesma que esta providência não fosse tomada, o potencial de 

eutrofização do lago torna-se significativamente pequeno pois, para qualquer 

formulação utilizada, ele varia de acordo com o tempo de residência. 

A despeito disso o estudo mostrou que será possível acomodar o 

empreendimento ao ambiente, introduzindo-se em seu planejamento as medidas 

preconizadas no PMA. 
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Da análise efetuada sobre o aparato legal em vigor, conclui-se que o 

empreendimento PCH Foz do Santana está sujeito ao licenciamento ambiental, 

sendo necessário, para tanto, a apresentação do correspondente EIA/RIMA ao IAP 

e, ainda, que o mesmo deverá ser apresentado e debatido em audiência pública. O 

empreendimento enquadra-se, de fato, como pequena central hidroelétrica e, por 

isso, não está sujeito ao pagamento compensação financeira pela área alagada, 

como seria o caso de uma usina hidrelétrica de maior porte. 

O empreendedor deverá adquirir mediante negociações com proprietários, as 

terras necessárias à formação do reservatório e à implantação da barragem e 

demais estruturas que comporão o aproveitamento hidroelétrico, bem como as terras 

necessárias à formação de área de proteção permanente (APP) do futuro 

reservatório, a qual terá uma extensão correspondente ao perímetro do lago a ser 

formado, e largura de 100 m. Também deverá promover as indenizações 

necessárias por eventuais perdas de bens patrimoniais ou de produção dos 

proprietários e moradores que venham a ter suas propriedades ou moradias 

afetadas pelo empreendimento. 

O empreendedor deve conjugar esforços para evitar as desapropriações 

utilizando os processos judiciais, optando pelas negociações da via administrativa, 

de modo a não penalizar os proprietários rurais atingidos. 

Os processos de desapropriação/indenização a serem realizados na 

implementação da PCH Foz do Santana, devem ser subsidiados por estudos 

detalhados de cada caso, de modo a contemplar todas as nuances observadas. 

O empreendedor estará obrigado, ainda, de acordo com os procedimentos de 

licenciamento, a promover a retirada prévia de vegetação das áreas a serem 

inundadas, bem como o resgate prévio e salvamento de animais cujos hábitats 

venham a ser afetados, além do resgate prévio de elementos de valor histórico e 

arqueológico que possam ser afetados de alguma forma pelo empreendimento, para 

o que serão necessários trabalhos prévios de pesquisas e levantamentos. 

Além disso, após o início da operação da central hidroelétrica, o empreendedor 

será responsável pela manutenção e conservação da APP do reservatório, bem 

como pela vazão mínima a jusante da barragem nos termos das normas legais do 

Estado do Paraná. 
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Por isso, recomenda-se que a LP seja concedida para caracterizar formalmente a 

viabilidade ambiental do empreendimento. Assim, o Empreendedor poderá detalhar 

seu projeto técnico e o necessário Projeto Básico Ambiental e programar sua 

construção, porém será necessário, ainda, que obtenha também a LI, com a qual (e 

somente após sua obtenção) poderá iniciar os trabalhos de construção. 

A LI poderá ser concedida após a aprovação, pelo IAP, do PBA, no qual estarão 

detalhadas as formas de execução das medidas e recomendações adicionais a 

serem estabelecidas ou eventualmente julgadas necessárias, no processo de 

concessão da LP, pelas equipes técnicas do IAP responsáveis pela avaliação deste 

trabalho. 

 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

673 

111111...   RRREEEFFFEEERRRÊÊÊNNNCCCIIIAAASSS   BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCAAASSS   
____.(coord.) Relatório final do projeto de caracterização do patrimônio arqueológico 
de áreas potenciais para a implantação de corredores ecológicos junto aos 
reservatórios das UHE's Salto Osório e Salto Santiago, vale do rio Iguaçu/ 
Paraná.Curitiba, Convênio ELETROSUL- LACTEC, 100 p, 2006b. 

_____ (coord.).  Relatório final das pesquisas arqueológicas realizadas na área de 
influência de derivação do rio Jordão (1994-95). Curitiba: COPEL/ FUNPAR/ UFPR, 
1995. 

_____.  Análise da malha urbana de Villa Rica delEspiritu Santo (1589-1632)/ Fênix-
PR. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, 
n.5, p.51-61, 1995. 

_____.  Arqueologia e história da vila espanhola de Ciudad Real de Guairá. 
Cadernos de Arqueologia, Museu de Arqueologia e Artes Populares de Paranaguá, 
n.1, p.7-103, 1976. 

_____.  Arte rupestre no Paraná. Revista da FAP, Curitiba, n.5, p.1-25, 2009. 

_____.  Breves notas sobre petroglifos no segundo Planalto Paranaense (Sítio PR 
UV 5). Revista do CEPA-UFPR, Curitiba, n.1, p. 53-63, 1968b. 

_____.  Diagnóstico do patrimônio arqueológico. In: COPEL/INTERTECHNE-LEME-
ENGEVIX- ESTEIO. EIA/RIMA do Sistema de Transmissão de 500kV associado à 
UH Salto Caxias, Curitiba, COPEL, outubro 1996. 

_____.  Estudo arqueológico no alto vale do rio Ribeira: área do gasoduto Bolívia-
Brasil, trecho X, Paraná. 271p. Tese (Doutorado em Arqueologia), Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2006a. 

_____.  Novas manifestações da tradição Itararé-Taquara no Estado do Paraná. 
Pesquisas, Antropologia, São Leopoldo, n.20, p.121-129, 1969a. 

_____.  Pesquisas arqueológicas no alto e médio rio Iguaçu. In: Programa Nacional 
de Pesquisas Arqueológicas, 3, Result. Preliminares, 3o ano, 1967/ 68, Publ. 
Avulsas n.13, Museu Paraense Emílio Goeldi, p.103-131, 1969b. 

_____.  Pesquisas arqueológicas no médio e baixo rio Iguaçu. In: Programa Nacional 
de Pesquisas Arqueológicas, 4, Result. Preliminares, 4o ano, 1968/ 69, Publ. 
Avulsas n.15, Museu Paraense Emílio Goeldi, p.87-114, 1971. 

_____.  Pinturas rupestres no centro-leste e nordeste paranaense. Artigo editado no 
CD-ROM dos Anais do XII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, São 
Paulo, SAB, 2003. 

_____.  Relatório das pesquisas arqueológicas realizadas na área da Usina 
Hidrelétrica de Salto Santiago (1979-80). Florianópolis/ Curitiba: ELETROSUL/ 
IPHAN, 1981b. 

_____.  Relatório de atividades desenvolvidas pelo Museu Paranaense no sudoeste 
paranaense. Curitiba, Museu Paranaense, 2000a. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

674 

_____.  Relatório preliminar do programa de salvamento arqueológico das linhas de 
transmissão de 525kV da UHE Salto Caxias à UHE Salto Santiago. Documento 
interno do Museu Paranaense/ FUNPAR/ COPEL, 1998b. 

_____.  Revisão dos sítios arqueológicos com mais de seis mil anos BP no Paraná: 
discussões geoarqueológicas. Fumdhamentos, FUMDHAM, São Raimundo Nonato, 
www.fumdham.org.br, n.7, 2008. 

_____.  Um tesouro herdado: os vestígios arqueológicos da cidade colonial 
espanhola de Villa Rica delEspiritu Santo/ Fênix - PR. Dissert. Mestrado, Depart. 
Antropologia/ UFPR, 1997. 

_____.  Villa Rica delEspiritu Santo: ruínas de uma cidade colonial espanhola no 
interior do Paraná. Arquivos do Museu Paranaense, nova série arqueologia, n.8, 
1993. 

_____. (coord.).  Relatório das pesquisas realizadas na área da planejada UHE 
Fundão/ Rio Jordão - PR. Curitiba, Museu Paranaense/ COPEL, relat. inédito, 1998c. 

_____. (coord.). Relatório preliminar do programa de salvamento arqueológico das 
linhas de transmissão de 525kV da UH Salto Caxias à Subestação Cascavel, 
Paraná. Curitiba, Convênio COPEL- FUNPAR- Museu Paranaense, 2000b. 

_____. (coord.)IX Relatório do programa de salvamento arqueológico e 
paleontológico da UHE de Salto Caxias-PR. Documento interno do Museu 
Paranaense/ FUNPAR/ COPEL, 1998a. 

_____. Métodos de prospecção do programa de salvamento arqueológico da Usina 
Hidrelétrica de Salto Caxias- PR. Col. Arqueologia, Porto Alegre, EDIPUC-RS, n.1, 
v.2, p.541-560, 1995/ 96. 

_____. O patrimônio arqueológico e a COPEL. Curitiba, Secretaria de Estado da 
Cultura do Paraná-Museu Paranaense, 46p, 2001. 

_____. Patrimônio arqueológico e paleontológico. In: COPEL-INTERTECHNE-
LEME- ENGEVIX-ESTEIO.  Estudo de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica de 
Salto Caxias, rio Iguaçu/ PR, vol. IV, Curitiba, COPEL, 1993. 

_____. Programa de salvamento arqueológico da UH Salto Caxias/ Rio Iguaçu - 
Paraná. Artigo editado no CD-ROM do XV Seminário Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia Elétrica, Foz do Iguaçu- PR, ITAIPU Binacional, 1999. 

_____. Relatório das pesquisas arqueológicas realizadas na área da Usina 
Hidrelétrica Foz do Areia. Curitiba, Convênio COPEL - UFPR, 1981a. 

_____.(coord.)Relatório final do programa de salvamento arqueológico da UHE Salto 
Caxias-PR. Curitiba, Convênio COPEL- FUNPAR- Museu Paranaense, 350 p., 2001. 

______.  Áreas arqueológicas do litoral e do planalto do Brasil. Revista do Museu de 
Arqueologia e Etnologia, São Paulo, n.1, p. 13-20, 1991. 

______.  Settlement patterns and environmental changes in human occupation on 
the left bank of the Paraná river (Paraná State, Brazil). ArqueoWeb, v.6, n.1, mayo 
2004. 

______. A tradição Tupiguarani no litoral do Estado do Paraná. Revista do Círculo de 
estudos Bandeirantes. Curitiba, n.16, p.71-95, set. 2002. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

675 

______. The Guarani. In: STEWARD, J.H. (ed.) Handbook of South American 
Indians. Washington D.C.: Bureau of American Ethnology, Bul. 143, v.3, p.69-94, 
1948. 

ABILHOA, V. (2004). Composição, aspectos biológicos e conservação da ictiofauna 
do alto curso do rio Iguaçu, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, Brasil. Tese 
(Doutorado), Universidade Federal do Paraná. 84p. 

ABILHOA, V. & BOSCARDIN, C. R. 2004. A Ictiofauna do alto curso do rio Iguaçu na 
Região metropolitana de Curitiba, Paraná. Sanare 22: 58-65. 

ABILHOA, V. & DUBOC, L. F. 2004. Peixes. In: MIKICH, S. B. & BÉRNILS, R. S. 
(eds.). Livro Vermelho dos Animais Ameaçados de Extinção no Estado do Paraná. 
Curitiba: Mater Natura e Instituto Ambiental do Paraná. p.581-678. 

ABILHOA, V.; DUBOC, L. F.; AZEVEDO FILHO, D.P. 2008 . A comunidade de 
peixes de um riacho de Floresta com Araucária, alto rio Iguaçu, sul do Brasil. Revista 
Brasileira de Zoologia 25(1): 238-246. 

ABILHOA, V.A & DUBOC, L.F. (2007). A new species of the freshwater fish genus 
Astyanax (Ostariophysi: Characidae) from the rio Iguaçu basin, southeastern Brazil. 
Zootaxa 1587: 43-52.ABRUNHOSA, P. A.; WOGEL, H.; POMBAL Jr. J.P. Anuran 
temporal occupacy in a temporary pond from the Atlantic Rain Forest, south-eastern 
Brazil. Herpetological Journal, vol. 16: 115-122.2006. 

AGOSTINHO, A. A., GOMES, L. C., PELICICE, F. M. 2007. Ecologia e manejo de 
recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil. EDUEM, Maringá, 501p. 

AGOSTINHO, A. A., JÚLIO-JR., H. F. & BORGHETTI, J. R. Considerações sobre os 
impactos dos represamentos na ictiofauna e medidas para sua atenuação. Um 
estudo de caso: reservatório de Itaipu. Rev. Unimar, 14: 89-107. 1992. 

AGOSTINHO, A.A. & GOMES, L.C. Reservatório de Segredo: bases ecológicas para 
o manejo. Maringá, EDUEM, 387p., 1997. 

AGOSTINHO, A.A. 1993. Considerações sobre a ictiofauna das principais bacias 
hidrográficas brasileiras. Resumos do X Encontro Brasileiro de Ictiologia. São Paulo, 
SP. P.301. 

AGOSTINHO, A.A.; HAHN, N.S.; GOMES, L.C. & BINI, L.M., Estrutura trófica. In: 
VAZZOLER, A.E.A. de M.; AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. A planície de 
inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. 
Maringá, EDUEM, p.229-248, 1997 

AGOSTINHO, A.A.; JÚLIO JR, H.F.; GOMES, L.C. & BINI, L.M., AGOSTINHO, C.S.. 
Composição, abundância e distribuição espaço-temporal da ictiofauna. In: 
VAZZOLER, A.E.A. de M.; AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. A planície de 
inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. 
Maringá: EDUEM, p.229-248, 1997 

AGOSTINHO, A.A.; JÚLIO JR., H.F.; BORGHETTI, J.R. 1992 Considerações sobre 
os impactos dos represamentos na ictiofauna e medidas para sua atenuação. Um 
estudo de caso: Reservatório de Itaipu. Revista UNIMAR, Maringá, 14(Suplemento): 
89-107 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

676 

AGOSTINHO, A.A.; VAZZOLER, A.E.A. de M. & THOMAZ, S.M. 1995. The high river 
Paraná basin: Limnological na Ichthyological Aspects. In: TUNDISI, J.G.; BICUDO, 
C.E.M.  & TUNDISI, T.M. (eds.) Limnology in Brasil. Rio de Janeiro: ABC/SBL, 384p. 

ALCAREZ, H.S.V.; PAVANELLI, C.S. & BERTACO, V.A. 2009. Astyanax jordanensis 
(Ostariophysi: Characidae), a new species from the rio Iguaçu basin, Paraná, Brazil. 
Neotropical Ichthyology 7(2):185-190. 

 

ALEIXO, A. e J. M. E. VIELLIARD. 1995. Composição e dinâmica da avifauna da 
mata de Santa Genebra, Campinas, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de 
Zoologia, Curitiba, 12: 493-511. 

ALMIRÓN, A. E.; AZPELICUETA, M. de las M.; CASCIOTTA, J. R. Astyanax ita sp. 
n. – a new species from the Río Iguazú basin, in Argentina (Teleostei, 
Characiformes, Characidae). Zoologische Abhandlungen, 52: 3-10. 2002. 

ALVES, S. & BUCKUP, P.A. 1997. Os cascudos da família Loricariidae (Siluriformes) 
na coleção ictiológica do Museu Nacional. Resumos do XII Encontro Brasileiro de 
Ictiologia. São Paulo p.107. 

AMARAL, B. D. & PETRERE-JR., M. 1996. Os padrões de diversidade e as 
comunidades de peixes no reservatório – “UHE” de Promissão (SP): escalas, 
complexidades e as heterogeneidades dos ecótonos. Workshop: “Padrões de 
Biodiversidade da Mata Atlântica do Sudeste e Sul do Brasil”. Campinas, SP. (Base 
de Dados Tropical (BDT) – Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia “André 
Tosello”: www.bdt.org.br/bdt). 

AMBROSETTI, J.B. Los cementérios pré-históricos del alto Paraná (Misiones). 
Boletim del Instituto Geografico Argentino. Buenos Aires, v.16, p.227-257, 1895. 

ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. , Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional,v.76,1956. 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Legislação básica do setor elétrico 
brasileiro. Brasília: ANEEL, 2000. 2v. : il. 

ANTUNES, P. B. Direito ambiental. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 1996.  

ANTUNES, P. DE B., Jurisprudência Ambiental Brasileira. Lumen Juris. 1995. 134 p. 

ARANTES, A.A. (org.). Produzindo o passado: estratégias de construção do 
patrimônio cultural. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

ARAÚJO, A. B. Comunidades de lagartos brasileiros. p. 58-68. In: L. B. Nascimento; 
A. T. Bernardes e G. A. Cotta (Eds.). Herpetologia no Brasil, 1. 1994. Belo Horizonte, 
Minas Gerais. 134p. 

ARGÔLO, A. J. S. 1992. Considerações sobre a ofiofauna dos cacauais do sudeste 
da Bahia. Dissertação, I Curso de Desenvolvimento e Gestão Ambiental Região Sul 
da Bahia. Universidade Estadual Santa Cruz, BA. 

AUGUST, P.V. 1983. The role of habitat complexity and heterogeneity in structuring 
tropical mammal communities. Ecology 64(6):1495-1507. 

AURICCHIO, P.; F. OLMOS. Northward range extension For the European Hare, 
Lepus europaeus Pallas, 1778 (Lagomorpha - Leporidae) in Brazil, Publicações 
Avulsas, São Paulo, InstitutoPau Brasil de HistóriaNatural, n. 2, p. 1-6, 1999. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

677 

ÁVILLA-PIRES, T. C., 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verhand. 299: 1-
706. 

AYTAI, D. As gravações rupestres de Itapeva. Revista da Universidade Católica de 
Campinas. Campinas, v.3, n.14, p.29-61, 1970. 

AZPELICUETA, M. de las M.; CASCIOTTA, J. R.; ALMIRÓN, A. E. Bryconamericus 
pyahu sp.n. (Characiformes, Characidae), a new species from the río Iguazú basin, 
in Argentina. Revue Suisse de Zoologie, 110(3): 581-589. 2003 

AZPELICUETA, M. de las M.; CASCIOTTA, J. R.; ALMIRÓN, A. E. Two new species 
of the genus Astyanax (Characiformes, Characidae) from the Paraná basin in 
Argentina. Revue Suisse de Zoologie, 109(2): 243-259. 2002. 

BALDUS, H. O culto aos mortos entre os Kaingang de Palmas. In: Ensaios de 
Etnologia Brasileira . São Paulo: Brasiliana/ Cia Editora Nacional, 101, p.8-33, 1979. 

BARBIERI, G & SANTOS, E.P. dos. 1988. Análise comparativa do crescimento e de 
aspectos reprodutivos da piava, Leporinus friderici (Bloch, 1974) (Osteichthyes, 
Anostomidae) da represa do Lobo e do rio Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo. Ciênc. 
e Cult., v.40, n.7, p.693-697. 

BARBIERI, G. 1989. Dinâmica da reprodução e crescimento de Hoplias malabaricus 
(Bloch, 1794) (Osteichthyes, Erythrinidae), na represa do Monjolinho. São Carlos/SP, 
Revta. bras. Biol., v.6, n.2, p.225-233. 

BARBIERI, G; VERANI, J.R. & BARBIERI, M.C. 1982. Dinâmica quantitativa da 
nutrição de Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) (Pisces, Erythrinidae), na represa do 
Lobo (Brotas-Itirapina/SP). Revta. bras. Biol., v.42, n.2, p.295-302. 

BARLETTA, M. & CORRÊA, M.F.M. 1992. Peixes da costa do Brasil. Curitiba:Ed. da 
UFPR. 82p. 

BARLETTA, M. & CORRÊA, M.F.M. Peixes da costa do Brasil. Curitiba:Ed. da 
UFPR, 82p., 1992. 

BARRELLA, W. & PETRERE-JR., M. 1996. A biodiversidade da ictiofauna nos rio 
Tietê e Paranapanema e sua relação com a floresta atlântica. Workshop: “Padrões 
de Biodiversidade da Mata Atlântica do Sudeste e Sul do Brasil”. Campinas, SP. 
(Base de Dados Tropical (BDT) – Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia 
“André Tosello”: www.bdt.org.br/bdt). 

BARTLETT, R. D. E BARTLETT, P. Reptiles and amphibians of the Amazon: An 
ecotourist’s guide. University Press of Florida.291pp. 2003. 

BASILE-MARTINS,M.A.; CIPOLLI, M.N. & GODINHO, H.M. 1986. Alimentação do 
mandi, Pimelodus maculatus Lacépède, 1803 (Osteichthyes, Pimelodidae), de 
trechos dos rios Jaguari e Piracicaba, São Paulo - Brasil. Bol. Inst. Pesca, v.13, n.1, 
p.17-29. 

BASTOS, R.L. & SOUZA, M.C. Normas e gerenciamento do patrimônio 
arqueológico. 2 ed. revista e atualizada. São Paulo: 9 SR/ IPHAN, 2008. 

BAUMGARTNER, G.; PAVANELLI, C.S.; BAUMGARTNER, D.; BIFI, A.G.; DEBONA, 
T. & FRANA, V.A. 2012. Peixes do baixo rio Iguaçu. Maringá: EDUEM, 203p. 

BAZZOLI, N.; SATO, Y.; SANTOS, J.E. dos; CRUZ, A.M.G.; CANGUSSU, L.C.V.; 
PIMENTA, R.S. & RIBEIRO, V.M.A. Biologia reprodutiva de peixes forrageiros da 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

678 

represa de Três Marias, MG. Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. São 
Paulo, p.344, 1997. 

BECKER, M.; DALPONTE, J.C. Rastros de mamíferossilvestresbrasileiros. 
EditoraUniversidade de Brasília. Brasília, D.F., 1991. 180p. 

BECKER, I.I.B. & LAROQUE, L.F.S. O índio Kaingang do Paraná: subsídios 
para uma etno-história. São Leopoldo: Edit. UNISINOS, 1999. 

BEHLING, H.; PILLAR, V.D.P.; ORLÓCI, L.; BAUERMANN, S.G. Late 
Quaternary Araucaria forest, grassland (Campos), fire and climate dynamics, studied 
by high-resolution pollen, charcoal and multivariate analysis of the Cambará do Sul 
core in southern Brazil. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v.203, 
n.3-4, p.277-297. 2004 

BEISWENGER, R.E. Integrating anuran amphibian species into environmental 
assessment programs, p.159-165. In: R.C. Szaro, K.E. Severson e D.R. Patton 
(Eds). Management of Amphibians, Reptiles, and Small Mammals in North America: 
Proceedings of the Symposium. 1988. Arizona, USDA Forest Service, General 
Technical Report RM-166, 458p.  

BELUZZO, A.M.M. Um lugar no universo. In: O Brasil dos Viajantes. v.2. São Paulo, 
Metalivros, Salvador: Fundação Odebrecht, 1994. 

BENJAMIN, L. dos S.; RIZZO, E. & BAZZOLI, N. 1997. Reprodução e parede 
folicular de Schizodon nasutus (KNER, 1859) (Characiformes: Anostomidae): estudo 
morfométrico, histológico e ultra-estrutural. Resumos do XII Encontro Brasileiro de 
Ictiologia. São Paulo. p.350 

BENNEMANN, S.T.; ORSI, M.L. & SHIBATTA, O.A. 1996. Atividade alimentar de 
espécies de peixe do rio Tibagi, relacionada com o desenvolvimento de gordura e 
das gônadas. Revta. bras. Zool., v.13, n.2, p.501-512. 

BERNARDE, P. S. Geographic distribution: Hyla punctata (NCN). Herpetological 
Review, 29:246. 1998. 

BERNARDE, P. S. Geographic distribution: Hyla uruguaya. Herpetological Review, 
30:230. 1999. 

BERNARDE, P. S.; ANJOS, L. Distribuição espacial e temporal da anurofauna no 
Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina, Paraná Brasil (Amphibia: Anura). 
Comum. Mus. Ciênc. Tecnol. PUCRS. Sér. Zool., 12:127-140. 1999. 

BERNARDE, P. S.; R. A. MACHADO. Fauna reptiliana da bacia do rio Tibagi. p. 291-
296 In M. E. MEDRI, E. BIANCHINI, O. A. SHIBATTA; J. A. PIMENTA (Eds.). A 
Bacia do Rio Tibagi. 2002. Londrina: MC-Gráfica, 595 p.  

BERNARDE, P.S.; MACHADO, R. A. Riqueza de espécies, ambientes de 
reprodução e temporada de vocalização da anurofauna em Três Barras do Paraná, 
Brasil (Amphibia: Anura). Cuaderno herpetologia, 14(2): 93-104, 2001 (2001). 

BERNARDE, P.S.; R.A. MACHADO; S.A.A. MORATO; J.C. DE MOURA-LEITE; L. 
DOS ANJOS; A. DE PAULA, M.D. RODRIGUES; G. SILVEIRA. Importância do 
“Parque Estadual Mata dos Godoy” na conservação de algumas espécies de 
anfíbios e répteis florestais na região de Londrina, Estado do Paraná, Brasil. p. 478-
484. In: M.S. Milano; V. Theulen (Eds.), 1997.Campo Grande, Congresso Brasileiro 
de Unidades de Conservação, Anais, XVI + 845p.  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

679 

BERNARDES, L.M.C. “O problema das “frentes pioneiras”, no Estado do Paraná”. 
Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, v.15, n.3, jul/set, 1953.  

BÉRNILS, R.S. Répteis da Floresta Atlântica. In: FERNANDES, C.R. (Ed.). Floresta 
Atlântica, Reserva da Biosfera. Curitiba, Paraná, Opta Ed. 2003, p. 151-174. 

BÉRNILS, R. S. (org.). Brazilian reptiles – List of species. 2010. Accessible at 
http://www.sbherpetologia.org.br/. Sociedade Brasileira de Herpetologia. 11.08.2010. 

BÉRNILS, R. S., MOURA-LEITE, J. C. de.; MORATO, S. A. A. Répteis. In: MIKICH, 
S. B.; BÉRNILS, R. S. (org.). Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do 
Paraná. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná & Mater Natura, 2004. p. 471-510. 

BÉRNILS, R. S.; MOURA-LEITE, J. C., A Contribuição de André Mayer à História 
Natural no Paraná. III. Répteis. Arq. Biol. Tecnol. 33 (2): 469-480. 1990. 

BÉRNILS, R.S., S.A.A. MORATO; J.C. MOURA-LEITE. Imantodes cenchoa 
(Dormideira). Geographic distribution. Herp. Review 31 (1): 55-56, 2000. 

BERTA, A. 1982. Cerdocyon thous. Mammalian Species, 186:1-4. 

BIANCONI, G.V. Diversidade e deslocamentos de morcegos (Mammalia, Chiroptera) 
emremanescentes florestais do Noroeste do Paraná, Brasil. Dissertação de 
Mestrado em Biologia Animal, Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas, 
Universidade Estadual Paulista, São José do RioPreto, 2003. 52p. 

BIANCONI, G.V.; S.B. MIKICH; W.A. PEDRO. Movements of bats (Mammalia, 
Chiroptera) in AtlanticForest remnants in southern Brazil. Revista Brasileira de 
Zoologia, Curitiba, v. 23, n. 4, p. 1199-1206, 2006.  

BIBBY, C., M. JONES e S. MARSDEN. 2000. Expedition Field Techiniques, BIRD 
SURVEYS. Ed. Bird Life International, Cambridge. 

BIERREGAARD, R.O. & P.C.STOUFFER. 1997. Understory Birds And Dynamic 
Habitat Mosaics In Amazonian Rainforests. In: W.F.Laurance & R.O.Bierregaard 
Eds. Tropical Forest Remnants: Ecology, Management, And Conservation Of 
Fragmented Communities. Chicago, University Of Chicago Press: 138-155. 

BIFI, A.G.; PAVANELLI, C.S. & ZAWADSKI, C.H. 2009. Three new species of 
Ancistrus Kner, 1854 (Siluriformes: Loricariidae) from the Rio Iguaçu basin, Paraná 
State, Brazil. Zootaxa 2275:41-59. 

BIRDLIFE, 2009. Threatened birds of the world. Barcelona and Cambrigde, UK: Lynx 
Edicions and BirdLife International. 

BOCCHESE, Nari Fornari. et al. Rio Chopim - Da nascente à foz. In: 
www.whiteduck.com.br/riochopim/index.html, acessado em 19-11-01. 

BÖEHLKE, J.E.; WEITSMAN, S.H. & MENEZES, N. 1978. Estado atual da 
sistemática dos peixes de água doce da América do Sul. Acta Amazonica, v. 8, 
p.:657-677. 

BONETTO, A.A. 1986. Fish of the Paraná system. In: DAVIES, B.R. & WALKER, 
K.F. (ed.). The ecology of river systems. Junk: Den Haag. p. 573-588. 

BORBA, T.M. Actualidade indígena. Coritiba: Typ. e Lytog. a vapor Impressora 
Paranaense, 1908. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

680 

BORGES, C.R.S. Composição mastofaunística do Parque Estadual de Vila Velha, 
Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Curitiba, 358p. Tese (Mestrado em Zoologia) - 
Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, 1989. 

BORGES, R. O.; SILVA, R. A. A.; CAMPAGNOLI, F.; CASTRO, S. S. Mapeamento 
da evolução da produção de sedimentos no setor sul da Alta Bacia do Rio Araguaia. 
In: Simpósio Nacional de Controle de Erosão, 8. São Paulo, 2009. Anais do VIII 
Simpósio Nacional de Controle de Erosão, 2009. CD-ROM. 

BORNSCHEIN, M.R. e B. L. REINERT. 2000. Aves de três remanescentes florestais 
do norte do estado do Paraná, sul do Brasil, com sugestões para a conservação e 
manejo. Revista Brasileira Zoologia 17(3): 615-636. 

BOUTIN, L. Colônias indígenas na Província do Paraná. Boletim do Instituto 
Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense. Curitiba, v.36, p.47-112, 1979. 

BOUTIN, L. Colônias militares da Província do Paraná, Boletim do Instituto Histórico, 
Geográfico e Etnográfico Paranaense. Curitiba, v.33, p.13-67, 1977. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, Senado, 1998. 

BRASIL: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (2000). Programa Nacional de 
Desenvolvimento de Mesorregiões Integradas. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional. 

BRASIL: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (2000). 
Regiões de Influência das Cidades,1993. Rio de Janeiro:IBGE. 

BRITSKI, H.A. Peixes de água doce do Estado de São Paulo; sistemática. In: 
Poluição e Piscicultura. São Paulo: Comissão Interestadual da Bacia Paraná-
Uruguai, p.79-108, 1970.  

BRITSKI, H.A.; SATO, Y. & ROSA, A.B.S. Manual de identificação de peixes da 
região de Três Marias. Brasília: Câmara dos Deputados/CODEVASF. 143p, 1984. 

BROCHADO, J.J. A Tradição cerâmica Tupiguarani na América do Sul. Clio. Recife, 
n.3, p.47-60, 1980. 

BUCKUP, P. A.; MENEZES, N.A. & GHAZZI, M.S.  2007. Catálogo das Espécies de 
Peixes de Água Doce do Brasil. Rio de Janeiro, Museu Nacional. 195 p. 

BULLOCK, T.H.; SOUZA, N.F.; GRAF, W.; HELLIGENBARG,W.; LANGNER, G.; 
MEYER,D.L.; SOUZA, F.P.; SCHEICH,H. & VIANCOUR, T.A. 1979. Aspectos do uso 
da descarga do órgão elétrico e eletrorrecepção nos Gymnotoidei e outros peixes 
amazônicos. Acta. Amaz., v. 9, n.3, p.549-572. 

 

CABEZA DE VACA, A.N. Naufrágios e comentários. Porto Alegre: L&PM Editores, 
1987. 

CABRERA, A.; WILLINK, A. Biogeografía de America Latina. Monografia nº 13. 
Programa regional de desarollo científico e tecnológico de la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1973, 120 p. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

681 

CÁCERES, N. C. 2000. Dieta, adaptações à alimentação e dispersão de sementes por 
marsupiais do sul do Brasil. Curitiba: Univ. Federal do Paraná, Tese de Doutorado em 
Zoologia, 144 p. 

CÁCERES, N. C.; L. M. TIEPOLO. Dinâmica populacional de uma comunidade de 
pequenos mamíferos em uma Floresta Estacional Semidecidual do sul do Brasil. XIII 
Jornadas Argentinas de Mastozoologia. Libro de Resúmenes. p. 113, 1998. 

CÂMARA FILHO, R.M. A Desapropriação por Utilidade Pública. Rio de Janeiro, 
Editora Lumen Juris, 1994. p. 625 

CÂMARA, I.G. Plano de ação para a Mata Atlântica. Fundação SOS MataAtlântica, 
São Paulo, Brasil, 1991,152p.  

CAMPAGNOLI, F. A aplicação do assoreamento na definição de geoindicadores 
ambientais em áreas urbanas: exemplo na bacia do Alto Tietê, SP. São Paulo, 2002, 
192f. Tese (Doutorado em Geologia). Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo. 

CAMPAGNOLI, F. The Brazilian lands: rates os potencial production of sediments. 
In: Sediment Budgtes Symposium, 7. Foz do Iguaçu, PR, Brazil 2005. Anais of VII 
IAHS Scientific Assembly. 2005. CD-ROM. 

CAMPAGNOLI, F. The production of the sediment from South American: propose of 
mapping of the erosion rates based on geological and geomorphological aspects. 
Revista Brasileira de Geomorfologia. Uberlândia: UFU. ano 7, n.1, 2006, p. 3-8. 

CAMPBELL, J. A.; W. W. LAMAR, The venomous Reptiles of Latin America. 
Comstock Publ. Assoc., Cornell Univ. Press, Ithaca, 425p. 1993. 

CAMPOS, J. B.; TOSSULINO, M. G. P. Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio 
Guarani, 2002. 

CANADAY, C. 1997. Loss of insectivorous birds along a gradient of human impact in 
Amazonia. Biological Conservation 77:63-77. 

CARDOSO, J.A. & WESTPHALEN, C.M. Atlas Histórico do Paraná. 2ª ed., rev. ampl. 
Curitiba: Livraria do Chain Editora, 1986. 

CARDOZO, R.I. El Guairá, historia de la antigua provincia (1554-1676). Asunción: El 
Arte S.A., 1970 

CARNEIRO, S.C. & GOITEN, R. 1997. Estudo sobre hábitos alimentares da tuvira 
Gymnotus aff carapo (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes, Gymnotidae) na represa de 
Americana. Estado de São Paulo. Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. 
São Paulo. p.23. 

CARVALHO, C. G. DE, Legislação Ambiental Brasileira, vols. I, II e III, Milenium 
Editora. 2002. 863, 962 e 566 p. 

CARVALHO, C. G. Dicionário jurídico do ambiente. São Paulo, Editora Letras & 
Letras, 1991. 

CASCIOTTA, J. R.; ALMIRÓN, A. E.; AZPELICUETA, M. de las M. Bryconamericus 
ikaa, a new species from tributaries of the río Iguazú in Argentina  (Characiformes, 
Characidae). Icththyological Exploration of Freshwaters, 15(1): 61-66. 2004. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

682 

CASSINI, C.A. Estrutura da população e distribuição espacial do pintado amarelo, 
Pimelodus maculatus, do jundiá, Rhamdia quelen, e da voga, Schizodon aff. 
nasutus, no alto rio Uruguai Brasil., Florianópolis, SC, UFSC, 75p, 1998.  
(Dissertação de mestrado). 

CASTANHO, L.; C.F.B. HADDAD. New species of Eleutherodactylus (Amphibia: 
Leptodactylidae) from Guaraqueçaba, Atlantic Forest of Brazil. Copeia, Lawrence, 
33(3): 777-781, 2000. 

CASTRO MG, Lourenço-de-Oliveira R, Nogueira R, Schatzmayr HG, Deane LM, 
Travassos da Rosa APA. Ongoing study on arbovirosis in Rio de Janeiro State. II 
Simp. Internac. sobre arbovírus dos trópicos e Febre hemorrágicas, Belém, 1991. 

CASTRO, R.M.C. 1991. Sistemática e distribuição geográfica da família 
Prochilodontidae (Ostariophysi, Characiformes). Resumos do IX Encontro Brasileiro 
de Ictiologia. Maringá. p.128. 

CBRO, 2011. Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, São Paulo, Brasil. 
Avaliado de http: www.ib.usp.br/cbro (acessado em março de 2011). 

CERPCH – Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas. 
Dados sobre fabricantes de componentes para PCH´s – Pequenas Centrais 
Hidrelétricas. Disponível no sítio http://www.cerpch.unifei.edu.br/ - Acesso em 
Janeiro de 2013. 

CHAME, M.Terrestrial mammal feces: a morphometric summary and description. 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 98, sup. 1, p. 71-94, 2003. 

CHANG, K.C. Settlement archeology. California: Palo Alto, 1968. 

CHMYZ, I. & CHMYZ, J.C.G. Datações radiométricas em áreas de salvamento 
arqueológico no Estado do Paraná. Arqueologia, Revista do CEPA, Curitiba-UFPR, 
n.5, p.69-78, 1986. 

CHMYZ, I. (coord.). Relatório das pesquisas arqueológicas realizadas na área da 
UHE de Salto Santiago (1979-1980). Florianópolis/ Curitiba, Convênio ELETROSUL-
IPHAN, 1981. 

CHMYZ, I. Arqueologia e história da vila espanhola de Ciudad Real do Guairá. 
Cadernos de Arqueologia, Museu de Arqueologia e Artes Populares de Paranaguá- 
UFPR, n.1, p.7-103, 1976. 

CHMYZ, I. Breves notas sobre petróglifos no segundo planalto paranaense: sítio PR 
UV 5. Revista do Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas. Curitiba, n.1, p.53-
63, 1968b. 

CHMYZ, I. Considerações sobre duas novas tradições ceramistas arqueológicas no 
Estado do Paraná. Pesquisas: Antropologia. São Leopoldo, n.18, p.115-125, 1968a. 

CHMYZ, I. Novas manifestações da Tradição Itararé no Estado do Paraná. 
Pesquisas: Antropologia, São Leopoldo, n.20, p.121-130, 1969b. 

CHMYZ, I. Pesquisas arqueológicas no alto e médio rio Iguaçu. In: Programa 
Nacional de Pesquisas Arqueológicas, 3, Result. Preliminares, 3º ano, 1967/ 68, 
Publ. Avulsas n.13, Museu Paraense Emílio Goeldi, p.103-131, 1969a. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

683 

CHMYZ, I. Pesquisas arqueológicas no médio e baixo rio Iguaçu. In: Programa 
Nacional de Pesquisas Arqueológicas, 4, Result. Preliminares, 4o ano, 1968/ 69, 
Publ. Avulsas n.15, Museu Paraense Emílio Goeldi, p.87-114, 1971. 

CHMYZ, J.C.G. (coord.).  Relatório final das pesquisas arqueológicas realizadas na 
área da Usina Hidrelétrica Segredo (1991-94). Curitiba: COPEL/ FUNPAR/ UFPR, 
1994. 

CIELUSINSKY, L; BUDIN, M E; BREYER, E. D. H. Padrões comparativos referentes 
à Phrynops williamsi e Hydromedusa tectifera nos municípios de União da Vitória 
(PR) e Porto União (SC). Ensino e Pesquisa, volume 1, número 5, 2008. 

CIMBALISTA, Silmara. Desenvolvimento tecnológico e regional no Paraná  A 
experiência do Centro Tecnológico Industrial do Sudoeste Paranaense - CETIS. 
IPARDES. Análise Conjuntural. V. 22, n. 7-8, p., jul/ago.2000. 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora). 2011. Lista de apêndices. Disponível em URL: http://www.cites.org/. 

CITES.Convention on International Trade in Endangered Species. 2011. Accessible 
at http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml. Captured on april 3rd 2011. 
Appendices I, II and III.Valid from 3 april2011. 47pp. 

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. 2ª edição. Curitiba – PR: IAP/GTZ, 
1996. 

COLETT, G.C. Novas informações sobre sambaquis fluviais no Estado de São 
Paulo. Arquivos do Museu de História Natural da UFMG, Belo Horizonte, n.10, 1985. 

CONNER, R.N. e DICKSON, J.G. 1997. Relantionships between bird communities 
and forest age, structure, species composition and fragmentation in the west gulf 
coastal pain. Texar Journal of Science 49(3):123-138. 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 2005. Resolução CONAMA n° 
357. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf> 
Acesso em 22/02/2011. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resoluções do Conama 1984 à 
1991. Brasília, 4ª edição, Imprensa Nacional, 1992. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resoluções do Conama 1992 à 
2001. 

CONSOLI RAGB, Lourenço-de-Oliveira R. Principais mosquitos de importância 
sanitária no Brasil. Ed. Fiocruz 1994. 

COSTA CFF. Revista Médica do Paraná 1940; 9(11-12):299-300.CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DO PARANÁ. Curitiba, Imprensa Oficial, 1989. 

CONTE, C. E. 2010. Diversidade de anfíbios da Floresta com Araucária. Ph.D. 
Theses, Universidade Estadual Paulista, campus São José do Rio Preto, 118 pp. 

CONTE, C. E.; NOMURA, F.; MACHADO R. A. ;KWETA.; LINGNAU, R.;ROSSA-
FERES, D. C.; Novos registros na distribuição geográfica de anuros na floresta com 
araucária e considerações sobre suas vocalizações. Biota Neotrop. Vol. 10, no. 2. 
Campinas. Apr./June. 2010. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

684 

CONTE, C.E.; D.C. ROSSA-FERES. Diversidade e ocorrência temporal da 
anurofauna (Amphibia, Anura) em São José dos Pinhais, Paraná, sul do Brasil. 
Revista Brasileira de Zoologia, 23(1): 162-175, 2006. 

CONTE, C.E.; R.A. MACHADO. Riqueza de espécies e distribuição espacial e 
temporal em comunidade de anfíbios anuros (Amphibia, Anura) em uma localidade 
do Município de Tijucas do Sul, Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 22(4): 
940-948, 2005. 

CONTE, C.E.; ROSSA-FERES, D.C. Riqueza e distribuição espaço temporal de 
anuros em um remanescente da Floresta de Araucária no sudeste do Paraná. Rev. 
Bras. Zool. 24(4):1025-1037, 2007. 

COPEL – AMEC e FOZ DO CHOPIM ENERGÉTICA Relatório de Reavaliação do 
Estudo de Inventário Hidroelétrico do Baixo Rio Chopim RT-001/2002-RO.  

COPEL - Cia. Paranaense de Energia. Estudo de inventário hidroelétrico do Rio 
Chopim. COPEL-GER. GESEN-CH-RT-001/99-RO.  

COPEL/ INTERTECHNE- LEME- ENGEVIX- ESTEIO. Estudo de impacto ambiental 
da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias/ PR. v.4. Curitiba, 1993. 

COPEL/ INTERTECHNE- LEME- ENGEVIX- ESTEIO. Relatório de impacto 
ambiental do sistema de transmissão de 500kV associado à Usina Hidrelétrica de 
Salto Caxias (RT-440-00-021). Curitiba, outubro 1996. 

COPEL/GER. Estudo de Inventário Hidrelétrico do Rio Chopim/PR. Curitiba, 
1999.CORRÊA, M.F.M.; PINHEIRO, P.C. & LEMOS, P. de B. 1995. Levantamento 
da ictiofauna do rio Palmital e rio e canal Cubatão (Baía de São Francisco / Santa 
Catarina / BR). Relatório Final, Hidrotec/Petrobrás. 62p. 

CORREA, R.L. O sudoeste paranaense antes da colonização. Revista Brasileira de 
Geografia, Rio de Janeiro, n.1, 1970. 

CORTESÃO, J. Jesuítas e Bandeirantes no Guairá. Biblioteca do Museu Nacional. 
Div. de Obras Raras e Publicações (Manuscritos da Coleção De Angelis 1). Rio de 
Janeiro, 1951. 

COSTA, L.D.S. da & MAZZONI, R. Estudo comparativo da alimentação de duas 
populações de Geophagus brasiliensis (Cichlidae, Perciformes) submetidas à 
situações ambientais distintas. Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. São 
Paulo: USP/FAPESP. p.18  

CRACRAFT, J. 1985. Historical biogeography and patterns of differentiation within 
the south American avifauna: areas of endemism. Ornithological Monographs, 
Lawrence 36: p. 49-84. 

CRAWSHAW-Jr., P.G. Comparative ecology of ocelot (Felis pardalis) and jaguar 
(Panthera onca) in a protected subtropical forest in Brazil and Argentina. University of 
Florida, USA. Dissertation for the  Doctor of Philosophy. 188 p. 1995. 

CRAWSHAW-Jr., P.G. Responses of mammalian carnivores to seasonal resources 
in Iguaçu National Park, Brazil. Interin Report to WWF-US. 17 p., 1990. 

CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S.; HERNANDES FILHO, P.; FLORENZANO, T. G.; 
DUARTE, V.; BARBOSA, C. C. F. Sensoriamento Remoto e geoprocessamento 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

685 

aplicados ao Zoneamento Ecológico-Econômico e ao ordenamento territorial. São 
José dos Campos: INPE. 2001. 

CRUMP, M.L. Quantitative analysis of the ecological distribution of a tropical 
herpetofauna. Museum of Natural History, University of Kansas, V.3, p. 62. 1971.  

CUNICO, C. Zoneamento ambiental da bacia hidrográfica do Rio Marumbi/PR: 
Perspectivas para análise e avaliação das condições sócio-ambientais. Curitiba, 
2007, 176f.  Dissertação (Mestrado em Geografia), Setor de Ciências da Terra, 
Universidade Federal do Paraná. 

CUNHA, O.R. & NASCIMENTO, F.P. 1978. Ofídios da Amazônia X – As cobras da 
região leste do Pará, Belém. Publicações Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi, 
31: 1-218. 

CUNHA, O.R. & NASCIMENTO, F.P. 1993. Ofídios da Amazônia. As cobras da 
região leste do Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Zoologia 
9:11–191. (2nd ed. of 1978 “Ofídios da Amazônia X [etc.]”, Museu Paraense Emílio 
Goeldi, Publicações Avulsas 31: 1–218 + foldout map, 41 pls. 

CURCIO, G. R.; UHLMANN, A.; SAVEGNANI, L. A geopedologia e a coleta de 
sementes de espécies arbóreas em florestas fluviais In: MEDEIROS, A. C. S.; 
VIBRANS, A. C. (Ed.). Coleta, manejo e armazenamento de sementes de espécies 
arbóreas da Mata Atlântica. Blumenau: Universidade Regional de Blumenau, 2006. 
p.5-28. 

DA SILVA, J. A., Direito Ambiental Constitucional. Malheiros. 1994. 243 p. 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica – Paraná)-COPEL. Relatório do 
Rio Chopim. Curitiba. 1966. 

DALGAS-FRISCH J. 1973a. Aves brasileiras 1. São Paulo: Dalgas-Ecoltec Ecologia 
Técnica e Comércio Ltda. 

DALGAS-FRISCH J. 1973b. Aves brasileiras 2. São Paulo: Dalgas-Ecoltec Ecologia 
Técnica e Comércio Ltda. 

DALGAS-FRISCH J. 1980. Aves brasileiras 5. São Paulo: Dalgas-Ecoltec Ecologia 
Técnica e Comércio Ltda. 

D’AMATO, A. F. E MORATO, S. A. A.. 1991. Notas biológicas e localidades de 
registro de Platemys spixii (Duméril e Bibron, 1835) (Testudines: Chelidae) para o 
estado do Paraná, Brasil. Acta Biológica Leopoldensia 13: 119–130. 

DATASUS. Banco de Dados do Sistema Único de Saúde. Site: www.datasus.gov.br. 
Acesso em julho de 2012. 

DE FIGUEIREDO, G. J. P. - organizador, Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. 
Publicação Oficial do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública.1998. 361 p. 

DEAN, W.A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. 
Companhia das Letras, São Paulo, 484p. 1996. 

DELAHAY, R.J.; SMITH, G.C.; HUTCHINGS, M.R. Management of Disease in Wild 
Mammals. Springer, Tokyo, 2009,284 p. 

DEVELEY, P. F. 2004. Métodos para estudos com aves, p. 153-168. In: L. CULLEN 
JR; R. RUDRAN e C. VALLADARES-PADUA (organizadores). Métodos de estudos 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

686 

em Biologia da Conservação & Manejo da Vida Silvestre. Curitiba, Editora UFPR, 
665p. 

DIAS, A.S.Sistemas de assentamento e estilo tecnológico: uma proposta 
interpretativa para a ocupação pré-colonial do alto vale do rio dos Sinos. Tese 
(Doutorado)- Fac. Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2003. 

DI-BERNARDO, M., História Natural de uma Comunidade de Serpentes da Borda 
Oriental do Planalto da Araucárias, Rio Grande do Sul, Brasil. Tese de Doutorado, 
Área de Zoologia do Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, Universidade 
Estadual Paulista. Rio Claro, São Paulo: 119 pp.1998. 

DIXO, M.; VERDADE, V. K. Herpetofauna de serrapilheira da Reserva Florestal de 
Morro Grande, Cotia (SP). Biota Neotropica, Vol. 6 (2): 14pp. 2006. 

DIXON, J.R. & SOINI, P. The reptiles of the upper Amazon basin, Iquitos region, 
Peru. Milwakee Public. Museum, Milwake, 1986, 154 p. 

DRUMMOND, G.M.; MARTINS, C.S.; MACHADO, A.B.M.; SEBAIO, F.A.; 
ANTONINI, Y. Mamíferos, p. 45-54. In: GLÁUCIA MOREIRA DRUMMOND, G.M; 
MARTINS, C.S.; MACHADO, A.B.M.; SEBAIO, F.A.; ANTONINI, Y. (Orgs.). 
Biodiversidade de Minas Gerais. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, 2005. 
222p. 

DUELLMAN, W. E. The biology of an equatorial herpetofauna in amazonian 
Ecuador.Mis. Publ. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 65: 1-352. 1978. 

DURIGAN, M.E.; E.S. SUEMITSU; J.Y. MATSUMOTO; F.J.S CARBONAR; H.M. 
FONTES-JUNIOR. Levantamento da mastofauna nos Refúgios Biológicos Bela Vista 
e Santa Helena - PR. XVII Congresso Brasileiro de Zoologia. Resumos. p.242. 1990. 

EIGENMANN, C. H. New characins in the collection of the Carnegie Museum. Annals 
of the Carnegie Museum, 8(1): 164-181. 1911. 

EISENBERG, J.F. The mammalian radiations: an anlysis of trends in evolution, 
adaptation, and behavior. The University of Chicago Press, Chicago-London, 1981. 
610p. 

EISENBERG, J.F.; REDFORD, K.H. Mammals of the Neotropics: the central 
neotropics. v. 3. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1999. 609p. 

ELETROSUL, 1978.  O impacto ambiental da ação do homem sobre a natureza - rio 
Iguaçu, Paraná, Brasil. Reconhecimento da ictiofauna, modificações ambientais e 
usos múltiplos dos reservatórios. Florianópolis, 33p. 

ELETROSUL, O impacto ambiental da ação do homem sobre a natureza - rio 
Iguaçu, Paraná, Brasil. Reconhecimento da ictiofauna, modificações ambientais e 
usos múltiplos dos reservatórios. Florianópolis, 33p., 1978. 

ELLIS, M. D. On the species of Hasemania, Hyphessobrycon and Hemigramus 
collected by J. D. Haseman for the Carnegie Museum. Annals of the Carnegie 
Museum, 8(1): 148-163. 1911. 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Centro Nacional de 
Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

687 

EMMONS, L.H. Comparative feeding ecology of felids in a neotropical rainforest. 
Behavioral ecology and sociobiology, Vol. 20, n. 4, p. 271-283. 1987. 

EMMONS, L.H. Neotropical rainforest mammals: a field guide. The University of 
Chicago Press, Chicago and London, 1990. 281p. 

ENGEVIX. Estudo de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, rio 
Iguaçu – Paraná. Elaborado por Desenvix S/A. 2004. 

ESTÂNCIA Hidrotermal Águas do Verê Ltda. Folder publicitário sobre a estância 
hidrotermal.  

FATTORI, A.C.; BERNARDO, F.O. & FOGAÇA, S.V. Estudo da ictiofauna de duas 
lagoas no Jardim 5Sandra, Município de Sorocada - SP. Resumos do XII Encontro 
Brasileiro de Ictiologia. São Paulo. p.142, 1997. 

FERNANDES, J.L. Os Caingangues de Palmas. Arquivos do Museu Paranaense. 
Curitiba, n.1, p. 161-209, 1941. 

FERNANDES-PINTO, E. & A. C. KRUGER. 2001. Conhecimento tradicional e 
utilização de aves na região sudoeste do estado do Paraná, p. 316-317. In: F. C. 
Straube (ed.), Ornitologia sem fronteiras & Resum. IX Congr. Bras. de Ornitol. 
(Curitiba, 22-27 de julho de 2001). Curitiba: Fund. O Boticário de Proteção à 
Natureza, R161. 

FERREIRA, João Carlos Vicente. O Paraná e seus Municípios. Maringá, Pr: 
Memória Brasileira, 728p, 1996. 

FERREIRA, L.M. Pesquisa Biológica e Cultural nas Unidades de Conservação: as 
necessidades e os limites, In: IAP/UNILIVRE/RNPUC (Ed). Congresso Brasileiro de 
Unidades de Conservação (2). Curitiba, IAP/UNILIVRE/RNPUC, 1997 (2vol.). Anais 
(1): 166-180. 

FERRETTI, C.M.L.; ANDRIAN, I. de F. & TORRENTE, G. 1996. Dieta de duas espécies de Schizodon (Characiformes, 
Anostomidae), na planície de inundação do Alto Rio Paraná, e sua relação com aspectos morfológicos. B. Inst. Pesca, v.2, 
p.171-186. 

FINK, S.V. & FINK, W.L. 1981. Interrelationships of the ostariophysan fishes (Teleostei). Zool. J. Linn. Soc., v. 72, n. 4, p.297
353. 

FINK, S.V. & FINK, W.L. Interrelationships of the ostariophysan fishes (Teleostei). 
Zool. J. Linn. Soc., v. 72, n. 4, p.297-353, 1981. 

FITCH, H. S. 1987. Collecting and life-history techniques. In Snakes: Ecology and 
Evolutionary Biology (ed. R. A. Seigel, J. T. Collins and S. S. Novak), pp. 143-164. 
New York: Macmillan Publishing Company. 

FONSECA, G. A. B.; A. B. RYLANDS; C. M. R. COSTA; R. B. MACHADO & Y.L.R 
LEITE. Livro vermelho dos mamíferos brasileiros ameaçados de extinção. Fundação 
Biodiversitas. Belo Horizonte, MG. 1994. 459 p. 

FONSECA, G.A.B.; HERRMANN, G.; LEITE, Y.L.R. Macrogeography of brazilian 
mammals p. 549-563. In: Eisenberg, J.F.; Redford, K.H. (Eds.). Mammals of the 
neotropics: the central neotropics. vol. 3. The University of Chicago Press, Chicago 
and London. 1999. 609p. 

FORATTINI OP. Entomologia Médica. Vol. II. Faculdade de Saúde Pública. Univ. 
São Paulo 1965. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

688 

FORATTINI OP. Identificação de Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) no Brasil. 
Rev. Saúde Pública 1986; 20(3): 244-5 

FORATTINI OP, Gomes AC, Galati EAB, Rabello EX, Iversson LB. a) Estudos 
ecológicos sobre mosquitos Culicidae no Sistema da Serra do Mar, Brasil. I. 
Observações no ambiente extradomiciliar. Rev. Saúde Públ. 1978; 12:297-325. 

FORATTINI OP, Kakitani I, Sallum MAM. Encontro de criadouros de Aedes 
scapularis (Diptera: Culicidae) em recipientes artificiais. Revista de Saúde Pública 
1997; 31:519-22. 

FORATTINI OP. Entomologia Médica. São Paulo, Edusp 1962; v.1, 662p. 

FORATTINI OP. Culicidologia Médica. São Paulo, EDUSP, 2002; 864p. 

FRANÇA, F. G. R.; ARAÚJO, A. F. B.The conservation status of snakes in central 
Brazil. South American Journal of Herpetology 1(1): 25-36. 2006. 

FRANCO, A.M. Diogo Pinto e a conquista de Guarapuava. Curitiba: Museu 
Paranaense, 1943. 

FRANCO, F. L.; SALOMÃO, M. G. Répteis. Coleta e preparação de répteis para 
coleções científicas: considerações iniciais. In: P. AURICCHIO; M. G. SALOMÃO 
(Eds.). Técnicas de coleta e preparação de vertebrados para fins científicos e 
didáticos. 2002. São Paulo. Instituto Pau Brasil de História Natural, 350 p. 

FRANZ, Paulo Renato Ferreira. Sondagem econômico-ambiental do sudoeste 
paranaense / Paulo Renato Ferreira Franz. - Brasília : MA/SDR/PNFC, 1998. 73 p. 

FREITAS, V. P. de. Direito administrativo e meio ambiente. Curitiba, Juruá, 1993. 

FRITTS, T. H.; RODDA, G. H. The hole of introduced species in the degradation of 
island ecosystems: a case history of Guam. Annual Review of Ecology and 
Systematics, 29: 113-140. 1998. 

FROST, D.R., GRANT, T., FAIVOVICH, J., BAIN, R.H., HAAS, A., HADDAD, C.F.B., 
DE SÁ, R.O., CHANNING, A., WILKINSON, M., DONNELLAN, S.C., RAXWORTHY, 
C.J., CAMPBELL, J.A., BLOTTO, B.L., MOLER, P., DREWES, R.C., NUSSBAUM, 
R.A., LYNCH, J.D., GREEN, D.M.; WHEELER, W.C. The amphibian tree of life. 
Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1–370, 2006. 

FUGI, R. & HAHN, N.S. 1991. Espectro alimentar e relações morfológicas com o 
aparelho digestivo de três espécies de peixes comedores de fundo do rio Paraná, 
Brasil. Revta. Bras. Biol., v.51, n.4, p.873-879. 

FUNPAR: Fundação da Universidade Federal do Paraná. Estudo de Impacto 
Ambiental de uma Usina Termelétrica na Baía de Paranaguá, do Porto de 
Desembarque de Carvão, da Subestação e Linha de Transmissão Associados. 
Curitiba: FUNPAR, 1997. 

GALLARDO, J. M., 1972. Anfibios de la Provincia de Buenos Aires – observaciones 
sobre ecologia y zoogeografia. Cienc. Invest. , Buenos Aires, 28 (1-2): 3-14, 
iI.GALETTI, M.; MORELLATO, L. P. C. Diet of the large fruit-eating bat Artibeus 
lituratus in a forest fragment in Brazil.Mammalia, 58: 661-665. 1994. 

GARAVELLO, J.C. 1994. Descrição de uma nova espécie do gênero Schizodon 
AGASSIZ da bacia do rio Uruguai, Brasil (Ostariophysi, Anostomidae). Comun. Mus. 
Ciênc. Tecnol. PUCRS, v. 7, p.195-203. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

689 

GARAVELLO, J.C. 1998. Estudos ambientais na área de conhecimento da 
ictiofauna. In: Companhia Paranaense de Energia – COPEL. Inventário energético 
da bacia do rio Jordão. Curitiba: COPEL. 45p. 

GARAVELLO, J.C.. Estudos ambientais na área de conhecimento da ictiofauna. In: 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL. Inventário energético da bacia do rio 
Jordão, Curitiba: COPEL. 45p., 1998. 

GARAVELLO, J.C.; PAVANELLI, C. & SUZUKI, H. Caracterização da ictiofauna do 
rio Iguaçu. In: AGOSTINHO, A.A. & GOMES, L.C. Reservatório de Segredo: bases 
ecológicas para o manejo. Maringá: EDUEM, p.61-84, 1997. 

GARDNER, A.L. Mammals of South America: marsupials, xenarthrans, shrews and 
bats. v. 1. The University of Chicago Press, Chicago and London, 2007, 669p. 

GÉRY, J. 1977. Characoids of the World. Neptune City, NJ: T.F.H.. 672p. 

GILBERT, L.E. Food web organization and conservation of neotropical diversity. In: 
M. E. SOULÉ ; B.A. WILCOX (Eds.). Conservation Biology: an evolutionary 
ecological perspective. 1980. Sinnauer Associates, Sunderland, Massashussets. 

GILPIN, M.E.; SOULÉ M.E. Minimum viable populations: the processes of species 
extinction. In: M. E. Soulé (Ed.). Conservation Biology: The science of scarcity and 
diversity. 1986 Sinauer Associates, Sunderland, Massachusets. 

GONZAGA, L. P. e CATIGLIONI, G. 2001. Aves das montanhas do sudeste do 
Brasil. Manaus: Sonopress. 

GOULART SF, Ferreira AC, Moura SM, Pilleco M, Swiderski A, Silva AM. Anofelinos 
(Diptera-Culicidae) – na área de influência do Lago de Itaipu – Oeste do Paraná. 
(Apresentado no XXXVI Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 
São Luís, MA. de 20 a 24/02/2000). 

GOVERNO DO PARANÁ. Plano Plurianual 2000  2003. Site: www.pr.gov.br - 
Plano de Governo.GRAÇA, W.J. & PAVANELLI, C.S. 2007. Peixes da planície de 
inundação do alto rio Paraná. Maringá, UEM/Nupélia. 241p. 

GRANDO, G.C.; BENNNERMANN, S.T. & GRANDO JR, E.S. 1997. Atividade 
alimentar e ciclo reprodutivo de Pimelodus maculatus Lacépède, 1803 (Osteichthyes, 
Siluriformes, Pimelodidae) do rio Tibagi, Sertanópolis, PR. Resumos do XII Encontro 
Brasileiro de Ictiologia. São Paulo. p.337 

GUIMARÃES JH, Prado AP, Buralli GM. Dispersal and distribution of three newly 
introduced species of Chrysomyia Robineau-Desvoidy in Brazil (Diptera, 
Calliphoridae). Rev. bras. Ent. 1979; 23(4):245-255. 

GREHS, E.  Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. São Paulo, Ed. Edgard 
Blucher, 1980. 

HADDAD, C.F.B. & SAZIMA, I. 1992. Anfíbios anuros da Serra do japi, pp. 188-211. 
In: Morellato, L.P.C. (Org.. História natural da Serra do Japi: ecologia e preservação 
de uma área florestal no Sudeste do Brasil. Editora da Unicamp/FAPESP, Campinas. 

HADDAD, C.F.B.; TOLEDO, L. F.; PRADO, C. P.A. Anfíbios da Mata Atlântica: guia 
dos anfíbios anuros da Mata Atlântica. São Paulo. Editora Neotropica: 243p. 2008. 

HAHN, N.S.; ANDRIAN, I. de F.; FUGI, R. & ALMEIDA, V.L.L. de. Ecologia trófica. In: 
VAZZOLER, A.E.A. M.; AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. A planície de inundação 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

690 

do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. Maringá: 
EDUEM. p.209-228, 1997.  

HAHN, N.S.; FUGI, R.; ALMEIDA, V.L.L. de; RUSSO, M.R. & LOUREIRO, V.E. 1997. 
Dieta e atividade alimentar de peixes do reservatório de Segredo. In: AGOSTINHO, 
A.A. & GOMES, L.C. Reservatório de Segredo: bases ecológicas para o manejo. 
Maringá: EDUEM. p.141-162. 

HALUCH, C.F. & ABILHOA, V. (2005) Astyanax totae, a new characid species 
(Teleostei: Characidae) from the upper rio Iguaçu basin, southeastern Brazil. 
Neotropical Ichthyology, 3(3), 383388. 

HARDY, J. e COFFEY, B. B. 1996. Voices of the Wrens. Grainesville: ARA records. 

HARDY, J. W.; PARKER III, T. A. e COFFEY, B. B. 1998b. Voices of the 
Woodcreepers. Grainesville: ARA records. 

HARDY, J. W.; PARKER III, T. A.; REYNARD, G. B. e TAYLOR, T. 1996. Voices of 
New World Rails. Grainesville: ARA records. 

HARDY, J. W.; REYNARD, G. B. e TAYLOR, T. 1998c. Voices of the Troupials, 
Blackbirds, and their Allies. Grainesville: ARA records. 

HARDY, J.; COFFEY, B. B.; REYNARD, G. B. e TAYLOR, T. 1998a. Voices of New 
World Cuckoos and Trogons. Grainesville: ARA records. 

HARDY, J.; COFFEY, B. B.; REYNARD, G. B. e TAYLOR, T. 1999. Voices of New 
World Owls. Grainesville: ARA records. 

HASEMAN, J. D. An annotated catalog of the cichlid fishes collected by the 
expedition of the Carnegie Museum to Central South America, 1907-10. Annals of 
the Carnegie Museum, 7(3-4): 329-373. 1911a. 

HASEMAN, J. D. Some new species of fishes from the rio Iguassù. Annals of the 
Carnegie Museum, 7(3-4): 374-387. 1911b. 

HASEMAN, J. D.; EIGENMANN, C. H. A brief report upon the expedition of the 
Carnegie Museum to Central South America. Annals of the Carnegie Museum, 7(3-
4): 287-314. 1911. 

HAWLEY WA. 1988. The biology of Aedes albopictus. Journal of the American 
Mosquito Control Association 4:2-39.HENDERSON, R. W.; J. R. DIXON & P. SOINI. 
1979. Resource partitioning in Amazonian snake communities. Milwalkee Public 
Museum, Contributions in Biology and Geology 22:1-11. 

HENRY, R. (2007). Ecologia de Reservatórios – Estrutura, Função e Aspectos 
Sociais. Ed. Fundibio, Botucatu. 

HERSHKOVITZ, P. The recent mammals of the Neotropical region: a zoogeographic 
and ecological review, p. 311-432. In: A. Keast, F.C. Erk & B. Glass (Eds.). Evolution, 
mammals, and southern continents. State University of New York Press, Albany. 
1972. 543 p. 

HERVÉ JP, Dégallier N, Travassos da Rosa APA, Pinheiro FP, Sá Filho GC. 
Arboviroses – Aspectos ecológicos. In: INSTITUTO EVANDRO CHAGAS – 50 anos 
de contribuição às ciências biológicas e à medicina tropical. Fund. Serv. Saúde 
Pública, Belém, Vol. 1, 1986.HEYER, W. R., A. S. RAND, C. A. G. CRUZ, O. L. 
PEIXOTO & C. E. NELSON. 1990. Frogs of Boraceia. Arq. Zool. 31 (4): 231-410.  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

691 

HEYER, W.R.; DONNELLY, M.A.; MCDIARMID, R.W.; HAYEK, L.C.; FOSTER, M. S. 
Measuring and monitoring biological diversity: standard mothods for amphibians. 
Smithsonian Institution Press, Washington and London.364p. 1994. 

HICKSON, R.G.; MARANHÃO, T.C.F.; VITAL, T.S. & SEVERI, W. 1992. Método 
para a caracterização da ictiofauna em estudos ambientais. In: Manual de Avaliação 
de Impacto Ambiental. 1ed. PIAB 

HODDER, I. The present past. New York: Pica Press. 1982. 

HUECK, K. As florestas da América do Sul: ecologia, composição e importância 
econômica. Editora Polígono S/A. São Paulo. 466 p. 1972. 

IAP, 2002. Plano de manejo do Parque Estadual do rio Guarani. ANEXO 4 - 
Listagem das Espécies de Aves Encontradas no Parque Estadual do Rio Guarani e 
Entorno. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Curitiba. 

IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná). Cartas climáticas do estado do Paraná. 
Londrina/PR, 2000. 

IAPAR. Cartas climáticas básicas do Estado do Paraná. Londrina, PR. 1978. 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 
2003. Lista das espécies da fauna ameaçada de extinção. Instrução Normativa n° 3, 
de 27 de maio de 2003. Ibama, Ministério do Meio Ambiente. Brasília. 

IBAMA. Lista Oficial de Fauna Ameaçada de Extinção2003.. Portaria no 1552 de 19 
de dezembro de 1989 e da Portaria no 45-N, de 27 de abril de 1992. 
http://www2.ibama.gov.br/fauna/extinção.htm 

IBGE: Censo Agropecuário 1995 – 1996 e Malha Municipal Digital do Brasil 1997. 
Site: www.ibge.gov.br (cidades). 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Manual de Técnico de 
Pedologia. Série Manuais Técnicos em Geociências. n. 4. Rio de Janeiro: IBGE, 
2007. 

ICOMOS. International charter for archaeological heritage management. In: Charters/ 
charters. Paris: ICOMOS/ UNESCO, 1990. 

impactos e planejamento integrado. Ed. RiMa, São Carlos. 

INGENITO, L.F.S., DUBOC, L.F. & ABILHOA, V. (2004). Contribuição ao 
conhecimento da ictiofauna do Alto Iguaçu, Paraná, Brasil. Arquivos de Ciências 
Veterinárias e Zoologia da Unipar, 7(1), 2336. 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES. 2010. 
0Caderno Estatístico – Município de São João. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=85570&btOk=ok> 
Acesso em 10/03/2011. 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES. 2010. 
Caderno Estatístico – Município de Verê. Disponível em: < 
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=85585&btOk=ok> 
Acesso em 10/03/2011. 

IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Base de 
Dados do Estado (BDE).  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

692 

IUCN - International Union for Conservation of Nature.IUCN Red List of Threatened 
Species.2011. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 1st april 2011. 

IUCN, Conservation International e Nature Serve. Global Amphibian Assessment. 
http://www.globalamphibians.org. (último acesso: 30 de março de 2010).2004. 

IUCN. The 2011 IUCN red list of threatened species. Disponível em URL: 
http://www.redlist.org. Consultado em 16 de julho de 2011. 

IZECKSOHN, E. S. P.; DE-CARVALHO-E-SILVA. Anfíbios do Município do Rio de 
Janeiro. Editora UFRJ. 2001. p. 148. 

JACZEWSKI, T. The Polish zoological expedition to Brazil in the years 1921-1924. 
Itinerary and brief reports. Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis 
4(4):326-351. 1925. 

JANNUZZI, Paulo de Martino (2001). Indicadores Sociais no Brasil. Campinas.SP: 
Editora Alumbra 

JORNAL Gazeta do Povo, 18-01-2013. 

JUCHEM, P. A.; MORAIS, N. A. Técnicas para avaliação de impacto ambiental e 
elaboração de estudos de impacto ambiental de empreendimentos selecionados – 
algumas definições e escalas apropriadas para estabelecer áreas de influência de 
empreendimentos hidrelétricos. In: Manual de Avaliação de Impacto Ambiental. 
1992. 1ed. PIAB. 

JUCHEM, P.A. Técnicas para avaliação de impacto ambiental e elaboração de 
estudos de impacto ambiental de empreendimentos selecionados - projetos de 
aproveitamento hidrelétrico. In: Manual de Avaliação de Impacto Ambiental. 1ed. 
PIAB, 1992. 

JÚLIO JÚNIOR, H. F.; BONECKER, C. C.; AGOSTINHO, A. A. 1997. Reservatório 
de Segredo e sua inserção na bacia do rio Iguaçu. In: Agostinho, A. A. & Gomes, L. 
C. Reservatório de Segredo: bases ecológicas para o manejo. Maringá: Eduem. p. 1-
17. 

KELLER, J. & KELLER, F. Relatório da exploração do rio Iguassú feito em 1866. 
Relatório do Ministério da Agricultura , Rio de Janeiro, 1867. 

KERN, A. Le précéramique du Plateau Sud-Brésilien. Paris: École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 1981. 

KLEIN, R.M. Southern brazilian phytogeographic features adn provables influence of 
Upper Quaternary climatic changes in the floristic distribution. BoletimParanaense de 
Geociências, Curitiba, v. 33, p. 67-88, 1975. 

KLOPFER, P.H.; MACARTUR, R.H. Niche size and faunal diversity. American 
Naturalist, v. 94, p. 293-300, 1960. 

KNÖPPEL, H. A. 1970. Food of central Amazonian fishes. Contribution on of the 
nutrient-ecology of Amazonian rain forest streams. Amazoniana 11 (3): 257-352. 

KOBLITZ J.L. & ANDREATA J.V. 1996. Análise dos ítens alimentares de Jenynsia 
lineata (Jenyns, 1842) (Osteichthyes, Anablepidae) da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio 
de Janeiro, Brasil. Acta Biologica Leopoldensia, 18, 119–127. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

693 

KOUAKOU, R. N.; XAVIER DA SILVA, J. Geoprocessamento aplicado à avaliação 
de geopotencialidade agroterritorial. In: XAVIER DA SILVA, J; ZAIDAN, R. T. (orgs.). 
Geoprocessamento e análise ambiental: aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2004. 

KOTAIT, I. et al. Reservatórios silvestres do vírus da raiva: um desafio para a saúde 
pública. Boletim Epidemiológico Paulista 2007; 4 (40):1-10. 

KRAMER, C. Introduction. In: KRAMER, C. Ethnoarchaeology. New York: Columbia 
University Press, p. 1-20, 1979. 

LAMING, A. & EMPERAIRE, J. A jazida de José Vieira, um sítio guarani e pré-
cerâmico do interior do Paraná. Arqueologia. Curitiba-UFPR, n.1, 1959. 

LAMING-EMPERAIRE, A. Missions archéologiques françaises au Chili austral et 
Brésil méridional. Datations de quelques sites par la radiocarbone. Journal de la 
Société des Americanistes, Paris, n.57, p.77-99, 1968. 

LAMING-EMPERAIRE, A.Guia para o estudo das indústrias líticas da América do 
Sul. Manuais de Arqueologia,2 , CEPA-UFPR, 156p., 1967. 

LANGE, R.B. & JABLONSKI, E.F. Mammalia do Estado do Paraná: Marsupialia. 
Estudos de Biologia 43:1-224. 1998. 

LANGE, M.B.R. & STRAUBE, F.C. 1988. Considerações preliminares sobre a fauna 
de vertebrados e fitofisionomia da Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi 
(Paraná). Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, 
Curitiba.  

LANGEANI, F., R. M. C. CASTRO, O. T. OYAKAWA, O. A. SHIBATTA, C. S. 
PAVANELLI, AND L. CASATTI. 2007. Diversidade da ictiofauna do Alto Rio Paraná: 
composição atual e perspectivas futuras. Biota Neotropica 7(3): 1-17. 

LANGER, J. & SANTOS, S.F.Petróglifos do médio rio Iguaçu. Rupestre/ web. 
Disponível em: <http://rupestreweb.tripod.com/iguazu.html> 2001. 

LANGONE, J. A.; SEGALLA, M. V.Una nueva espécie de Eleutherodactylusdel 
estado de Paraná, Brasil.  Comunicaciones Zoologicas del Museo de Historia Natural 
de Montevideo, 185:1-8. 1996. 

LARIVIÈRE, S. 1999. Lontra longicaudis. Mammal Species 609: 5 p.  

LEÃO, Ermelino. Contribuições historicas e geographicas para o diccionario do 
Paraná. Curitiba: Empreza Graphica Paranaense, 1926. 

LEES, A.C. e PERES, C.A. 2008. Avian life-history determinants of local extinction 
risk in a hyper-fragmented neotropical forest landscape. Animal Conservation 
11:128-137 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. 1990. 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE. 1990. 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO.  

LEITE, M. R. P., C. E. K. GARCIA-NAVARRO & P. B. SILVA-NETO. 1991. 
Contribuição ao estudo da fauna da Ilha do Mel, Paranaguá - PR. Resum. 18º Congr. 
Bras. Zool., Salvador, R.17-10.  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

694 

LÉLIS-DA-SILVA, C. Diario da viagem feita pelos sertões de Guarapuava ao rio 
Paranan. Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Etnographico do 
Brasil. 1º Trimestre:5-31. 1865. 

LENT H, Wygodzinsky P. Revision of the Triatominae (Hemiptera, Reduviidae) and 
their significance as vectors of Chagas disease. Bull Am Mus Nat Hist 1979; 163: 
125-520. 

LESSA, R., F. M. SANTANA, G. RINCÓN, O. B. F. GADIG & A. C. A. EL-DEIR. 
2000. Avaliação e ações prioritárias para conservação da biodiversidade da zona 
costeira e marinha. Biodiversidade de elasmobrânquios do Brasil. MMA, CNPq, 
Biorio, BDT/FAT. 148 p. 

LEVIN, S.A. The problem of pattern and scale in ecology. Ecology, 73(6):1943-1967. 
1992. 

LEWINSOHN, T.M.; PRADO, P. I. Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual 
do conhecimento. Editora Contexto, São Paulo, 176pp. 2002.  

LIMA, C. J. S. Efeito da fragmentação e isolamento da paisagem na riqueza e 
composição de espéices de lagartos no reservatório de Tucuruí, Pará. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emilio Goeldi e 
EMBRAPA, Belém, 88f.2008. 

LIMA, C.A.R.M.A.; AGOSTINHO, A.A. & FABRÉ, N.N. Trophic aspects of fish 
communities in brazilian rivers and reservoirs. In: TUNDISI, J.G.; BICUDO, C.E.M. & 
TUNDISI, T.M. (eds.) Limnology in Brasil. Rio de Janeiro: ABC/SBL, 384p., 1995. 

LIMA EC, Luz E, Carneiro FILHO M. – Sôbre a ocorrência de Panstrongylus 
megistus (Burmeister, 1835) em Curitiba (Paraná – Brasil). An. Fac. Med. Univ. 
Paraná, 1964; 7:25-34. 

LIMA, J.A.F. de. 1986/87. A pesca no pantanal de Mato-Grosso (rio Cuiabá): 
importância dos peixes migradores. Acta. Amazonica, v.16/7, p.87-94. 

LINGNAU, R. Geographic distribution. Hylodes heyeri. Herpetological Review, 
Lawrence, 31 (3): 251. 2000. 

LOBO AGS. Contribuição ao conhecimento da distribuição geográfica dos 
triatomíneos domiciliares e seus índices de infecção natural pelo S. cruzi no Estado 
do Paraná. Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais 1959; 11:539-72. 

LOLIS, A.A. & ANDRIAN, I. de F. 1996. Alimentação de Pimelodus maculatus 
Lacépède, 1803 (Siluriformes, Pimelodidae) na planície de inundação do Alto Rio 
Paraná, Brasil. B. Inst. Pesca, v. 23, p.187-202. 

LORIER, E. & BERIOS, N. Reproducion y nutricion embrionária en Cnestorodon 
deccemaculatus (Teleostei: Poecillidae). Revta. bras. Biol., v.55, n.1, p.27-44, 1995. 

LOS, M.M.; J.Y. MATSUMOTO; A.R. NEVES-JR.; C. ZOTZ. Registros de pegadas 
de mamíferos no Refúgio Biológico Bela Vista (Foz do Iguaçu, PR) e no Refúgio 
Biológico Santa Helena (Santa Helena, PR). XIV Congresso Brasileiro de Zoologia. 
Resumos. R504. 1987. 

LOVATO, L. A contribuição de Franz Keller a etnografia do Paraná. Boletim do 
Museu do Índio, Antropologia, Rio de Janeiro, n.1, novembro 1974. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

695 

LOVEJOY, T. E. The quantification of biodiversity: an esoteric quest or a vital 
component of susteinable development? In: HAWKSWORTH, D. L. 
Biodiversity.Measurements and Estimation. 1995. Chapman and Hall, London. 

LOWE-McCONNELL, R.H. 1967. Some factors affecting fish populations in 
Amazonian waters. Atas Simp., v.7, p.:177-186. 

LOWE-McCONNELL, R.H. 1975. Fish communities in tropical freshwater: their 
distribution, ecology and evolution. London: Longman. 337p. 

LOWE-McCONNELL, R.H. Ecological studies in tropical fish communities. 
Cambridge: Cambridge Univ. Press. 382p., 1987. 

LUCINDA, P. H. F.; GARAVELLO, J. C. Two new species of Cnesterodon Garman, 
1895 (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) from the upper rio Paraná drainage. 
Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul,  Série Zoológica, 13(2): 119-138. 2001. 

LUCINDA, P.H.F. Estudo taxonômico dos peixes Cyprinodontiformes da bacia do rio 
Iguaçu. Curitiba, Paraná. Dissertação (Mestrado em Zoologia), Universidade Federal 
do Paraná. 162p., 1995. 

LUTZ A, Souza Araújo HC, Fonseca Filho O. "Viagem científica no Rio Paraná e 
Assunción com volta por Buenos Aires, Montevideo e Rio Grande". Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz 1918; 10(11):104-173. 

LUZ E, Silva SM, Carvalho AP, Castro N. Atualização da sistemática e distribuição 
geográfica dos planorbídeos (Gastropoda, Pulmonata) no Estado do Paraná (Brasil). 
Acta Biol. Par. 1998; 27(1-4):39-55. 

MAACK, R. 1981. Geografia física do Estado do Paraná. 2 ed. Rio de Janeiro, J. 
Olympio. 452p. 

MAACK, R. Geografia física do Estado do Paraná. 2ª ed. Editora José Olympio. Rio 
de Janeiro. 450 p. 1981. 

MACARTHUR, R., RECHER, H. & CODY, M. 1966. On the relation between habitat 
selection and species diversity. The American Naturalist 100(913):319-332. 

MACGARIGAL, K. ; CUSHMAN, S. A. Comparative evaluation of experimental 
approaches to the study of habitat fragmentation effects. Ecological Applications 12: 
335-345. 2002. 

MACHADO, A.B., DRUMMOND, G.M. & PAGLIA, A.P. (Org.).  Livro vermelho da 
fauna brasileira ameaçada de extinção. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, DF, 
v.2., 1420p. 2008. 

MACHADO, A.B.M., DRUMMOND, G.M. & PAGLIA, A.P. 2008. Livro vermelho da 
fauna brasileira ameaçada de extinção. Volume II. Brasília / Belo Horizonte: MMA / 
Fundação Biodiversitas. 908 p. 

MACHADO, A.B.M.; MARTINS, C.S.; DRUMMOND, G.M. (eds.). Lista da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção.Biodiversitas: Belo Horizonte, 2005, 157p. 

MACHADO, B.P.Contribuição ao estudo da história agrária do Paraná. Boletim da 
Universidade do Paraná, departamento de História, Curitiba, n.3, p.1-27, 1963. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

696 

MACHADO, Brasil Pinheiro. Contribuição ao estudo da história agrária do Paraná. 
Boletim da Universidade do Paraná, departamento de História. Curitiba, n.3, p.1-27, 
1963. 

MACHADO, P.A L. Estudos de Direito ambiental. São Paulo, Malheiros Editores, 
1994. 

MACHADO, P.A.L. Direito ambiental brasileiro. São Paulo, 5ª edição, Malheiros 
Editores, 1995. 

MACHADO, R.A.; P.S. BERNARDE, S.A.A. MORATO; L. DOS ANJOS. Análise 
comparada da riqueza de anuros entre duas áreas com diferentes estados de 
conservação no município de Londrina, Paraná, Brasil (Amphibia, Anura). Revista 
Brasileira de Zoologia 16 (4): 997-1004. 1999. 

MACHADO, R.A.; P.S. BERNARDE. Anurofauna da bacia do rio Tibagi, p. 297-306. 
In: M.E. MEDRI; E. BIANCHINI; O.A. SHIBATTA & J.A. PIMENTA (Eds.). A bacia do 
rio Tibagi. 2002.Londrina, Edição os editores, 595p. 

MAGALHÃES, A.C. de. Monografia brasileira de peixes fluviais. São Paulo: Romiti. 
260p., 1931. 

MAGO-LECCIA, F. Los peces de la familia Sternopygidae de Venezuela. Acta. cient. 
venez., v.29, p.1-89, 1978. 

MALDONADO-COELHO, M. & M A. MARINI. 2003. Composição de bandos mistos 
de aves em fragmentos de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. Papéis Avulsos de 
Zoologia, 43(3): 31-54. 

MARGARIDO, T.C.C. Mamíferos do Parque Estadual de Caxambu, Castro/PR. 
Curitiba, 216p. Tese (Mestrado em Zoologia) - Departamento de Zoologia, 
Universidade Federal do Paraná, 1989. 

MARGARIDO, T.C.C.; L.C.M. PEREIRA; P.A. NICOLA. Diagnóstico da mastofauna 
terrestre na APA de Guaraqueçaba, Paraná – Brasil. Congresso Brasileiro de 
Unidades de Conservação. Anais. Curitiba. IAP, UNILIVRE. Rede Nacional pró 
unidades de conservação.  p. 861-874, 1997. 

MARINHO-FILHO, J.S.; M.L. REIS. A fauna de mamíferos associada as matas de 
galeria. Simpósio sobre Mata Ciliar. Anais. Fundação Cargill, Campinas. p. 43-59. 
1989. 

MARINI, M. A. e F. I. GARCIA. 2005. Bird Conservation in Brazil. Conservation 
Biology 19 (3): 665-671. 

MARQUES, O. 1998. Composição faunística, história natural e ecologia de 
serpentes da Mata Atlântica na região da Estação Ecológica Juréia-Itatins. Tese de 
Doutorado Não-publicada. Universidade de São Paulo, Brasil. 

MARQUES, O. A. V., ABE, A. S. & MARTINS, M. 1998. Estudo diagnóstico da 
diversidade de répteis do estado de São Paulo. In: CASTRO, R.M.C. (Ed.). 
Biodiversidade do estado de São Paulo - Síntese do conhecimento ao final do século 
XX, 6: Vertebrados. São Paulo, FAPESP, 29-38.  

MARQUES, O. A. V.; ETEROVIC, A.; SAZIMA, I. Serpentes da Mata Atlântica: Guia 
Ilustrado para a Serra do Mar. Ribeirão Preto. Holos (Ed.) 184p. 2001. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

697 

MARQUES, O. A. V.; STENDER-OLIVEIRA F.; SAWAYA, R. J.; FRANÇA, F.G.R. 
Ecology of the colubrid snake Pseudablabes agassizii in South-Eastern South 
America. The Herpetological Journal, Inglaterra, 16: 37-45. 2006. 

MARTINS, I. A. Interações bioacústicas em grupo de espécies de hilídeos (Anura, 
Hylidae) naregião de Botucatu, Estado de São Paulo. Botucatu, SP, UNESP, 2001. 
94p. Tese (Doutorado em Zoología), Instituto de Biociência, Universidade Estadual 
Paulista. 

MARTINS, M. História natural e ecologia de uma taxocenose de serpentes de mata 
na região de Manaus, Amazônia Central, Brasil. Universidade Estadual de 
Campinas. Tese de Doutorado, 1994, 98p. 

MARTINS, M. & OLIVEIRA, M.E. Natural history of snakes in forests of the Manaus 
region, Central Amazonia, Brazil.Herp. Nat. Hist. 6 (2): 78-150. 1998. 

MARTINS, R. Museu Paranaense; catálogos e estudos. Curityba: Livraria Mundial, 
1925. 

MARTINS, R.História do Paraná. 3º ed. Curitiba: Editora Guaíra Limitada, s/d.. 

MARTINS, S.V. Recuperação de matas ciliares. Editora Aprenda Fácil. Viçosa - MG, 
2001. 

MATSUMOTO, J.Y.; C. ZOTZ. Estudo da seletividade de ambientes por roedores no 
Refúgio Biológico Bela Vista, PR. XV Congresso Brasileiro de Zoologia. Resumos. p. 
556. 1988. 

MAURO, R. A.SANTOS, J. C. C.; SILVA, M. P.; DELORME, J. Pet al. Manejo de 
Fauna em área de conservação. In: Áreas Protegidas: Conservação no Âmbito do 
cone Sul. Pelotas, 2003. 223 p.  

MEIRELLES, H.L., Direito Administrativo Brasileiro. 16º edição. São Paulo. 
Malheiros. 1994. 702 p. 

MELLO-LEITÃO, C. de. As zonas de fauna da América tropical. Rev. Bras. Geogr. 
8:71-118. 1946. 

MELLO-LEITÃO, C. 1980. Zoogeografia do Brasil, São Paulo, 59:91(81), 416 p. 

MENDONÇA-NETO, J.P. & ANDREATA, J.V. 1997. Aspectos reprodutivos de Poecilia 
vivipara (Bloch & Schneider, 1801) na lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, Brasil. 
Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. São Paulo. p.354 

MENEZES, N. A., S. H. WEITZMAN, R. M. C. CASTRO & M. J. WEITZMAN. 1996 Peixes 
de riacho da Floresta Costeira Atlântica Brasileira: um conjunto pouco conhecido e 
ameaçado de vertebrados. An. 2º Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste 
Brasileiro: Estrutura, Função e Manejo. Publ. ACIESP 1(71): 290-295. 

METRAUX, A. The Caingang. In: STEWARD, J.H. (ed.). Handbook of South 
American Indians. Washington DC: Bureau of American Ethnology, Bul.143, v.3, 
p.445-475, 1948a. 

METRAUX, A. The Guarani. In: STEWARD, J.H. (ed.) Handbook of South American 
Indians. Washington DC: Bureau of American Ethnology, Bul. 143, v.3, p.69-94, 
1948b. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

698 

MIKICH, S. B. e R. S. BÉRNILS. 2004. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no 
Estado do Paraná. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná. CD-ROM. 

MIKICH, S.B.; BÉRNILS, R.S. Lista da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. 
Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná, 2004. 763p. 

Ministério da Saúde. Raiva humana transmitida por morcegos no estado do 
Maranhão. [2005]. Disponível em URL:http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/ 
pdf/nota%20tecnica%20%20ma%20surto%20de%20raiva%20humana%2025%2007
%2005.pdf. Consultado em 20 de abril de 2007. 

MIRANDA, J.M.D.; RIOS, R.F.M; PASSOS, F.C. Contribuição ao conhecimento dos 
mamíferos dos Campos de Palmas, Paraná, Brasil. Biotemas, v. 21, n. 2. P.97-193, 
2008. 

MIRETZKI, M. Diagnóstico Mastofaunístico. In: Inventário energético da Bachia 
Hidrográfica do rio Chopim: estudos ambientais. COPEL, Curitiba, Paraná, 1999. 

MIRETZKI, M. Distribuição e conservação de Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) 
(Chiroptera-Mammalia) no Estado do Paraná, Brasil. XIII Jornadas Argentinas de 
Mastozoologia. Libro de resúmenes. p. 69. 1998. 

MIRETZKI, M. Morcegos do estado do Paraná, Brasil (Mammalia, Chiroptera): 
riqueza de espécies, distribuição e síntese do conhecimento atual. Papéis Avulsos 
de Zoologia, v. 43, n. 6, p. 101-138, 2003. 

MIRETZKI, M. Morcegos do Estado do Paraná, Brasil (Mammalia, Chiroptera) – 
Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná. 99 p. 2000. 

MIRETZKI, M. Padrões de distribuição de mamíferos na Floresta Atlântica brasileira. 
Tese (Doutorado), Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, 2006. 294 
p. 

MIRETZKI M. Morcegos do Estado do Paraná, Brasil (Mammalia, Chiroptera): 
Riqueza de espécies, distribuição e síntese do conhecimento atual. Papéis Avulsos 
de Zoologia. Museu de Zoologia de Universidade de São Paulo. 2003; 43 (6):101-
138. 

MITCHELL CJ, Forattini OP, Miller BR. Vetor competence experiments with Rocio 
virus and three mosquito species from the epidemic zone in Brazil. Rev. Saúde Públ. 
1986; 20: 171-177. 

MITCHELL CJ, Forattini OP. Experimental transmission of Rocio encephalits virus by 
Aedes scapularis (Diptera: Culicidae) from the endemic zone in Brazil. J. Med. 
Entomol. 1984; 21: 34-37. 

MITTERMEIER, R.A.; FONSECA, G.A.B.; RYLANDS, A.B.; MITTERMEIER, C.G. 
BRAZIL. p. 39-49. In: Mittermeier, R.A.; Gil, P.R.; Mittermeier, C.G. (Eds.). 
Megadiversity: Earth's Biologically Wealthiest Nations. CEMEX, Cidade de Mexico, 
1997. 450p. 

MITTERMEIER, R.A.; FONSECA, G.A.B.; RYLANDS, A.B.; MITTERMEIER, C.G.. 
AtlanticForest, p. 136-147. In: Mittermeier, R.A.; Meyers, N.; Gil, P.R.; Mittermeier, 
C.G. (Eds.) Hotspots: Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial 
Ecoregions. CEMEX, Cidade de Mexico, 1999. 467p. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

699 

MONTOYA, P.A.R. Conquista espiritual feita pelos religiosos da Companhia de 
Jesus nas Províncias do Paraná, Paraguai, Uruguai e Tape. Porto Alegre: Martins 
Livreiro, 1985. 

MORAES, L. C. S., Código Florestal Comentado. Atlas. 1999. 260 p. 

MORAES, M.F.P.G. & BARBOLA, I.F. 1995. Hábito alimentar e morfologia do tubo 
digestivo de Hoplias malabaricus (Osteichthyes, Erythrinidae), da Lagoa Dourada, 
Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Acta Biol. Par., v.24, p.1-23. 

MORATO, S. A. A. Localidades de registro e distribuição geográfica de Caiman 
latirostris (Daudin, 1802) (Crocodylia: Alligatoridae) no Estado do Paraná, Brasil. 
Acta Biol. Leopoldensia. v. 13, n. 2, p. 93-104, 1991. 

MORATO, S. A. A. Padrões de distribuição da fauna de serpentes da floresta de 
araucária e ecossistemas associados na Região Sul do Brasil. Curitiba, 1995. 
(Dissertação de Mestrado). Univ. Federal do Paraná, 122 p. 

MORATO, S.A.A. Serpentes da região atlântica do estado do Paraná, Brasil: 
diversidade, distribuição e ecologia. Tese de Doutorado. Universidade Federal do 
Paraná, 2005, 168 p. 

MORATO, S. A. A., J. C. MOURA-LEITE; R. S. BÉRNILS. Répteis ameaçados de 
extinção no Paraná. In: PARANÁ, Lista Vermelha de animais ameaçados de 
extinção no Estado do Paraná. Curitiba, Inst. Amb. do Paraná, Deuts. Gessels. Tech. 
Zusammenarb., 175 p. 1995. 

MORATO, S. A. A.; R. S. BÉRNILS. Dados sobre a reprodução de Uromacerina 
ricardinii (Peracca, 1897) (Serpentes: Colubridae) do Estado do Paraná - Brasil. Acta 
Biol. Leopoldensia 11(2): 273-278, 1989. 

MORATO, S.A.A.; M.V. SEGALLA; C SEGER. Pseudoboa haasi (NCN). Predation. 
Herp. Review 34 (2): 154, 2003. 

MORRONE, J.J. A new regional biogeography of the Amazonian subregion, mainly 
based on animaltaxa. Anales del Instituto de Biología Universidad Nacional 
Autónoma de México, sérieZoologia, v. 72, n. 2, p. 99-123, 2000. 

MOTA, L.T. As guerras dos índios Kaingang: a história épica dos índios Kaingang no 
Paraná (1769-1924). Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 1994. 

MOURA-LEITE, J. C. A coleção de répteis do Museu de História Natural Capão da 
Imbuia (Curitiba, Paraná). In L. B. NASCIMENTO; A. T. BERNARDES & G. A. 
COTTA (Eds.). Herpetologia no Brasil 1, Belo Horizonte, p. 114-119. 1994. 

MOURA-LEITE, J. C., S. A. A. Morato & R. S. Bérnils. New Records of Reptiles from 
the State of Paraná, Brazil.Herp. Rev. 27(4): 216-217, 1996. 

MOURA-LEITE, J. C.; BÉRNILS, R. S.; MORATO, S. A. A. Método para a 
caracterização da herpetofauna em estudos ambientais. Maia, 2:1-5. 1993. 

MUKAI, T. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro, Editora Forense 
Universitária, 1994. 

MÜLLER, P. The dispersal centres of terrestrial vertebrates in the Neotropical Realm. 
Dr. W. Junk B.V., Publishers, The Hague. 1973. 244 p. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

700 

MYERS, C.W. & RAND, A.S. 1969. Checklist of amphibians and reptiles of Barro 
Colorado Island, Panama, with comments on faunal change and sampling. 
Smithsonian Contributions to Zoology 10:1–11.  

NAKATANI, K.; BAUMGARTNER, G.; BIALETSKI, A. & SANCHES, P.V. 1997. Ovos 
e larvas de peixes do reservatório de Segredo. In: Agostinho, A. A. & Gomes, L. C. 
Reservatório de Segredo: bases ecológicas para o manejo. Maringá: Eduem. p. 183-
201. 

NAROSKY, T. e D. YZURIETA. 1993. Guia para la Identificación de las aves de 
Argentina y Uruguay. Buenos Aires: Vazquez Mazzini Editores. 

NEGRÃO, T., Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 28ª 
edição. Saraiva. 1997. 1459 p.  

NIGRO, L.H.F. et al. Projeto Porto Amazonas. Dédalo. São Paulo, ano IX, n.17-18, 
p.100, junho/ dezembro 1973. 

NIMUENDAJU, C.U. Mapa etno-histórico de Curt Nimuendajú. Rio de Janeiro: 
Fundação IBGE/ Fundação Nacional Pró-Memória, 1982. 

NOBRE A, Antezana D, Tauil PL. Febre amarela e dengue no Brasil: epidemiologia e 
controle. Rev Soc Bras Med Trop 1994; 27(Supl. III):59-66. 

NOELLI, F.S.A ocupação humana na região sul do Brasil: arqueologia, debates e 
perspectivas, 1872-2000. Revista USP, tomo II, n.44, p.218-269, dez, jan, fev 1999-
2000. 

NOMURA, H. 1973. Comparação entre idade e o crescimento da piava Leporinus 
friderici Steindachner, e do piavuçu, Leporinus octofasciatus Steindachner (Pisces, 
Anostomidae). Ciênc. e Cult., v.25, n.6, p.330.  

NOMURA, H. 1975. Comparação de idade e do crescimento de três espécies do 
gênero Astyanax Baird & Girard, 1854 (Osteichthyes, Characidae) do rio Mogi-
Guaçu, SP. Revta. Brasil. Biol., v.35, n.3, p.531-547. 

NOMURA, H. Dicionário de peixes do Brasil. Brasília: Editerra. 482p., 1984. 

OLIVEIRA, T. G. 1994. Neotropical cats: ecology and conservation. São Luis: 
EDUFMA, 221 p.  

OLIVEIRA T.G.; CASSARO, K. Guia de identificação dos felinosbrasileiros. 2 ed. 
Sociedade de Zoológicos do Brasil, São Paulo, 1999. 60p. 

OLIVEIRA, Maria Aparecida de. Desigualdades inter-regionais e políticas públicas 
para o setor industrial paranense na década de noventa. Dissertação de mestrado. 
Universidade Estadual de Maringá. Centro de ciências sociais e aplicadas. Maringá, 
Fevereiro 2001.  

OLIVEIRA, V.B.; LINARES, A.M.; CORRÊA, G.L.C.; CHIARELLO, A.G. Predation on 
the black capuchin monkey Cebus nigritus (Primates: Cebidae) by domestic dogs 
Canis lupus familiaris (Carnivora: Canidae), in the Parque Estadual Serra do 
Brigadeiro, Minas Gerais, Brazil. Revista brasileira de Zoologia 25(2): 376-378, 2008. 

PADIS, P.C. Formação de uma Economia Periférica: o caso do Paraná. São Paulo: 
HUCITEC; Curitiba: Secretaria de Cultura e de Esporte do Governo do Estado do 
Paraná, 1981. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

701 

PAIVA, M.P. Crescimento, alimentação e reprodução da traíra Hoplias malabaricus 
(Bloch) no nordeste brasileiro. São Paulo. Tese (Doutorado em Zoologia), 
Universidade de São Paulo. 32p. 1974. 

Paraense WL, Corrêa LR 1973. Susceptibility of Biomphalaria peregrina from Brazil 
and Ecuador to two strains of Schistosoma mansoni. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 
15: 127-130. 

PARANÁ, S. Chorographia do Paraná. Coritiba: Typ. da Livraria Economica Annibal, 
Rocha & C., 1899. 

PARELLADA, C.I.  Identificação de sambaquis através de análise fotointerpretativa 
na baía de Guaraqueçaba-PR. Boletim de Geografia da Univ. Estadual  Maringá, ano 
07, 1:97-103, 1989. 

_____.  Villa Rica del Espiritu Santo: ruínas de uma cidade colonial espanhola no 
interior do Paraná. Arquivos do Museu Paranaense, nova série arqueologia, n.8, 
1993. 

_____.Análise da malha urbana de Villa Rica delEspiritu Santo (1589-1632)/ Fênix-
PR. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, 
n.5, p.51-61, 1995. 

_____. Métodos de prospecção do programa de salvamento arqueológico da Usina 
Hidrelétrica de Salto Caxias- PR. Col. Arqueologia, Porto Alegre, EDIPUC-RS, n.1, 
v.2, p.541-560, 1995/ 96. 

_____.  Diagnóstico do patrimônio arqueológico. In: COPEL/INTERTECHNE-LEME-
ENGEVIX- ESTEIO. EIA/RIMA do Sistema de Transmissão de 500kV associado à 
UH Salto Caxias, Curitiba, COPEL, outubro 1996. 

_____.  Um tesouro herdado: os vestígios arqueológicos da cidade colonial 
espanhola de Villa Rica delEspiritu Santo/ Fênix - PR. Dissert. Mestrado, Depart. 
Antropologia/ UFPR, 1997. 

_____. (coord.)IX Relatório do programa de salvamento arqueológico e 
paleontológico da UHE de Salto Caxias-PR. Documento interno do Museu 
Paranaense/ FUNPAR/ COPEL, 1998a. 

_____.  Relatório preliminar do programa de salvamento arqueológico das linhas de 
transmissão de 525kV da UHE Salto Caxias à UHE Salto Santiago. Documento 
interno do Museu Paranaense/ FUNPAR/ COPEL, 1998b. 

_____. (coord.).  Relatório das pesquisas realizadas na área da planejada UHE 
Fundão/ Rio Jordão - PR. Curitiba, Museu Paranaense/ COPEL, relat. inédito, 1998c. 

_____. Programa de salvamento arqueológico da UH Salto Caxias/ Rio Iguaçu - 
Paraná. Artigo editado no CD-ROM do XV Seminário Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia Elétrica, Foz do Iguaçu- PR, ITAIPU Binacional, 1999. 

_____.  Relatório de atividades desenvolvidas pelo Museu Paranaense no sudoeste 
paranaense. Curitiba, Museu Paranaense, 2000a. 

_____. (coord.). Relatório preliminar do programa de salvamento arqueológico das 
linhas de transmissão de 525kV da UH Salto Caxias à Subestação Cascavel, 
Paraná. Curitiba, Convênio COPEL- FUNPAR- Museu Paranaense, 2000b. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

702 

_____.(coord.)Relatório final do programa de salvamento arqueológico da UHE Salto 
Caxias-PR. Curitiba, Convênio COPEL- FUNPAR- Museu Paranaense, 350 p., 2001. 

_____. O patrimônio arqueológico e a COPEL. Curitiba, Secretaria de Estado da 
Cultura do Paraná-Museu Paranaense, 46p, 2001. 

_____.  Pinturas rupestres no centro-leste e nordeste paranaense. Artigo editado no 
CD-ROM dos Anais do XII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, São 
Paulo, SAB, 2003. 

_____.  Estudo arqueológico no alto vale do rio Ribeira: área do gasoduto Bolívia-
Brasil, trecho X, Paraná. 271p. Tese (Doutorado em Arqueologia), Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2006a. 

____.(coord.) Relatório final do projeto de caracterização do patrimônio arqueológico 
de áreas potenciais para a implantação de corredores ecológicos junto aos 
reservatórios das UHE's Salto Osório e Salto Santiago, vale do rio Iguaçu/ 
Paraná.Curitiba, Convênio ELETROSUL- LACTEC, 100 p, 2006b. 

_____.  Revisão dos sítios arqueológicos com mais de seis mil anos BP no Paraná: 
discussões geoarqueológicas. Fumdhamentos, FUMDHAM, São Raimundo Nonato, 
www.fumdham.org.br, n.7, 2008. 

_____.  Arte rupestre no Paraná. Revista da FAP, Curitiba, n.5, p.1-25, 2009. 

PARKER III, T. A., D. F. STOTZ & J. W. FITZPATRICK. 1996. Ecological and 
distributional databases, p. 118-436. In: D. F. Stotz, J. W. Fitzpatrick, T. A. Parker III 
e D. K. Moskovitz. Neotropical birds: ecology and conservation. Chicago: University 
of Chicago Pres. 

PAULA, E. V.; CUNICO, C. Delimitação das áreas prioritárias à recuperação 
ambiental na bacia hidrográfica do Rio Pequeno (Antonina/PR). In: BOLDRINI, E. B.; 
SORAES, C. R.; PAULA, E. V.(Orgs.). Dragagens Portuárias no Brasil: Engenharia, 
Tecnologias e Meio Ambiente. Antonina: ADEMADAN; UNIBEM; Secretaria de 
Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (MCT). 2008. 296p. 

PAULA, E. V.; NOWATZKI, A. Delimitação das áreas prioritárias à recuperação na 
bacia hidrográfica do Rio Sagrado (Morretes/PR). Antonina: ADEMADAN, 2009. 45 
p. Terminais Marítimos Cattalini. 

PAVANELLI, C.S. & BIFI, A.G. 2009. A new Tatia (Ostariophysi: Siluriformes: 
Auchenipteridae) from the rio Iguaçu basin, Paraná State, Brazil. Neotropical 
Ichthyology 7(2): 199-204. 

PAVANELLI, C.S. & CARAMASCHI, E.P. Composition of the icthyofauna of two 
small tributaries of the Paraná river, Porto Rico, Paraná State, Brazil. Ichthyol. 
Explor. Freshwaters, vol. 8, n.1. p.23-31, 1997. 

PAVANELLI, C.S. & OLIVEIRA, C.A.M. 2009. A redescription of Astyanax 
gymnodontus (Eigenmann, 1911), new combination, a polymorphic characid fish from 
the Rio Iguaçu basin, Brazil. Neotropical Ichthyology 7(4): 569-578. 

PERES, C.A. Population status of white-lipped Tayassu pecari and collared 
peccaries T. tajacu in hunted and unhunted Amazonian forests. Biological 
Conservation, v. 77, p. 115-123, 1996. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

703 

PERRONE, E.C. 1991. Migração de indivíduos jovens de Astyanax bimaculatus 
(Teleostei, Tetragonopterinae) do rio Paraná. Resumos do IX Encontro Brasileiro de 
Ictiologia. Maringá. p.155 

PERSSON, V.G.; LORINI, M.L. Contribuição ao conhecimento mastofaunístico da 
porção centro-sul do Estado do Paraná. Acta Biologica Leopoldensia, v. 12, n. 1, p. 
79-98, 1990.  

PIANKA, e.r. Niche Overlap and Diffuse Competition.  Proc. Nat. Acad. Sci. USA Vol. 
71, No. 5, pp. 2141-2145, May 1974. 

PICHORIM, M. e BÓÇON, R. 1996. Estudo da composição avifaunística dos 
municípios de Rio Azul e Mallet, Paraná, Brasil. Acta Biol. Leopoldensia 18 (1): 129-
144. 

PINHEIRO, P.C. Estudos ambientais na área de conhecimento da ictiofauna. In: 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL. Inventário energético da bacia do rio 
Chopim. Curitiba: COPEL. 30p., 1998. 

PINNA, M. C. C. A new subfamily of Trichomycteridae (Teleostei, Siluriformes), lower 
loricarioid relationships, and discussion on the impact of additional taxa for 
phylogenetc analysis. Zoological Journal of Linnean Society, 2950: 1-39. 1992b. 

PINNA, M. C. C. Trichomycterus castroi, a new species of trichomycterid catfish from 
the rio Iguaçu of Southeastern Brazil (Teleostei: Siluriformes). Icththyological 
Exploration of Freshwaters, 3(1): 89-95. 1992a. 

POENTE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. Estudos de Projeto Básico  

PCH Foz do Santana, julho de 2007 

POMBAL, J. P. JR.; HADDAD, C. F. B. Espécies de Phyllomedusa do grupo 
burmeisteri do Brasil oriental, com descrição de uma espécie nova (Amphibia: 
Hylidae). Revista Brasileira de Biologia, 52:217-229. 1992. 

POMBAL, J. P. Jr.; WISTUBA, E.; BORNSCHEIN, M. A new especies of 
brachycephalid (Anura) from the atlantic rainforest of Brazil. Journal of Herpetology, 
32:70-74. 1998. 

PONTES FILHO A, SILVA CBX, LANGE RR, CAVALCANTI RK. 1997. Projeto Lobo-
Guará–contribuição à Conservação Ambiental dos Campos Gerais do Paraná Brasil. 
Curitiba: Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Anais, vol. II, p.848-
860. 

PRADO AP, Guimarães JH. Estado atual de dispersão e distribuição do gênero 
Chrysomya Robineau-Desvoidy na Região Neotropical (Diptera, Calliphoridae). Rev. 
Bras. Entomol. 1982; 26:225-231. 

PRADO, L.R. Crimes contra o Ambiente. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 
1998. 

PREUCELL, R.W. & HODDER, I. (ed.). Contemporary archaeology in theory: a 
reader.Oxford, 1996. 

PRONAPA. Terminologia arqueológica brasileira para a cerâmica. Cadernos de 
Arqueologia, Museu de Arqueologia e Artes Populares de Paranaguá- UFPR, n.1, p. 
119-148, 1976. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

704 

PROUS, A. Arqueologia brasileira. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1992. 

PROUS, A. Arte rupestre brasileira: uma tentativa de classificação. Revista de Pré-
História, São Paulo, n.7, p. 9-33, 1989. 

PRUDENTE, A.L.C.; MOURA-LEITE, J.C. & MORATO, S.A.A. Alimentação das 
espécies de Siphlophis Fitzinger (Serpentes, Colubridae, Xenodontinae, 
Pseudoboini). Rev. Bras. Zool. 15(2): 375-383.1998. 

QUADROS, J. & WÄNGLER, M. 2000. S. Tocas e Sítios de Defecação da Lontra 
Neotropical em uma Área de Floresta Atlântica de Planície no Sul do Brasil. In: IX 
Congreso Iberoamericano de biodiversidad y zoologiía de vertebrados. Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina. 
Pp.180-182.  

QUADROS J. & MONTEIRO FILHO, E.L.A. 2002. Sprainting sites of the Neotropical 
otter, Lontra longicaudis, in an AtlanticForest area of southern Brazil. Mastozoología 
Neotropical 9:39-46. 

QUADROS, J.; N.C. CÁCERES; L.M. TIEPOLO; M.S. WÄNGLER.. Mastofauna do 
Parque Estadual do rio Guarani e área de influência da Usina Hidrelétrica de Saltao 
Caxias, baixo rio Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil. p. 822-829. In: M.S. Milano & V. 
Theulen (Orgs.). Anais do II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. v. 2 
- trabalhos técnicos. 845 p. 2000 

RACHOU RG, Lobo A GS, Luz E. Dispersão do Anopheles (N) darlingi no 
recrudescimento epidêmico da malária em 1950 no Norte do Paraná, 1953 
(mimeógrafo). 

RACHOU RG, GARBELLINI-JUNIOR GJ. Comprovação do Anopheles 
(Nyssorhynchus) darlingi Root, 1926 como vetor da malária no norte do Paraná. 
Revta brasil. Malar. 1950; 2: (3): 426-428. 

RACHOU RG, Ricciardi I. Contribuição ao conhecimento da distribuição geográfica 
dos anofelinos no Brasil: Estado do Paraná (Distribuição por municípios e 
localidades). Rev. Bras. Malariol. Doenças Trop. 1951; 3:423-47. 

RACHOU RG. Transmissores da filariose bancroftiana no Brasil. Revista Brasileira 
de Malariologia e Doenças Tropicais 1956; 8: 267-279. 

RANFT, R. e CLEERE, N. 1998. A sound Guide to Nightjars and Related Nightbirds. 
London: Pica Press. 

RATTON, T.F.; SANTOS, G.B.; SANTOS, J.E. dos & BAZZOLI, N. 1997. Análise 
quantitativa da atividade reprodutiva do canivete Apareiodon affinis (Steindachner, 
1879) no reservatório de Furnas, Minas Gerais. Resumos do XII Encontro Brasileiro 
de Ictiologia. São Paulo. p.343 

REIS, N. R., A. L. PERACCHI, I. P. LIMA, M. L. SEKIAMA & V. J. ROCHA. 1998. 
Update list of the Chiroptera of the city of Londrina, Paraná, Brazil. Chiroptera 
Neotrop. 4 (2): 96-98.  

REIS, N. R., A. L. PERACCHI & M. L. SEKIAMA. 1999. Morcegos da Fazenda Monte 
Alegre, Telêmaco Borba, Paraná (Mammalia, Chiroptera). Rev. Bras. Zool. 16 (2): 
501-505.  



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

705 

REIS, N.R.; A.L. PERACCHI; W.A. PEDRO; I.P. LIMA (Eds.). Mamíferos do Brasil. 
Londrina: UEL, 2006. 437 p. 

REIS, N.R. & SEKIAMA, M.L. 1996. Morcegos do Parque Ecológico da Klabin, 
Telêmaco Borba, PR. In: Congresso Brasileiro de Zoologia, 21º. Resumos. Porto 
Alegre, Sociedade Brasileira de Zoologia. R1117. 

REIS, R. E. Revision of the Neotropical catfish genus Hoplosternum (Ostariophysi: 
Siluriformes: Callichthyidae), with the description of two new genera and three new 
species. Icththyological Exploration of Freshwaters, 7(4): 299-326. 1997. 

RHODIN, A. G. J.; MITTERMEIER, R. A. Description of Phrynops williamsi, a new 
species of chelid turtle of the South American P. geoffroanus complex, pp. 58–73. 
1983. In: A. RHODIN; K. MIYATA (eds.), Advances in Herpetology and Evolutionary 
Biology – essays in honor of E.E. Williams. Museum of Comparative Zoology, 
Cambridge. 

RIBAS, E. R.; E. L. A. MONTEIRO-FILHO. Distribuição e habitat das tartarugas de 
água-doce (Testudines, Chelidae) do Estado do Paraná, Brasil. Biociências 10(2): 
15-32.2002. 

RIBEIRO, A.M. Fauna brasiliense; peixes. Arq. Mus. Nac., v. 17, p.1-679, 1915. 

RIBEIRO, P.A.M. A arte rupestre do sul do Brasil. Revista do CEPA, Faculdade de 
Ciências e Letras de Santa Cruz do Sul, n.7, p.1-27, 1978. 

RIBEIRO, R.D. 1997. A dieta de três espécies de piaus na represa de Nova Ponte, 
MG, resultados preliminares. Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. São 
Paulo. p.9 

RIBON, R. 2007. Estimativa de riqueza de espécies de aves pelo método de listas 
de Mackinnon. Livro de Resumos do XV Congresso Brasileiro de Ornitologia, Porto 
Alegre, RS. 

RICKLEFS, R.E. 1990. Ecology. W.H. Freeman. New York, USA. 3. Ed. 896 p. 

ROCHA, C. F. D. Introdução a Ecologia de Lagartos Brasileiros. p. 39- 57. In: L. B. 
Nascimento, A. T. Bernardes e G. A. Cotta (Eds.). Herpetologia no Brasil, 1. 1994. 
PUC-Minas Gerais. 134p. 

RODRIGUES, A.M.; SANTOS, R.A. dos; GIAMAS, M.T.D.; CAMPOS, E.C. & 
CAMARA, J.J.C. da. 1995. Tipo de desova e fecundidade do lambari prata Astyanax 
schubarti Britski, 1964 (Pisces, Characiformes, Characidae), na represa de Ibitinga, 
Estado de São Paulo, Brasil. B. Inst. Pesca, v. 22, n.1, p.133-139. 

RODRIGUES, L. et al. (Ed.). 2005. Biocenoses em reservatórios: padrões espaciais 
e temporais. São Carlos: Rima. 

RODRIGUES, M.T. Conservação dos répteis brasileiros: os desafios de um país 
megadiverso. Megadiversidade, v. 1 , n. 1, p. 87-94, 2005. 

RODRIGUES, M.T. Os lagartos da Floresta Atlântica distribuição atual e pretérita e 
suas implicações para estudos futuros, p. 404-410. In: Simpósio sobre ecossistemas 
da costa sul brasileira: estrutura, manejo e função, 2. 1990.ACIESP, Águas de 
Lindóia, SP,  

RODRIGUES, S. C. Análise empírico experimental da fragilidade relevo-solo no 
cristalino do Planalto Paulistano: sub-bacia do Reservatório Billings. São Paulo, 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

706 

1998, 264 f. Tese (Doutorado em Geografia Física), Departamento de Geografia, 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 

ROSA, R. S. & N. A. MENEZES. 1996. Relação preliminar das espécies de peixes 
(Pisces, Elasmobranchii, Actinopterygii) ameaçadas do Brazil. Rev. Bras. Zool 13(3): 
647-667. 

ROSS, J. L. S. Análise empírica da fragilidade de ambientes naturais e antropizados. 
Revista do Departamento de Geografia FFLCH/USP, São Paulo, n. 8, 1994. 

ROSSA-FERES, D. DE C.; J. JIM. Similaridade do sítio de vocalização em uma 
comunidade de anfíbios anuros na região noroeste do Estado de São Paulo, Brasil. 
Revista Brasileira de Zoologia, 18 (2): 439- 454.2001. 

SABINO, J. & J. ZUANON. 1998. A stream fish assemblage in Central Amazonia: 
distribution, activity patterns and feeding behavior. Ichthyological exploration of 
freshwaters 8 (3): 201-210. 

SABINO, J. e P. I. PRADO. 2000. Perfil do conhecimento da diversidade de 
vertebrados do Brasil. Relatório Técnico. Ministério do Meio Ambiente – MMA. 
Projeto Estratégia Nacional de Biodiversidade - BRA97G31 – MMA/GEF/PNUD 

SABINS JR, F.F.Remote Sensing, principles and interpretation, 2nd ed. New York, 
W.H. Freeman and Company, 1987. 

SALLES, J. C. DE M., A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 
Revista dos Tribunais. 1980. 870 p. 

SAMPAIO, F.A.A. Estudos taxonômicos preliminares dos Characiformes (Teleostei, 
Ostariophysi) da bacia do rio Iguaçu, com comentários sobre o endemismo dessa 
fauna. São Carlos, São Paulo. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos 
Naturais), Universidade Federal de São Carlos. 175p., 1988. 

SANTOS, A. J. 2004. Estimativas de riqueza em espécies. In: Métodos de estudos 
em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. (CULLEN JUNIOR, L., 
VALLADARES-PADUA, C. & RUDRAN, R., ed.). Ed. da UFPR/Fundação O Boticário 
de Proteção à Natureza, Curitiba, p 19-42. 

SANTOS, A. J. Estimativas de riqueza em espécies. p. 19-42. In: CULLEN JR., L; 
RUDRAN, R.; VALLADARES-PADUA, C. (Orgs.), Métodos de estudos em biologia 
da conservação e manejo da vida silvestre. 2004. Curitiba, Paraná. 665p. 

SANTOS, L. J. C.; OKA-FIORI, C.; CANALI, N. E.; FIORI, A. P.;SILVEIRA, C. T.; 
SILVA, J. M. F.; ROSS, J. L. S. Mapeamento geomorfológico do estado do Paraná. 
Revista Brasileira de Geomorfologia, Uberlândia, v. 7, n. 2, p.3-12, 2006. 

SANTOS, L. J. C.; OKA-FIORI, C.; CANALLI, N. E.; FIORI, A. P.; SILVEIRA, C. T.; 
SILVA, J. M. F. Mapeamento da vulnerabilidade geoambiental do estado do Paraná. 
Revista Brasileira de Geociências. Ano 37,. n.4, 2007. p.812-820. 

SANTOS, R.A. dos; GIAMAS, M.T.D.; CAMPOS, E.C.; CAMARA, J.J.C. da & 
VERMULM JUNIOR, H. 1995. Dinâmica da nutrição do tambiu Astyanax bimaculatus 
Linnaeus, 1758 (Pisces, Characiformes, Characidae), na represa de Ibitinga, Estado 
de São Paulo. B. Inst. Pesca, v.22, n.1, p.115-124. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

707 

SAWAYA, R. J. História natural e ecologia das serpentes de Cerrado da região de 
Itirapina, SP. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
São Paulo, Brasil. 2004. 

SAZIMA, I. 1989. Comportamento alimentar de jararaca, Bothrops jararaca: 
encontros provocados na natureza. Ciência e Cultura, 41: 500-505. 

SAZIMA, I.; HADDAD, C. F. B. Répteis da Serra do Japi: notas sobre história natural. 
In: MORELATTO, L. P. (Ed.). História Natural da Serra do Japi: ecologia e 
preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil. 1992. Campinas, Ed. 
UNICAMP e FAPESP, p.212-236. 

SBALQUEIRO, I.J. estudos cromossômicos e evolutivos em espécies de roedores 
silvestres que ocorrem no Estado do Paraná. III Encontro Paranaense de Genética. 
Resumos. R.3.2.8.4. 1996. 

SBH. 2010. Brazilian amphibians – List of species. Acessível em: 
http://www.sbherpetologia.org.br Sociedade Brasileira de Herpetologia. Acessado em: 19 
de abril de 2011. 

SCHERER-NETO, P. e F. C. STRAUBE. 1995. Aves do Paraná: história, lista 
anotada e bibliografia. Curitiba, Logo Press., VI+79p. 

SCHLUTER, D.; RICKLEFS, R.E. 1993. Convergence and the regional component of 
species diversity p 230–240. In: Species diversity: historical and geographical 
perspectives (ed. by R.E. Ricklefs and D. Schluter), University of Chicago Press, 
Chicago. 

SCHMITZ, P.I. Áreas arqueológicas do litoral e do planalto do Brasil. Revista do 
Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, n.1, p.3-20, 1991. 

SCHMITZ, P.I. As tradições ceramistas do Planalto Sul-Brasileiro. In: SCHMITZ, P.I. 
Arqueologia do Rio Grande do Sul, Documentos, São Leopoldo, n.2, p.75-130, 
1988b. 

SCHMITZ, P.I. Caçadores e coletores da pré-história do Brasil. São Leopoldo-RS: 
Instituto Anchietano de Pesquisas, 1984. 

SCHMITZ, P.I..Caçadores e coletores da pré-história do Brasil. São Leopoldo: 
Instituto Anchietano de Pesquisas/ UNISINOS. 1984. 

SCHMITZ, P.I. O patrimônio arqueológico brasileiro. Revista de Arqueologia. Rio de 
Janeiro: Sociedade de Arqueologia Brasileira, n. 5, p.11-18, 1988a. 

SCOTT JR., N.J.; WOODWARD, B.D. Surveys at breeding sites. In: HEYER, W.R., 
DONNELLY, M.A., MCDIARMID, R.W., HAYEK, L.A.C.; FOSTER, M.S. (Eds). 
Measuring and Monitoring Biological Diversity – Standard Methods for amphibians. 
1994. Smithsonian Institution Press. Washington D.C.: 84-92. 

SCOTT, J. M., CSUTI, B., JACOBI, J. D.; ESTES, J. E. Species richness. BioScience 
37: 782-788. 1987. 

SECRETARIA da Fazenda do Estado do Paraná. Fundo de Participação dos 
Municípios. Disponível no sítio www.fazenda.pr.gov.br/ - Acesso em Janeiro de 
2013. 

SECRETARIA DA SAÚDE DO PARANÁ / SESA PR. Site: www.saude.pr.gov.br. 
Acesso em julho de 2012. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

708 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ / SESP PR. 
Relatório Estatístico Criminal - 1° trimestre de 20 12. Disponível em: 
www.seguranca.pr.gov.br. Acesso em julho de 2012. 

SEGALLA, M. V. 1999. Herpetofauna. In: IBAMA. Plano de manejo do Parque 
Nacional do Iguaçu. 

SEGALLA, M. V. & LANGONE, J. A. Anfíbios. In: MIKICH, S. B.; BERNILS, R. S. 
(Org.). Livro vermelho da fauna ameaçada do Estado do Paraná, IAP, 2004.p.539-
577. 

SEKIAMA, M. L.; N. R. REIS; V. J. ROCHA.. Levantamento preliminar dos morcegos 
(Mammalia-Chiroptera) do Parque Nacional do Iguaçu, Brasil. XIII Jornadas 
Argentinas de Mastozoologia. Libro de Resúmenes. p. 58. 1998 

SELLET, Frédéric. Chaine operatoire: the concept and its applications. Lithic 
technology, v.18, n.1-2, p.106-112, 1994. 

SERGIPENSE, S.; SERRANO, L. & ALMEIDA, A.C. de A. 1997. Estudo da 
reprodução de espécies das famílias Poecillidae e Anablepidae (Teleostei, 
Cyprinodontiformes), na laguna de Piratininga - Niterói, RJ. Resumos do XII 
Encontro Brasileiro de Ictiologia. São Paulo. p.356 

SESA-PR. Relatório Técnico de Entomologia. Vigilância Entomológica. 2006. 

SEVERI, W.; CORDEIRO, A. A. M. Catálogo de peixes da bacia do rio Iguaçu. Curi-
tiba: IAP/GTZ. 128p. 1994. 

SICK, H. 1997. Ornitologia Brasileira. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, Brasil. 

SILVA AM, Barbosa JA, Cavazzana IJ, Massafera R, Carvalho AP. Triatomíneos 
(Hemíptera, Reduviidae) da região Norte do Estado do Paraná, Brasil – Distribuição 
Geográfica e Prevalência. (Apresentado no XVII Congresso Brasileiro de 
Entomologia e VIII Encontro Nacional de Fitossanitaristas, Rio de Janeiro, RJ, de 09 
a 14/08/1998). 

SILVA AM, Natal D, Barata JMS. Atualização da Carta Anofélica do Estado do 
Paraná. (Apresentado no XXXIX Congresso Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical, Belém, PR, de 16 a 21/03/2003). 

SILVA AM, Teodoro U. Dispersão de Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) na 
infestação do Estado do Paraná, Brasil. (Apresentado no XLI Congresso da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Florianópolis, SC, 07 a 11/03/05) 2005a. 

SILVA AM & Teodoro U. Dispersão de Aedes (Stegomyia) Albopictus (Skuse, 1894) 
na infestação do Estado do Paraná, Brasil. (Apresentado no XLI Congresso da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Florianópolis, SC, 07 a 11/03/05) 2005b. 

SILVA AM, Camargo NJ, Ferreira AC, Swiderski A, Pilleco M, Pires R, Goulart SF, 
Moura SM. Abundância e flutuação sazonal de anofelinos (Diptera: Culicidae) na 
aldeia indígena do Ocoy, Paraná, Brasil. (Apresentado no XIX Congresso Brasileiro 
de Parasitologia, Porto Alegre, PR – 31 de outubro a 04 de novembro de 2005c). 

SILVA AM, Novadzki IM, Santos DR. Febre amarela silvestre: Relato de casos 
autóctones no Estado do Paraná. (Apresentado no XLV Congresso da Sociedade 
Brasileira de Medina Tropical, Recifi-Olinda, PE, de 8 a 12/03/09). 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

709 

SILVA AM, Santos DR, Gomes AC. Distribuição de Haemagogus (Conopostegus) 
leucocelaenus Dyar & Shannon, 1924 (Diptera: Culicidae) no Estado do Paraná, 
Brasil. (Apresentado no XLV Congresso da Sociedade Brasileira de Medina Tropical, 
Recifi-Olinda, PE, de 8 a 12/03/09). 

SILVA AM. Composição e atividade de mosquitos (Diptera, Culicidae) d área de 
influência direta e indireta da hidrelétrica de Salto Caxias, bacia do rio Iguaçu, 
Paraná. Dados parciais referentes ao período de 1997 a 2000. Relatório técnico. 
2002. p. 97. 

SILVA AM. Dinâmica da reinfestação de Aedes aegypti no Estado do Paraná, Sul do 
Brasil. Tese de Mestrado. Universidade Estadual de Maringá. 2005. 

SILVA, A. M.; Nunes V, Lopes J. Culicídeos associados a entrenós de bambu e 
bromélias, com ênfase em Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera, Culicidae) na 
Mata Atlântica, Paraná, Brasil. Iheringia, Série Zoologia 2004; 94:63-66. 

SILVA A M, Jataí-de-Camargo N, Santos D R, Massafera R, Ferreira, A C, Postai C, 
Cristóvão E C, Konolsaisen J F, Bisetto-Jr A, Perinazo R, Teodoro U, Galati E A B 
Diversidade, distribuição e abundância de flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) no 
Paraná. Neotrop Entomol 2008; 37: 209-225. 

SILVEIRA, A. C.; FEITOSA,V. R. & BORGES, R.,  Distribuição de triatomíneos 
capturados no ambiente domiciliar, no período 1975/83, Brasil. Revista Brasileira de 
Malariologia e Doenças Tropicais 1984, 36:15-312. 

SILVA, J.A. da Direito ambiental consitucional. São Paulo, Malheiros Editores, 1994. 

SILVA, J.S. da Desapropriação no direto positivo. São Paulo, Editora de Direito, 
1998. 

SILVA, V.F.B. da; FORESTI, F. & CARVALHO, E.D. Estudo quantitativo e qualitativo 
do ictioplâncton e jovens de peixes na região de transição entre o rio Paranapanema 
e o reservatório de Jurumin, SP. Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. 
São Paulo. p.289, 1997. 

SILVA, C.B.X.; NICOLA, P.A. Inventário da Mastofauna do Parque Estadual do 
Cerrado, Município de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Brasil. Estudos de Biologia, 
Curitiba, n. 44, p. 19-27, 1999. 

SILVANO, D. L.; COLLI, G. R.; DIXO, M. B. O.; PIMENTA, B. V. S.; 
WIEDERHECKER, H. C. Anfíbios e Répteis. p. 183-200. In:  D. M. RAMBALDI; D. A. 
S. OLIVEIRA (Orgs.). Fragmentação de Ecossistemas: causas, efeitos sobre a 
biodiversidade e recomendações de políticas públicas. 2003. Brasília – DF. 
MMA/SBF. 510p. 

SILVANO, D. L.; SEGALLA, M. V. Conservação de anfíbios no Brasil. 
Megadiversidade, 1(1): 79-86. 2005. 

SILVEIRA et al. 2003 SILVEIRA, L. F., F. OLMOS & A. J. LONG. 2003. Birds in 
Atlantic Forest fragments in north-east Brazil. Cotinga 20: 32-46. 

SINDERMANN, C.J. 1979. Pollution associated diseases and abnormalities of fish 
and sellfish: a review. Fishery Bulletin, vol. 76, n. 4, p.717-749. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

710 

SLUD, P. 1976. Geographic and climatic relationships of avifaunas with special 
reference to comparative distribuition in the Neotropics. Smithsonian Contributions to 
Zoology, 212: 1-149. 

Sociedade Brasileira de Herpetologia - SBH. Lista de espécies de anfíbios do Brasil. 
Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH). Disponível em: 
http://www.sbherpetologia.org.br/checklist/anfibios.htm, Acesso em 11 ago. 2010. 

SOMA. Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia do rio Chopim, SOMA, 2002. 

SOS MATA ATLÂNTICA. Atlas da Mata Atlântica. Fundação SOS Mata Atlântica, 
1998. 

SOULÉ, M. E. Viable populations for conservation. Cambridge Univ. Press, 
Cambridge. 784p. 1987. 

SOUZA, F.P.; SCHEICH,H. & VIANCOUR, T.A. Aspectos do uso da descarga do 
órgão elétrico e eletrorrecepção nos Gymnotoidei e outros peixes amazônicos. Acta. 
Amaz., v. 9, n.3, p.549-572, 1979. 

STEBBINS, R. C.; COHEN, N. W.A Natural History of Amphibians.Princeton 
University Press. New Jersey. 316p. 1995. 

STENDER-OLIVEIRA, F. Ecologia alimentar e reprodutiva de duas espécies de 
Tropidodryas (Serpentes, Colubridae) da Mata Atlântica. Dissertação de Mestrado 
em Ecologia, Universidade de São Paulo, 112 p.2008. 

STERBA, G. 1961. Freshwater fishes of the world. London: Vista Books. 878p. 

STEVAUX, J.C.; SOUZA FILHO, E.E. de & JABUR, I.C. A história quaternária do rio 
Paraná em seu alto curso. In: VAZZOLER, A.E.A. de M.; AGOSTINHO, A.A. & 
HAHN, N.S. A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos 
e socioeconômicos. Maringá: EDUEM, p.47-102. 

STRANECK, R. 1990. Canto de las aves de Missiones II. Buenos Aires: Libreria y 
editorial L.O.L.A. 

STRAUBE, F. C. & S. D. ARRUDA. 1991. Coletânea da avifauna da porção sul do 
estado do Paraná. Resum. I Congr. Bras. Ornitol., R21.  

STRAUBE, F. C. & A. URBEN-FILHO. 2001. Análise do conhecimento ornitológico 
da região noroeste do Paraná e áreas adjacentes, p. 223-230. In: J. L. B. 
Albuquerque, J. F. Cândido, F. C. Straube & A. L. Roos (eds.) Ornitologia e 
Conservação: da ciência às estratégias. Curitiba, Unisul, 344p. 

STRAUBE, F. C. 1995. Métodos de caracterização e diagnóstico de avifaunas para 
estudos de impactos ambientais. In: P. Juchen (ed.), MAIA - Manual de Avaliação de 
Impactos Ambientais, 2º suplemento, 3990. Curitiba, IAP/GTZ. p. 1-15. 

STRAUBE, F. C. Revisão do itinerário da Expedição Natterer ao Estado do Paraná. 
Acta Biol.Leopoldensia15:5-20, 1993. 

STRAUBE, F. C. Tadeusz Chrostowski (1878-1923). Boletim da Sociedade Brasileira 
de Ornitologia 17.1990. 

STRAUBE, F. C., KRUL, R. e CARRANO, E. 2005. Coletânea da avifauna da região 
sul do estado do Paraná (Brasil). Atualidades Ornitológicas 125: 10-72. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

711 

STRAUBE, F.C. & SCHERER-NETO, P. 2001. História da Ornitologia no Paraná. In: 
F.C.Straube ed. Ornitologia sem fronteiras, incluindo os Resumos do IX Congresso 
Brasileiro de Ornitologia (Curitiba, 22 a 27 de julho de 2001). Curitiba, Fundação O 
Boticário de Proteção à Natureza. p. 43-116. 

STRÜSSMANN, C., 1992. Serpentes do Pantanal de Poconé, Mato Grosso: 
Composição Faunística e Ecologia Comparada. Dissertação de Mestrado, 
Campinas: Instituto de Biociências/Universidade Estadual de Campinas. 

STRÜSSMANN, C. & SAZIMA, I. 1993. The snake assemblage of the Pantanal at 
Poconé, western Brazil: faunal composition and ecological summary. Studies on 
Neotropical Fauna and Environment 28: 157-168. 

Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente – SUREHMA. 1992 – 
Portaria n° 20. Disponível em < 
http://www.recursoshidricos.pr.gov.br/arquivos/File/enquadramento-b-iguacu.pdf> 
Acesso em 22/02/2011. 

SUPPA, A. & BUCKUP, P.A. As espécies de Rineloricaria (Siluriformes, Loricariidae) 
na Bacia do rio Paraíba do Sul. Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. 
São Paulo. p.124, 1997. 

SUZÁN, G.; CEBALLOS, G. The role of feral mammals on wildlife infectious disease 
prevalence in two nature reserves within Mexico City limits. Journal of Zoo and 
Wildlife Medicine 36(3): 479–484, 2005. 

SUZUKI, H.I. & AGOSTINHO, A.A. Reprodução de peixes do reservatório de 
Segredo. In: AGOSTINHO, A.A. & GOMES, L.C. Reservatório de Segredo: bases 
ecológicas para o manejo. Maringá: EDUEM. p.141-162. 1997. 

SZTOLCMAN, J. 1926. Étude des collections ornithologiques de Paraná. Annales 
Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis 5:107-196. 

TABARELLI, M. e C. GASCON. 2005. Lições da pesquisa sobre fragmentação: 
aperfeiçoando políticas e diretrizes de manejo para a conservação da 
biodiversidade. Megadiversidade 1(1): 181-188. 

TADDEI, V.A. Sistemática de quirópteros.  Boletim do Instituto Pasteur, São Paulo 
1(2): 3-15, 1996. 

TAUNAY, A.E. Documentação hespanhola. In: Annaes do Museu Paulista, tomo 1, 2 
parte, São Paulo, Officinas do Diário Official, p.137-442, 1922. 

TEIXEIRA, F. M.; E. R. RIBAS. A tartaruga Phrynops williamsi (Rhodin & Mittermeier, 
1983) na região sudoeste do Paraná – Sub-Bacia do Rio Iguaçu. Resumos 5º Congr. 
Latinoamericano de Herpet. Publ. Extra Mus. Nac. Hist. Nat. Montevideo 50: 
112.1999. 

TEIXEIRA, R.L. Aspectos da ecologia de alguns peixes do arroio Bom Jardim, 
Triunfo, RS. Rev. Bras. Biol., v.49, p.183-192, 1989. 

TENÓRIO, M.C.Coleta, processamento e início da domesticação de plantas no 
Brasil. In: ______. (ed.) Pré-história da Terra brasilis. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 
p.259-271, 1999. 

THIOLLENT, M. Crítica Metodológica, Investigação Social e Enquéte Operária. São 
Paulo: Polis, 272 p., 1980. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

712 

THOMAS, R. A.; BÉRNILS, R. S.; MOURA-LEITE, J. C.; MORATO, S. A. A. 
Redescription of Ditaxodon taeniatus (hensel, 1868) (serpentes, colubridae, 
xenodontinae): variation, relationships, and distribution. SAJH 1 (2): 94-101, 2006. 

THORBJARNARSON, J. Crocodiles: an action plan for their conservation. IUCN, 
Gland. 1992. 

TIEPOLO, L. M. & P. B. SANTOS. 1998. Diagnóstico mastofaunístico e espécies 
ameaçadas de extinção do Parque Nacional de Ilha Grande (Paraná - Brasil). 
Resum. 13ª I Jornadas Argent. Mastozool., Puerto Iguazu, p. 55.  

TOCHER, M.D.,G. GASCON; B.L. ZIMMERMAN. Fragmentation effects on a Central 
Amazonian frog community: a ten-year study, p. 124-127. In: W.F. LAURENCE; R.O. 
BIERREGAARD (Eds.). Tropical forest remnants: ecology, management, and 
conservation of fragmented communities, 1997. The University of Chicago press, 
London, XI + 616p. 

TOFT, C.A. 1985. Resource partioning in amphibians and reptiles.Copeia, 1985: 1-
21. 

TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE/SUPREN, 1977. 

TRIQUES, M.L. Filogenia dos gêneros de Gymnotiformes (Actinopterygii, 
Ostariophysi), com base em caracteres esqueléticos. Comun. Mus. Ciênc. Tecnol. 
PUCRS, v. 6, p.85-130, 1993.. 

TUNDISI, J.G.; MATSUMARA-TUNDISI, T. (2011). Recursos Hídricos no Século 
XXI. Oficina de Textos. 1ª ed. 

TURNER, C.L. 1937. Reprodutive cycle and superfetacion in poecillid fishes. Bio. 
Bull., v.72, p.145-164. 

UIEDA, V.S. 1983. Regime alimentar, distribuição espacial e temporal de peixes 
(Teleostei) em um Riacho na Região de Limeira, São Paulo. Dissertação (Mestrado), 
Universidade Estadual de Campinas.  151p. 

UNIOESTE. Relatório da pesquisa / diagnóstico sobre violência contra crianças e 
adolescentes – subsídios para o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra 
Crianças e Adolescentes no Paraná. Polo Regional da UNIOESTE, 2008.  

VAINER, C.B. Grandes projetos e organização territorial: os avatares do 
planejamento regional. MARGULIS, S. (Edit.). Meio Ambiente: aspectos técnicos e 
econômicos. Rio de Janeiro: IPEA; Brasília: IPEA/PNUD, 1990. 

VALVERDE, O. Planalto Meridional do Brasil. Conselho Nacional de Geografia. Rio 
de Janeiro. 340 p. 1957. 

VANZOLINI, P.E. 1972. Miscellaneous notes on the ecology of some brasilian lizards 
(Sauria). Papéis Avulsos, Zool., 28 (4):61-90.  

VANZOLINI, P. E. 1986. Levantamento herpetológico da área do Estado de 
Rondônia sob a influência da rodovia BR 364. Programa Pólo-noroeste, 
Subprograma Ecologia Animal, Relatório de Pesquisa nº 1, Brasília, CNPq. 50p. 
VANZOLINI, P. E.; RAMOS-COSTA, A. M. M.; VITT, L. J. Répteis das caatingas. 
Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, 161 p. 1980. 

VANZOLINI, P.E. As viagens de Johann Natterer no Brasil, 1817-1835. Pap. Avuls. 
Zool. 38(3):17-60. 1993. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

713 

VARI, R.P. & WEITZMAN, S.H. 1990. A review of the phylogenetic biogeography of 
the freshwater fishes of South America. In: PETERS, G. & HUTTERER, R. (eds.) 
Vertebrates in the tropics. Bonn (Germany): Museum Alexander Koenig. p:381-393. 

VASCONCELOS, D. Z .; MOURA , M. O.; HIERT C. ; BONETTIM. F. Dieta de 
Hypsiboas leptolineatus (Braun & Braun, 1977) (Anura: Hylidae) no Município de 
Turvo, Estado do Parana´ . Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de 
Setembro de 2009, São Lourenço - MG 

VAZZOLER, A.E.A. de M.; SUZUKI, H.I.; MARQUES, E.E. & LIZAMA, M. de los A..P. 
Primeira maturação gonadal, períodos e áreas de reprodução. In: VAZZOLER, 
A.E.A. de M.; AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. A planície de inundação do alto rio 
Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. Maringá: EDUEM, p.229-
248, 1997. 

VELOSO, H.P., RANGEL-FILHO, A.L.R.; LIMA, J.C.A. Classificação da vegetação 
brasileira adaptada a um sistema universal .IBGE, Rio de Janeiro. 124p.1991. 

VELOSO, H.P.; FILHO, A.L.R.R.; LIMA, J.C.A. Classificação da vegetaçãobrasileira, 
adaptada a umsistemauniversal. Fundação IBGE, Departamento de 
RecursosNaturais e Estudos Ambientais, 1991, Rio de Janeiro. 123p. 

VENTURA, V. J. e RAMBELLI, A. M., Legislação Federal sobre o Meio Ambiente. 2ª 
edição. São Paulo: Vana. 1996. 1148 p. 

VIEIRA,I. 1990. Metodologia de pesquisas em barragens: padronização de métodos 
de estudo. Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Ictiologia, n.19, p:6-7 

VIELLIARD, J. 1995. Guia sonoro das aves do Brasil, cd1. Campinas: UNICAMP. 

VIELLIARD, J. 1996. Aves do Parque Nacional da Serra da Capivara, vozes de aves 
da caatinga. Campinas: UNICAMP. 

VIELLIARD, J. 1999. Aves do Pantanal. São Paulo: Amazilia Ecoturismo. 

VITT, L.J. 1987. Communities. In: SEIGEL, R.A., COLLIN, J.T. & NOVAK, S.S. 
(eds.), Snakes: ecology and evolutionary biology, Nova York, MacGraw-Hill, pp. 335-
365. 

VITT, L. J.; VANGILDER, L. D. Ecology of a snake co mmunity in northeastern Brazil. 
Amphibia-Reptilia, 4:273-296. 1983. 

VITULE, J.R.S. & ABILHOA, V. 2009. Plano de Conservação para Peixes do Rio 
Iguaçu. In: Gisley Paula Vidolin; Márcia de Guadalupe Pires Tossulino; Mauro de 
Moura Britto. (Org.). Plano de Conservção para Espécies da Ictiofauna ameaçada no 
Paraná. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná, p. 26-37. 

VITULE, J.R.S.; ABILHOA, V. A composição da ictiofauna na bacia hidrográfica do 
rio Piraquara, alto rio Iguaçu, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, Brasil. 
Estudos de Biologia, 25(52): 43-49. 2003. 

VIVO, M. A mastofauna da Floresta Atlântica: padrões biogeográficos e implicações 
conservacionistas, p. 60-63. In: Reunião Especial da SBPC, 5: Floresta Atlântica, 
diversidade biológica e sócio-econômica, Anais, Blumenau, Santa Catarina, 1997b. 
422p. 

VOSS, R.S.; EMMONS, L.H. Mammalian diversity in neotropical lowland rainforest: a 
preliminary assessment. Bull. Am. Mus. Nat. Hist.. New York, v. 230, n. 1-117, 1996. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

714 

WARD, J.V. & STENFORD, J.A. 1997. “Riverine Ecossistems: the influence of man 
on catchman dynamics and fish ecology”. In: Dodge, D.P. (ed.) Proceedings of 
international larger river Symposium. Ottawa, Canada, p.56-64. 

WATSON, P.J. The idea of ethnoarchaeology: notes and comments. In: KRAMER, C. 
(ed.) Etnoarchaeology. New York, Columbia University Press, p.227-287, 1979. 

WEITZMAN, S. H. & VARI, R. P. 1988. Miniaturization in South American freshwater 
fishes; an overview and discussion. Procedings of the Biological Society of 
Washington 101(2): 444-465. 1988. 

WILLIS, E. O. 1976. Effects of a cold wave on an Amazonian avifauna in the upper 
Paraguay drainage, western mato grosso, and suggestions on oscine-suboscine 
relationships. Acta Amaz. 6(3): 379-394. 

WILLIS, E. O. 1979. The compositon on avian communities in remanescent woodlots 
in southern Brazil. Papéis Avulsos Zool. 33(1): 1-25. 

WILLIS, E.O. & ONIKI, Y. 1988. Invasion of Deforested Regions of São Paulo State 
by The Picazuro Pigeon Columba Picazuro. Ciência e Cultura 39:1064-1065. 

WILSON, D.E.; F.R. COLE; NICHOLS, J.D.; RUDRAN, R.; FOSTER, M. (Eds.). 
Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for mammals. 
Smithsonian Institution Press, Washington and London, 1996. 409p. 

WILSON, D.E.; REEDER, D.M. 2005. Mammals species of the world: a taxonomic 
and geographic reference. 3a ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 2 
vols, 2.142 p. 

WILSON, E. O. A situação atual da diversidade biológica. In: WILSON, E. O.; F. M. 
PETER (Ed.) Biodiversidade. Ed. Nova Fronteira, 1997. Rio de Janeiro, p. 3-24.  

WILSON, E. O. Estrategia de conservación de la biodiversidad. In 
WRI/UICN/PNUMA. Estratégia Global para la Biodiversidad: Pautas de Acción para 
Salvar, Estudiar y Usar en Forma Sostenible y Equitativa la Riqueza Biótica de la 
Terra. 1992. 

WOOTTON, R.J. Ecology of teleost fishes. New York: Chapman and Hall. 404p., 
1990. 

WOSIACKI, W.B. & PINNA, M. 2008. Trichomycterus igobi, a new catfish species 
from the rio Iguaçu drainage: the largest head in Trichomycteridae (Siluriformes: 
Trichomycteridae). Neotropical Ichthyology 6(1): 17-24. 

WOSIACKI, W.B. Sistemática de Trichomycteridae (Ostariophysi – Siluriformes) na 
bacia do rio Iguaçu a montante das cataratas, com a descrição de oito espécies 
novas. Curitiba, PR. Dissertação (Mestrado em Zoologia), Depto. de Zoologia, 
UFPR, 1998. 

WOSIACKI, W.B.; GARAVELLO, J.C. Five new species of Trichomycterus from the 
rio Iguaçu (rio Paraná Basin), southern Brazil (Siluriformes: Trichomycteridae). 
Icththyological Exploration of Freshwaters, 15(1): 1-16. 2004. 

ZILLER, S. R. Zoneamento Ecológico-Econômico das APA’s Intermunicipais de Ilha 
Grande, Paraná. In: CORIPA - Volume I-Diagnóstico. Curitiba, PR. 1996. 



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH BELA VISTA  

715 

ZIMMERMANN, B. L. & RODRIGUES, M. T. 1990. Frogs, snakes, and lizards of the 
INPA/WWF reserves near Manaus, Brazil. In: GENTRY, A. H. ed. Four Neotropical 
Rainforests. New Haven, Yale University. p.426-454. 

ZOTZ, C.; J.Y. MATSUMOTO; M.M. LOS. Levantamentos da mastofauna do Refúgio 
Biológico Bela Vista de Foz do Iguaçu - PR. II Seminário da Itaipu Binacional sobre o 
Meio Ambiente. Anais. p. 137-145. 1987. 

ZOTZ, C.; M.M. LOS; J.Y. MATSUMOTO; A.R. NEVES-JR; C. CORDEIRO; G.F. 
QUELUZ; I.J. SBALQUEIRO. Espécies do gênero Oryzomys 
(Cricetidae:Rodentia:Mammalia) do Refúgio Biológico de Bela Vista (Foz do Iguaçu, 
PR). XIV Congresso Brasileiro de Zoologia. Resumos. R478. 1987. 

ZUG, G.R., L.J. VITT; J.P. CALDWELL. Herpetology: an introductory biology of 
amphibians and reptiles. New York: Academic Press. 2001. 

 

 



 
 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A 

716

111222...   EEEQQQUUUIIIPPPEEE   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA   
• EQUIPE PRINCIPAL 

NOME ÁREA DE APOIO DOCUMENTO ASSINATURA 
Manoel José Domingues Engº Florestal - Coordenador Geral CREA-PR 10.378/D   
   

 

André Luciano Malheiros 
Engº Civil – MSc- Colaborador dos Estudos de 
Qualidade das Águas 

CREA-PR 67.038/D   

Alexandre Gomes Ferreira Geógrafo – Meio sócio-econômico CREA-PR 115.691/D   

Arthur Ângelo Bispo de Oliveira Biólogo – Fauna CRBio 50.157-07   

Claudia Inês Parellada   Arqueologia CPF: 707.303.009-78   

Daiane Niederheitmann Engª Florestal – Mapas e Design gráfico CREA-PR 95.277/D   

David Elias Favoreto Engº Florestal – Vegetação CREA-PR 98.646/D   

Eduardo Vedor de Paula Geógrafo – Dr.- Solos e Clima CREA-PR 81.589/D   

Fernanda Stender de Oliveira Bióloga – Fauna CRBio 28.539-07D   

Georgeana Barbosa de França Antropóloga - Meio sócio-econômico CPF: 023.131.859-66   

Helder Rafael Nocko Engº Ambiental - MSc - Qualidade das águas CREA-PR 86.285/D   

Karina A. da Cruz Domingues Advogada – Contextualização Jurídica OAB-PR 13.977   

Marcelo Morgado Engº Florestal – Uso e Ocupação do Solo CREA-PR 30.143/D   

Márcio Aluizio Fonsaca Grochocki Geógrafo - Meio sócio-econômico CREA-PR 117.750/D   

Michel Miretzk Biólogo - Fauna CRBio 17.716-D   

Orestes Jarentchuk Junior Geógrafo – Meio físico CREA-PR 110.236/D   

Peno Ari Juchem Economista – Dr.- Asp. Socioeconômicos CORECON-PR 789-7   

Taíssa Deconto Voloschen Bióloga – Fauna CRBio 66.356/07-D   

Vinícius Abilhoa Biólogo – Fauna CRBio 09.978/07-D   
 

• EQUIPE DE APOIO 
NOME ÁREA DE APOIO DOCUMENTO ASSINATURA 

Alexei Nowatzki Geógrafo – Meio sócio-econômico CPF: 053.713.249-09   

João Rodrigues Machado Jr. Técnico Florestal - Mapas CREA-PR 110.775/TD   



PCH FOZ DO SANTANA

BACIA DO RIO CHOPIM

EIA-ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Curitiba, de 201 .Julho 3

SILEA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Volume 3/3 - Anexos



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

717

111333...   AAANNNEEEXXXOOOSSS   



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

718

 

 

 

 

 

 

 

 

        

AAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEEXXXXXXXXOOOOOOOO        11111111::::::::         LLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS        EEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAAVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSS



 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PCH FOZ DO SANTAN A  

719 

Lista de taxóns registrados na área do empreendimento durante o período de 22 a 23 de março de 2011. Dados primários (DP) 
com a frequência relativa das espécies registradas nos quatro fragmentos florestais. Dados secundários (DS): Volta Grande fase 
realizada em 06 e 07 de maio de 2010 (VG/1), Volta Grande (VG), Bela Vista (BV), UHE Salto Grande (SG), Parque Estadual Rio 
Guarani (RG), Porção sul do estado do Paraná (PS). Centros de endemismos (CEND) segundo Cracraft (1985): Serra do Mar 
(SM), Paraná (P), Serra do Mar/Paraná (SM/P), Campo Cerrado (CR), Chaco (CH). Lista de espécies ameaçadas, do estado do 
Paraná (PR), do Brasil (BR), e a internacional (INT): dados insuficientes (DD), quase ameaçadas (NT), vulnerável (VU), em perigo 
(EN) e criticamente em perigo (CR). Categorias propostas por PARKER III et al. (1996) de acordo com a Sensibilidade: baixa (L), 
média (M) e alta (H); Estrato ocupado (STRAT): terrestre (T), sub-bosque (U), intermediário (M), dossel (C), aéreo (A) e aquático 
(W); Abundância na distribuição geográfica (ABR): comum (C), pouco comum (F), incomum (U), rara (R) e para espécies que 
possuem distribuição em mancha (P); Prioridade para conservação: urgente (1), alta (2), média (3) e baixa (4); Prioridade para 
pesquisa: alta (1), média (2) e baixa (3). 

 

Nome do Táxon DP 
DS 

CEND AM 
PR/BR/INT 

CATEGORIAS 

VG/1 VG BV SG RG PS SENS STRAT ABR CP RP 

Tinamiformes Huxley, 1872               

Tinamidae Gray, 1840                

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)      X X SM/P VU/ - /NT M T U/F 3 2 

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)      X X   L T F 4 3 

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)   X X X X X   L T C 4 3 

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)     X X X   L T F 4 2 

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)     X X X   L T C 4 3 

Nothura maculosa (Temminck, 1815)   X  X X X   L T C 4 3 

Anseriformes Linnaeus, 1758               

Anatidae Leach, 1820                

Dendrocygninae Reichenbach, 1850               
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Nome do Táxon DP 
DS 

CEND AM 
PR/BR/INT 

CATEGORIAS 

VG/1 VG BV SG RG PS SENS STRAT ABR CP RP 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)       X   L T/W C 4 3 

Anatinae Leach, 1820               

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) X      X   M W F 4 3 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)      X X   L W C 4 3 

Anas flavirostris Vieillot, 1816       X   M W F 4 2 

Anas georgica Gmelin, 1789       X   L W F 4 3 

Anas bahamensis Linnaeus, 1758       X   L W F 3 2 

Netta peposaca (Vieillot, 1816)       X   L W F 3 2 

Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766)       X   M W U/P 4 3 

Galliformes Linnaeus, 1758               

Cracidae Rafinesque, 1815               

Penelope superciliaris Temminck, 1815      X X SM/P  M T F 4 3 

Penelope obscura Temminck, 1815 X X X X  X X P  M T/C F 3 2 

Aburria jacutinga (Spix, 1825)      X X SM/P EM/ EM/ EM H C R 1 1 

Odontophoridae Gould, 1844               

Odontophorus capueira (Spix, 1825)      X X SM/P - /EM/ - H T F 3 2 

Podicipediformes Fürbringer, 1888               

Podicipedidae Bonaparte, 1831               

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)      X X   M W C 4 3 

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)       X   M W C 4 3 

Ciconiiformes Bonaparte, 1854               

Ciconiidae Sundevall, 1836               

Ciconia maguari (Gmelin, 1789)       X   L T U 3 2 

Suliformes Sharpe, 1891               
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Nome do Táxon DP 
DS 

CEND AM 
PR/BR/INT 

CATEGORIAS 

VG/1 VG BV SG RG PS SENS STRAT ABR CP RP 

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849               

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) X  X  X X X   L W C 4 3 

Anhingidae Reichenbach, 1849               

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)      X X   M W F 4 3 

Pelecaniformes Sharpe, 1891               

Ardeidae Leach, 1820               

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)      X X   L T/W  F 4 3 

Butorides striata (Linnaeus, 1758)      X X   L T/W  C 4 3 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) X X X X X X X   L T C 4 3 

Ardea cocoi Linnaeus, 1766      X X   L T/W  F 4 3 

Ardea alba Linnaeus, 1758      X X   L T/W  C 4 3 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)       X   M T F 4 3 

Egretta thula (Molina, 1782) X  X   X X   L T/W  C 4 3 

Threskiornithidae Poche, 1904               

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)       X  NT/ - / - M T F/C 4 3 

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)  X  X      M T C 4 3 

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) X X X X X  X   L T F 4 3 

Cathartiformes Seebohm, 1890               

Cathartidae Lafresnaye, 1839               

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) X  X X X X X   L T/A C 4 3 

Cathartes burrovianus Cassin, 1845       X   M T/A F/P 4 2 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) X X X X X X X   L T/A C 4 3 

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)      X X   M T/A F 4 2 

Accipitriformes Bonaparte, 1831               
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Nome do Táxon DP 
DS 

CEND AM 
PR/BR/INT 

CATEGORIAS 

VG/1 VG BV SG RG PS SENS STRAT ABR CP RP 

Accipitridae Vigors, 1824               

Leptodon cayanensis (Latham, 1790)       X   M C U 4 3 

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)     X X X   M C/A U 4 2 

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)      X X   L C/A U/P 4 2 

Harpagus diodon (Temminck, 1823)       X   M C F 4 2 

Accipiter poliogaster (Temminck, 1824)    X     DD/ - / - H C R 3 1 

Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766)       X  DD/ - / - H C U 4 3 

Accipiter striatus Vieillot, 1808       X   L C F 4 3 

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)       X  DD/ - / - M C U 4 2 

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)      X X   M C/A C 4 3 

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817)       X   M M/C U 4 3 

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)       X   L T/C F 4 3 

Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788)     X X X   M T/C F 4 3 

Urubitinga coronata (Vieillot, 1817)       X  VU/ VU/ NT M ? R 1 1 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) 22,22 X X X X X X   L C C 4 3 

Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824)       X   L C U 4 2 

Parabuteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824)       X  DD/ - / - M C U/P 4 2 

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816)   X    X   L T F 4 3 

Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819)        X   M T U 4 2 

Pseudastur polionotus (Kaup, 1847)      X X SM/P NT/ - / NT H C U 3 1 

Buteo brachyurus Vieillot, 1816      X X   M C/A F 4 3 

Buteo albonotatus Kaup, 1847       X  DD/ - / - M C U/P 4 2 

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)       X  CR/ - /NT H C R 3 1 

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)       X  NT/ - /NT M C U 4 3 
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Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816)      X X  EM/ - / - H C U/P 4 2 

Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)       X  EM/ - / - M C U 4 3 

Falconiformes Bonaparte, 1831               

Falconidae Leach, 1820               

Caracara plancus (Miller, 1777)  X X X X X X   L T C 4 3 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) 11,11  X X X X X   L T/C C 4 3 

Milvago chimango (Vieillot, 1816)       X  DD/ - / - L T/C C 4 3 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758)    X  X    L C F 4 3 

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817)      X X   M U/M F 4 3 

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)      X X   M M/C F/P 4 2 

Falco sparverius Linnaeus, 1758      X X   L T/C F 4 3 

Falco rufigularis Daudin, 1800       X   L C/A F 4 3 

Falco femoralis Temminck, 1822       X   L T/C U 4 2 

Gruiformes Bonaparte, 1854               

Rallidae Rafinesque, 1815               

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)     X     H T U 4 3 

Aramides saracura (Spix, 1825) 11,11 X X X X X X   M T U 4 3 

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819)       X   L T F 4 3 

Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819)       X   M T U 4 2 

Porzana albicollis (Vieillot, 1819)       X   M T F 4 3 

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)      X X   M T U/P 4 3 

Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1837)       X   M T C 4 3 

Gallinula galeata (Lichtenstein,1818)  X X  X X X   L T/W C 4 3 

Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766)       X   L T F 4 3 
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Fulica rufifrons Philippi & Landbeck, 1861       X   M W U 4 3 

Charadriiformes Huxley, 1867               

Charadrii Huxley, 1867               

Charadriidae Leach, 1820               

Vanellus cayanus (Latham, 1790)       X  DD/ - / - M T F 4 3 

Vanellus chilensis (Molina, 1782) X X X X X X X   L T C 4 3 

Charadrius collaris Vieillot, 1818       X   H T F 4 3 

Recurvirostridae Bonaparte, 1831               

Himantopus melanurus Vieillot, 1817       X   M T F 4 2 

Scolopaci Steijneger, 1885               

Scolopacidae Rafinesque, 1815               

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)       X   L T C 4 3 

Gallinago undulata (Boddaert, 1783)       X  DD/ - / - H  T U/P 2 2 

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)       X        

Actitis macularius (Linnaeus, 1766)       X        

Tringa solitaria Wilson, 1813      X X        

Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)       X        

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854               

Jacana jacana (Linnaeus, 1766)  X   X X X   L T C 4 3 

Columbiformes Latham, 1790               

Columbidae Leach, 1820               

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) X X X X X X X   L T C 4 3 

Columbina squammata (Lesson, 1831)  X  X   X   L T C 4 3 

Columbina picui (Temminck, 1813)  X X X X X X   L T C 4 3 
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Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886)       X   L T/M F 4 3 

Columba livia Gmelin, 1789      X    L T/C C 4 3 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) 55,55 X X X X X X   M C C 4 3 

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) X   X X X X   M C C 4 3 

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)       X   H C F 4 3 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) X X X X X X X   L T/M C 4 3 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855  X   X X X   L T/U C 4 3 

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) 44,44 X X X  X X   M T C 4 3 

Geotrygon violacea (Temminck, 1809)       X  DD/ - / - H T U/P 4 2 

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)      X X   M T F 4 3 

Psittaciformes Wagler, 1830               

Psittacidae Rafinesque, 1815               

Primolius maracana (Vieillot, 1816)       X SM/P EM/ - / NT M C R 2 1 

Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776) X     X X   L C C 4 3 

Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820)       X  - / - / NT M C R 2 1 

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)      X X   M C C 4 3 

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788)       X SM  L C C 4 3 

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769)      X X SM/P  M C U 3 2 

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)  X  X  X X   M C F 4 3 

Amazona vinacea (Kuhl, 1820) X X  X  X X SM/P NT/ - / EM M C R 2 1 

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)      X X   M C F 4 2 

Cuculiformes Wagler, 1830               

Cuculidae Leach, 1820               

Cuculinae Leach, 1820               
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Piaya cayana (Linnaeus, 1766) 44,44 X X X X X X   L C C 4 3 

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817       X   L M/C F 4 3 

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)       X   M M/C F 4 3 

Coccyzus euleri Cabanis, 1873        X  DD/ - / - M M/C R 4 2 

Crotophaginae Swainson, 1837               

Crotophaga major Gmelin, 1788   X X X X X   M T/C F 4 2 

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 X X X X X X X   L T/C C 4 3 

Guira guira (Gmelin, 1788) X X X X X X X   L T C 4 3 

Taperinae Verheyen, 1956               

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)     X X X   L T/U C 4 3 

Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870      X X   H T/U U/P 4 3 

Strigiformes Wagler, 1830               

Tytonidae Mathews, 1912               

Tyto alba (Scopoli, 1769)      X X   L C F 4 3 

Strigidae Leach, 1820               

Megascops choliba (Vieillot, 1817)   X  X X X   L C C 4 3 

Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897)       X        

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901)       X SM/P  H C U 3 2 

Strix hylophila Temminck, 1825      X X SM/P - / - / NT H C U 3 3 

Strix virgata (Cassin, 1849)       X  DD/ - / - M C F 4 3 

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)      X X   L C C 4 3 

Athene cunicularia (Molina, 1782)  X  X X X X   M T F/P 4 3 

Asio clamator (Vieillot, 1808)      X X   L T/U U/P 4 3 

Asio stygius (Wagler, 1832)       X  DD/ - / - M C R/P 3 1 
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Caprimulgiformes Ridgway, 1881               

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851               

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)   X   X X   L C C 4 3 

Caprimulgidae Vigors, 1825               

Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844)      X   EM/ - / - M T F/P 4 2 

Antrostomus rufus (Boddaert, 1783)   X       L T F 4 3 

Antrostomus sericocaudatus Cassin, 1849      X   EM/ - / - M T? R/P 3 2 

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)      X X   M A F/P 4 3 

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789)   X   X X   L T C 4 3 

Hydropsalis parvula (Gould, 1837)      X X   L T F 4 3 

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)   X    X   L T F 4 3 

Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840)       X SM/P  M T U/P 3 2 

Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817)       X   L A F 4 3 

Chordeiles minor (Forster, 1771)       X  DD/ - / - L A F 4 2 

Apodiformes Peters, 1940               

Apodidae Olphe-Galliard, 1887               

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848)       X   M A F/P 4 2 

Cypseloides senex (Temminck, 1826)       X CR  M A F/P 3 1 

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)       X   L A F 4 3 

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862      X X   M A F 4 3 

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907      X X   L A C 4 3 

Trochilidae Vigors, 1825               

Phaethornithinae Jardine, 1833               

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822)       X SM  M U F 4 2 
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Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)      X X SM/P  M U F 4 3 

Trochilinae Vigors, 1825               

Florisuga fusca (Vieillot, 1817)      X X SM/P  M M/C F 4 3 

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)      X X   L U/M C 4 3 

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)   X    X   L M/C F 4 3 

Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818)    X  X X SM/P  M M/C U 4 3 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)  X X X  X X   L U/C C 4 3 

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)      X X   M U/M C 4 3 

Hylocharis cyanus (Vieillot, 1818)       X SM  L U/C F 4 3 

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)      X X   L U/C C 4 3 

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818)       X   L U/C F 4 3 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)       X   L U/C C 4 3 

Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783)       X   L U/C U 4 3 

Trogoniformes A. O. U., 1886               

Trogonidae Lesson, 1828               

Trogon surrucura Vieillot, 1817 11,11 X X X X X X SM/P  M C C 4 3 

Trogon rufus Gmelin, 1788      X X   M U/M U/P 4 3 

Coraciiformes Forbes, 1844               

Alcedinidae Rafinesque, 1815               

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)    X X X X   L U/C C 4 3 

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)      X X   L U/M C 4 3 

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)      X X   L U/M C 4 3 

Momotidae Gray, 1840               

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818)     X X X   M U/M C 4 3 
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Galbuliformes Fürbringer, 1888               

Bucconidae Horsfield, 1821               

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)     X X X   M C F 4 3 

Malacoptila striata (Spix, 1824)       X SM  M U/M U 4 3 

Nonnula rubecula (Spix, 1824)      X X   H U/M U 4 3 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810               

Ramphastidae Vigors, 1825               

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766    X  X X SM/P  M C F 3 2 

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823)      X  SM/P  M C U 3 2 

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819)      X  SM - / - / NT H C F 3 2 

Pteroglossus castanotis Gould, 1834      X    H C C 4 3 

Picidae Leach, 1820               

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 22,22  X X X X  P  M M/C F 4 3 

Melanerpes candidus (Otto, 1796)  X   X X    L M/C U/P 4 3 

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818)    X  X    M C F 4 3 

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) 11,11 X X X  X    M U/C C 4 3 

Piculus aurulentus (Temminck, 1821)       X SM/P - / - / NT M M/C U 4 3 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)      X X CH  L T/C F 4 3 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) X  X X      L T/C C 4 3 

Celeus flavescens (Gmelin, 1788)      X X   M M/C F 4 3 

Dryocopus galeatus (Temminck, 1822)      X X P CR/ VU/ VU H M/C R 1 1 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)  X    X X   L C C 4 3 

Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818)      X X   M M U 3 2 

Passeriformes Linnaeus, 1758               
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Tyranni Wetmore & Miller, 1926               
Thamnophilida Patterson, 1987               
Thamnophilidae Swainson, 1824               
Thamnophilinae Swainson, 1824               
Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868       X SM/P  M T C 4 2 

Myrmotherula gularis (Spix, 1825)       X   M U U 3 2 

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) 11,11   X X X X SM/P  H U/M C 4 3 

Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 1822)      X  SM/P  M C C 4 3 

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816   X  X X X   L U F 4 2 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 22,22 X X X X X X CH  L U/M C 4 2 

Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816)      X X SM/P  H C U 3 1 

Batara cinerea (Vieillot, 1819)      X X SM/P  M U/M U 3 3 

Mackenziaena leachii (Such, 1825)      X X SM/P  M U U/F 3 2 

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823)     X X X SM/P  M U U 3 2 

Biatas nigropectus (Lafresnaye, 1850)      X X SM/P VU/ VU/ VU M U/M R 2 1 

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818)      X X SM/P  M U C 4 3 

Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901)      X X   M U C 3 2 

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906)       X SM - / - / NT M U F 3 2 

Drymophila malura (Temminck, 1825)     X X X SM/P  M U F/P 3 2 

Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873               
Conopophaga lineata (Wied, 1831)  X X X X X X   M U C 4 3 

Furnariida Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988               
Grallarioidea Sclater & Salvin, 1873               
Grallariidae Sclater & Salvin, 1873               
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Grallaria varia (Boddaert, 1783)   X   X X SM/P  H T U 4 3 

Hylopezus nattereri (Pinto, 1937)      X X   H T F 3 2 

Rhinocryptidae Wetmore, 1930 (1837)               
Scytalopodinae Müller, 1846               
Eleoscytalopus indigoticus (Wied, 1831)      X X SM - / - / NT M U U 3 1 

Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835)       X        

Scytalopus iraiensis Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998       X  EM/ EM/ EM      

Rhinocryptinae Wetmore, 1930 (1837)               
Psilorhamphus guttatus (Ménétriès, 1835)      X X SM NT/ - / NT M U U 3 2 

Furnarioidea Gray, 1840                
Formicariidae Gray, 1840               
Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823)      X X   H T F 4 2 

Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859)       X SM  H T F 3 3 

Scleruridae Swainson, 1827               
Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835)      X X SM/P  H T U 3 2 

Dendrocolaptidae Gray, 1840               
Sittasominae Ridgway, 1911               
Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820)      X    M U/M F 3 3 

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)    X  X X   M M C 4 2 

Dendrocolaptinae Gray, 1840               
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)    X  X    H U/M F 4 3 

Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822)      X    H U/M U 3 2 

Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859)      X         

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825      X    M M F 4 3 
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Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)      X    M M U 3 3 

Furnariidae Gray, 1840               
Incertae sedis               
Xenops minutus (Sparrman, 1788)       X   M U/M F 4 3 

Xenops rutilans Temminck, 1821      X X   M C F 4 3 

Furnariinae Gray, 1840               
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) X X X X X X    L T C 4 3 

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)      X X   M T U 4 3 

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821)      X X SM/P - / EM/ - M U F 4 2 

Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859      X X   H M C 3 2 

Philydor atricapillus (Wied, 1821)       X SM/P  H M F 4 2 

Philydor rufum (Vieillot, 1818)      X X SM/P  M C F 4 3 

Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885       X SM/P  H C F 4 2 

Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832)      X X   M U C 4 3 

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830)       X SM  H C U 4 2 

Synallaxinae De Selys-Longchamps, 1839 (1936)               
Phacellodomus striaticollis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)       X  VU/ - / - M U/M F 4 3 

Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 1859)      X X P - / - / NT M T/U R/U 2 2 

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)       X   M T F 4 3 

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)       X   M T/U C 4 3 

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819   X X X X X   M U F 4 3 

Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 11,11  X X X X X SM/P  M U/M U 3 2 

Synallaxis spixi Sclater, 1856   X X X X X   L U C 4 3 

Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853)      X X SM/P  M M/C F 4 3 
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Cranioleuca pallida (Wied, 1831)       X SM  M M/C F 4 3 

Tyrannida Wetmore & Miller, 1926               
Pipridae Rafinesque, 1815               
Ilicurinae Prum, 1992               
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) 11,11 X   X X X SM/P  L U/M C 4 3 

Cotingoidea Bonaparte, 1849               
Tityridae Gray, 1840               
Laniisominae Barber & Rice, 2007               
Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838)      X X SM/P  M U F 4 3 

Tityrinae Gray, 1840               
Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)      X X   M C F 4 3 

Tityra cayana (Linnaeus, 1766)   X   X X   M C F 4 3 

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816)      X X   M C U/P 4 2 

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827)      X X SM/P  M C F 4 3 

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818)      X X   L C C 4 3 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823)   X X   X   M C U 4 3 

Cotingidae Bonaparte, 1849               
Cotinginae Bonaparte, 1849               
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)       X SM - / - / VU M C F 3 1 

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792)      X X SM/P  M M R/P 2 2 

Phibalura flavirostris Vieillot, 1816       X SM/P NT/ - / NT M C U/P 2 1 

Tyrannoidea Vigors, 1825               
Incertae sedis               
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818      X X   M U F 4 3 
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Piprites chloris (Temminck, 1822)      X X   H C F 4 3 

Piprites pileata (Temminck, 1822)       X SM EM/ VU/ VU M C U 2 1 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907               
Pipromorphinae Wolters, 1977               
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846      X X SM/P  M U/M F/P 4 3 

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846  X  X  X    M U/M F 4 3 

Corythopis delalandi (Lesson, 1830)       X   M T C 4 3 

Phylloscartes eximius (Temminck, 1822)       X SM/P - / - / NT M M F 2 2 

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824)      X X SM/P  M C F 4 3 

Phylloscartes paulista Ihering & Ihering, 1907       X SM NT/ - / NT M M U 2 2 

Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907)       X SM VU/ - / NT M U/M U/F 3 3 

Phylloscartes sylviolus (Cabanis & Heine, 1859)      X  SM/P DD/ - / NT M C U/P 3 2 

Rhynchocyclinae Berlepsch, 1907               
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)      X X   M C F 4 1 

Todirostrinae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009               
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) 22,22 X X X X X X SM/P  M U F 4 3 

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)      X X SM/P  L M/C F 4 3 

Hemitriccus diops (Temminck, 1822)      X X SM/P  M U F/P 4 3 

Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906)       X SM DD/ - / -  M U F 3 3 

Tyrannidae Vigors, 1825               
Hirundineinae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009               
Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)      X X   L C F/P 4 3 

Elaeniinae Cabanis & Heine, 1856               
Euscarthmus meloryphus Wied, 1831      X X   L U C 4 3 
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Nome do Táxon DP 
DS 

CEND AM 
PR/BR/INT 

CATEGORIAS 

VG/1 VG BV SG RG PS SENS STRAT ABR CP RP 

Tyranniscus burmeisteri (Cabanis & Heine, 1859)       X  DD/ - / - M C U 3 2 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)   X  X X X   L C F 4 2 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)  X X   X X   L C C 4 3 

Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868     X  X        

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)      X X   L C C 4 3 

Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)       X   M C F 4 2 

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835)      X X   M C F/P 4 3 

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817)    X  X X   M C F 4 3 

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) 11,11 X X   X X        

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824)       X SM/P  M C U/P 3 2 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)       X   M C F 4 2 

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817)       X   L T/U F 4 3 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) 11,11  X X  X X   L M/C F 4 3 

Tyranninae Vigors, 1825               
Attila phoenicurus Pelzeln, 1868   X    X   H M/C U/P 3 1 

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)      X X   L C F/C 4 3 

Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 1835)      X X SM/P DD/ - / - M M F/P 4 2 

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859      X X   L M/C F 4 3 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) 11,11      X   L M/C F 4 3 

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818)      X X SM/P  M C F/P 4 2 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) 33,33 X X X X X X   L T/C C 4 3 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)  X   X X X   L T C 4 3 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776)     X X X   L M/C C 4 2 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) 55,55 X X X X X X   L C F 4 3 
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DS 

CEND AM 
PR/BR/INT 
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VG/1 VG BV SG RG PS SENS STRAT ABR CP RP 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) 11,11 X  X X X X   L M/C C 4 3 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 44,44  X X X X X   L C C 4 3 

Tyrannus savana Vieillot, 1808     X X X   L C C 4 3 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818)      X X   L C F 4 3 

Conopias trivirgatus (Wied, 1831) 11,11 X X X    SM/P  M C U 4 3 

Fluvicolinae Swainson, 1832               
Colonia colonus (Vieillot, 1818)      X X   L C F/P 4 3 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776)      X X   L U F 4 3 

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)       X   L T/C F 4 3 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) 22,22  X X   X   L U/M F 4 3 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) 11,11 X X X X X X   M M F 4 3 

Contopus cinereus (Spix, 1825)      X X   L U/C F/P 4 2 

Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818)       X   L T/C C 4 3 

Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789)       X  NT/ - / - M T/C F 4 3 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)       X   L M/C F 4 3 

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816)       X   L TU UP 4 3 

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)  X     X   M T/U F/P 4 3 

Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823)       X  - / - / VU L T/U U/P 3 1 

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823)      X X SM/P  M C U/P 3 2 

Passeri Linnaeus, 1758                
Corvida Wagler 1830               
Vireonidae Swainson, 1837               
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) 33,33 X X X X X X   L M/C C 4 3 

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) 11,11  X X X X X   L C C 4 2 
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Hylophilus poicilotis Temminck, 1822      X X   M M/C C 4 3 

Corvidae Leach, 1820               
Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818)       X P - / - / NT M C U 3 2 

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818)  X X X X X X   L C F 4 3 

Passerida Linnaeus, 1758               
Hirundinidae Rafinesque, 1815               
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)  X X X X X X   L A C 4 3 

Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)       X   M A U/P 3 2 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)  X    X X   L A C 4 3 

Progne tapera (Vieillot, 1817)       X   L A C 4 2 

Progne chalybea (Gmelin, 1789)     X X X   L A C 4 3 

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)    X X X X   L A C 4 3 

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)     X  X   L A C 4 3 

Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817)       X   L A C 4 3 

Troglodytidae Swainson, 1831               
Troglodytes musculus Naumann, 1823 X X X  X X X   L T/U C 4 2 

Cistothorus platensis (Latham, 1790)       X   L U F/P 3 2 

Polioptilidae Baird, 1858               
Polioptila lactea Sharpe, 1885      X X  EM/ - / NT M C F 2 2 

Turdidae Rafinesque, 1815               
Turdus flavipes Vieillot, 1818       X   M M/C C 4 2 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 55,55 X X X X X X   L T/C C 4 3 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 11,11 X X X X X X   L T/C C 4 3 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850  X   X X X   L T/C C 4 3 
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Turdus subalaris (Seebohm, 1887)     X X X SM/P  L C F 4 2 

Turdus albicollis Vieillot, 1818    X X X X SM/P  M U/M F 4 2 

Mimidae Bonaparte, 1853               
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) X X X X X X X   L C C 4 3 

Motacillidae Horsfield, 1821               
Anthus lutescens Pucheran, 1855     X X X   L T F 4 3 

Anthus correndera Vieillot, 1818       X   L T F 4 3 

Anthus nattereri Sclater, 1878       X P DD/ VU/ VU M T R 2 1 

Anthus hellmayri Hartert, 1909       X   L T F 4 2 

Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838               
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)  X   X  X   L C C 4 3 

Thraupidae Cabanis, 1847               
Saltator fuliginosus (Daudin, 1800)      X X SM/P  M C U 4 3 

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 X X X X X X X   L M/C C 4 3 

Saltator maxillosus Cabanis, 1851      X X SM/P  M M/C F 3 3 

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839)       X SM NT/ - / NT M C U 3 2 

Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)   X   X X SM/P  L U/C F 4 3 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)  X X X X X X SM/P  L M/C C 4 3 

Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776) 11,11 X X X X X X   L T/U C 4 3 

Lanio melanops (Vieillot, 1818)  X X X X X X   M U/M F/P 4 3 

Tangara seledon (Statius Muller, 1776)      X X   M C C 4 3 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) 11,11 X X  X X X CH  L C C 4 3 

Tangara peruviana (Desmarest, 1806)       X SM - / - / VU M C F/P 3 2 

Tangara preciosa (Cabanis, 1850) 11,11  X    X   L C F 4 3 
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Tangara cayana (Linnaeus, 1766)      X   NT/ - / - M U/C F 4 3 

Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823)    X   X   L U/C F 4 3 

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788)      X X   L U/C F 4 3 

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819)      X X   L M/C F 4 3 

Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789)      X X   L C C 4 3 

Tersina viridis (Illiger, 1811)     X X X   L C F 4 2 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)      X X   L C F 4 3 

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)  X   X X X   L C C 4 3 

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824)     X X X   L C C 4 3 

Emberizidae Vigors, 1825               
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)  X  X X X X   L T/U C 4 3 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)     X X X   L T C 4 3 

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851   X X  X X SM/P  M M/C U/P 3 2 

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817)       X   L U F/P 4 3 

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835)       X SM NT/ - / - M M/C U 4 3 

Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)       X   M U/M F 4 3 

Poospiza cabanisi Bonaparte, 1850       X        

Sicalis citrina Pelzeln, 1870       X CR  M T F/P 3 2 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) X X X X X X X   L T C 4 3 

Sicalis luteola (Sparrman, 1789)      X X   L T C/P 4 3 

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)   X    X   L U C 4 3 

Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907       X   M U F 3 2 

Embernagra platensis (Gmelin, 1789)  X   X  X CH  L T/U C 4 3 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) X X X X X X X   L T/U C 4 3 
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Sporophila falcirostris (Temminck, 1820)       X SM VU/ VU/ VU M U/M R/P 2 1 

Sporophila collaris (Boddaert, 1783)       X   L U F 4 3 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)  X X X X X X   L U C 4 3 

Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851       X  NT/ - / - M U C 4 2 

Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)       X SM/P VU/ VU/ NT M U U 3 2 

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)       X  VU/ - / - L U/M C 4 2 

Tiaris fuliginosus (Wied, 1830)      X X   L U/M U/P 4 3 

Arremon flavirostris Swainson, 1838       X   M T F 4 3 

Cardinalidae Ridgway, 1901               
Piranga flava (Vieillot, 1822)       X  NT/ - / - L C F 4 2 

Habia rubica (Vieillot, 1817) 11,11   X  X X   H U/M F 4 3 

Cyanoloxia moesta (Hartlaub, 1853)      X X  - / - / NT M U/M R/P 2 1 

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)      X X   M U F 4 3 

Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)       X  NT/ - / - L U/M U 3 2 

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van 
Rossem,Van Tyne & Zimmer 1947 

        

      
Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) 44,44 X X X X X X   M C C 4 3 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)  X  X X X X   L U C 4 2 

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) 55,55 X X X X X X   M U/M C 4 2 

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) 55,55 X X X X X X   M U C 4 3 

Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821)      X X SM/P  M T F 4 3 

Icteridae Vigors, 1825               
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769)       X  CR/ - / - M C C/P 4 3 

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825)      X X   M C F 4 3 

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) 11,11 X X X X X X   L M/C C/P 4 3 
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Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) X X    X X   M C F 4 3 

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)  X   X X X   L T/C C 4 3 

Agelasticus thilius (Molina, 1782)       X  NT/ - / - M T/U C 4 3 

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)       X   L T F/P 3 2 

Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866       X   L T F 4 3 

Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788)       X   L T/C C 4 3 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)  X   X X X   L T C 4 2 

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)  X   X X X   L T/U C 4 3 

Fringillidae Leach, 1820               
Sporagra magellanica (Vieillot, 1805)  X X X X X X   L C C 4 3 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) 11,11 X X X  X X   L C C 4 3 

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)      X X   L C F 4 3 

Euphonia chalybea (Mikan, 1825)      X X  - / - / NT M C U 3 2 

Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818)       X   L C F/P 4 3 

Euphonia pectoralis (Latham, 1801)     X X X SM/P  M C C 4 3 

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)      X X   M C C 4 3 

Passeridae Rafinesque, 1815               
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)      X X   L T/C C 4 2 
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Caracara plancus 

Caracará 
Zenaida auriculata 
Pomba-de-bando 

  
Crotophaga ani 

Anu-preto 
Machetornis rixosa 

Suiriri-cavaleiro 

  
Pitangus sulphuratus 

Bem-te-vi 
Tyrannus melancholicus 

Suiriri 
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Baixo Chopim: Listagem de peixes e classificação sistemática. 

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO NOME COMUM 

CHARACIFORMES  (ordem  

CHARACIDAE (família)  

Astyanax altiparanae lambari-relógio 

Astyanax sp. b lambari-de-rabo-vermelho 

Astyanax sp. c lambari-de-rabo-amarelo 

Astyanax sp. f lambarizão 

Bryconamericus sp. pequira 

Hyphessobrycon reticulatus bandeirinha 

Oligossarcus longirostris saicanga 

CHRENUCHIDAE (família)  

Characidium sp canivete, mocinha 

ERYTHRINIDAE (família)  

Hoplias malabaricus traíra 

PARODONTIDAE (família)  

Apareiodon vittatus canivete 

SILURIFORMES (ordem)  

AUCHENIPTERIDAE (família)  

Glanidium ribeiroi bocudo 

PIMELODIDAE (família)  

Pimelodus ortmanni mandi, pintado 

Pimelodus sp.  mandi 

Rhamdia quelen bagre 

TRYCHOMICTERIDAE (família)  

Trychomicterus sp. família 

CALLIC HTHYIDAE (família)  
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ORDENAMENTO TAXIONÔMICO NOME COMUM 

Corydoras paleatus cascudinho, coridoras 

LORICARIIDAE (família)  

Hypostomus derbyi cascudo 

Hypostomus myersi cascudo 

Hypostomus commersoni cascudo 

Ancistrus sp cascudo-roseta 

PERCIFORMES (ordem)  

CICHLIDAE (família)  

Geophagus brasiliensis acará 

Crenicichla iguassuensis joaninha 

Crenicichla sp joaninha 

Cichlasoma facetum acará 

GYMNOTIFORMES (ordem)  

GYMNOTIDAE (família)  

Gymnotus carapo tuvira 

CYPRINODONTIFORMES (ordem)  

ANABLEPIDAE (família)  

Jenynsia eigenmanni canivete 
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Lista de espécies arbóreas inventariadas na área de influência da PCH Foz do 
Santana 

N. Família Nome Científico Nome Vulgar Núm. 
Indivíduos  

% 
Total 

1 
Anacardiaceae 

Tapirira guianensis Camboatã 102 15,91 
2 Lithraea molleoides Bugreiro/Chá-de-bugre 15 2,34 
3 Annonaceae Annona sp. Araticum 8 1,25 
4 Aquifoliaceae Ilex theezans Caúna 25 3,90 
5 Araliaceae Didymopanax morototonii Mandioqueira 2 0,31 
6 Araucariaceae Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná 2 0,31 
7 Arecaceae Syagrus romanzoffiana Jerivá 48 7,49 
8 

Asteraceae 
Piptocarpha angustifolia Vassourinha 5 0,78 

9 Vernonia discolor Vassourão-preto 1 0,16 
10 Bignoniaceae Jacaranda micrantha Caroba 3 0,47 
11 

Boraginaceae 
Cordia trichotoma Louro-preto 7 1,09 

12 Patagonula americana Guajuvira 4 0,62 
13 Cannabaceae Celtis sp. Esporão-de-galo 1 0,16 
14 

Euphorbiaceae 

Actinostemon concolor Laranja-do-mato 3 0,47 
15 Sapium glandulatum Leiteiro 12 1,87 

16 
Sebastiana 

commersoniana 
Branquilho 3 0,47 

17 Pachystroma longifolium Espinheira-santa 6 0,94 
18 Alchornea glandulosa Tapiá-da-folha-grande 2 0,31 
19 

Fabaceae 

Myroxylon peruiferum Cabreúva 9 1,40 
20 Albizia polycephala Angico-branco 29 4,52 

21 
Lonchocarpus 
guillemineanus 

Rabo-de-bugio 19 2,96 

22 Pterogyne nitens Carne-de-vaca 12 1,87 
23 Machaerium aculeatum Marmeleiro 21 3,28 
24 Apuleia leiocarpa Amarelinho 4 0,62 
25 Parapiptadenia rigida Angico-vermelho 1 0,16 
26 Cassia ferruginea Canafístula 6 0,94 
27 Machaerium stiptatum Sapuva 17 2,65 
28 Ateleia glazoviana Timbó 7 1,09 
29 Sweetenia fruticosa Angelim 3 0,47 
30 Erythrina falcata Corticeira 1 0,16 
31 Acacia polyphylla Maricá 1 0,16 
32 Inga uruguensis Inga 1 0,16 
33 Bauhinea forficata Pata-de-vaca 1 0,16 
34 

Lauraceae 

Endlicheria paniculata Canela-do-brejo 22 3,43 

35 Ocotea puberula 
Canela-guiaicá/Canela-

sebo 19 2,96 

36 Nectandra lanceolata Canela-amarela 50 7,80 
37 Ocotea pulchella Canela-preta 5 0,78 
38 Nectandra megapotamica Canela-imbuia 1 0,16 
39 Ocotea porosa Imbuia 1 0,16 
40 Ocotea catharinensis Canela-pinho 3 0,47 
41 

Malvaceae 
Luehea candicans Açoita-cavalo 12 1,87 

42 Bastardiopsis densiflora Pau-jangada 1 0,16 
43 

Meliaceae 
Cedrela fissilis Cedro 7 1,09 

44 Cabralea canjerana Canjarana 3 0,47 
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N. Família Nome Científico Nome Vulgar Núm. 
Indivíduos  

% 
Total 

45 Moraceae Ficus sp. Figueira/Gameleiro 3 0,47 
46 Morto Morta   41 6,40 
47 Myrsinaceae Rapanea ferruginea Capororoca 12 1,87 

48 

Myrtaceae 

Campomanesia 
xanthocarpa 

Guabirova 9 1,39 

49 Eugenia involucrata Cerejeira 1 0,16 
50 Myrcianthes pungens Guabijú 1 0,16 
51 Eugenia pyriformis Uvaia 1 0,16 
52 Rhamnaceae Hovenia dulcis Uva-do-japão 2 0,30 
53 Rosaceae Prunus selowii Pessegueiro-bravo 30 4,68 
54 

Rutaceae 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 2 0,31 

55 
Balfourodendron 

riedelianum 
Pau-marfim/Guamixinga 3 0,46 

56 Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-porca 1 0,16 
57 

Sapindaceae 

Diatenopteryx sorbifolia Maria-preta 10 1,56 
58 Matayba elaeagnoides Cuvatá 3 0,47 
59 Allophyllus edulis Vacum 13 2,03 
60 Cupania vernalis Miguel-pintado 2 0,31 
61 Verbenaceae Vitex montevidensis Tarumã 2 0,31 

TOTAL 641 100,00 
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Região do Inventário Parcela Coordenada X Coordenada Y 

Foz do Santana - área 1 

1 313571 7139535 

2 313582 7139557 

3 313596 7139566 

4 313606 7139585 

5 313619 7139598 

6 313629 7139619 

7 313635 7139640 

8 313556 7139547 

9 313560 7139565 

10 313560 7139586 

11 313568 7139608 

12 313580 7139630 

13 313578 7139638 

14 313568 7139657 

15 313558 7139669 

16 313540 7139671 

Foz do Santana - áreas 2 e 3 

17 313996 7137699 

18 314019 7137695 

19 314038 7137696 

20 314056 7137697 

21 314078 7137705 

22 314097 7137722 

23 314111 7137725 

24 314129 7137735 

25 314148 7137729 

26 314194 7137761 
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Região do Inventário Parcela Coordenada X Coordenada Y 

27 314212 7137775 

28 314225 7137787 

29 314245 7137801 

30 314247 7137823 

31 314273 7137824 

32 314281 7137848 

33 314298 7137859 

34 314175 7137753 

Foz do Santana - área 4 

35 315663 7138257 

36 315669 7138228 

37 315673 7138208 

38 315662 7138188 

39 315665 7138254 

40 315661 7138277 

41 315642 7138276 

42 315627 7138303 
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Órgãos consultados, bem como as manifestações formais emitidas pelos mesmos, 
sendo que o rol de correspondências e ofícios são apresentados no presente 
Anexo. 
 

 

 

Carta-Consulta Data de Envio Órgão Consultado Parecer Formal Data de Expedição

SILEA-C-037/10/2012 11/10/2012 INCRA Of. 5401/2012 23/10/2012

DMC-C-015/04/2012 13/04/2012 FUNAI OF. 319/2012 17/05/2012

SILEA-C-038/10/2012 11/10/2012 ITCG Of. 287/2012 20/11/2012

SILEA-C-039/10/2012 11/10/2012 ITCG Of. 288/2012 20/11/2012

SILEA-C-036/10/2012 15/10/2012 ICMBio Of. Nº 711/2012 26/11/2012

SILEA-C-040/10/2012 15/10/2012 CECAV Of. Nº 173/2012 13/11/2012

SILEA-C-041/10/2012 11/10/2012 PALMARES Of. 814/2012 24/10/2012

SILEA-C-044/10/2012 18/10/2012 IBAMA Of. 854/2012 25/10/2012

SILEA-C-042/10/2012 23/10/2012 IPHAN Of. 579/12 31/10/2012
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