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O EIA e o RIMA
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um documento
técnico onde se avaliam as consequências para o
ambiente, decorrentes de um determinado projeto,
e onde são identificados e avaliados os impactos
ambientais negativos e positivos que esse projeto poderá
causar. Assim, são apresentadas medidas preventivas,
mitigadoras ou compensatórias aos impactos ambientais
negativos, e potencializadoras aos impactos ambientais
positivos. O EIA é um importante instrumento de avaliação
de impactos ambientais exigido pelas Resoluções do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 01/86
e 237/97.
O EIA da Pequena Central Hidrelétrica São Luís foi elabo-

rado por equipe técnica multidisciplinar, composta por
especialistas dos meios físico, biótico e socioeconômico, de acordo com as normas ambientais vigentes e com
base em Termo de Referência (TR) fornecido pelo órgão
ambiental licenciador, IAP (Instituto Ambiental do Paraná).
O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um documento que expressa o conteúdo técnico do EIA de maneira
resumida, para informar toda a comunidade envolvida
sobre o projeto e, assim, tornar o processo de licenciamento ambiental participativo e acessível a todos. Nesse
contexto, este RIMA apresenta os principais pontos abordados no EIA da Pequena Central Hidrelétrica São Luís.
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Processo de licenciamento
ambiental
O licenciamento ambiental consiste no procedimento
pelo qual o poder público, representado pelos órgãos de
controle ambiental, autoriza e acompanha a implantação
e operação de atividades que utilizam recursos naturais ou
que possam causar poluição.
As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), por se
localizarem em rios e dependerem de um recurso natural
para funcionarem, precisam ser licenciadas para terem
seu projeto, localização, implantação e funcionamento
aprovados.
O processo de licenciamento ambiental contempla três
etapas:

Área da localização do empreendimento.

• Licença Prévia
É concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento.
Deve aprovar sua localização e concepção, atestar a viabilidade ambiental
e estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas
próximas fases da implementação. É nessa etapa que devem ser providenciados
o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), documentos técnicos
que apresentam o diagnóstico ambiental, além da análise de impactos, suas
medidas mitigadoras ou potencializadoras e programas ambientais.
• Licença de Instalação
Autoriza a instalação do empreendimento e determina as ações ambientais a serem
implementadas durante a obra. É nessa fase que o empreendedor deve apresentar ao
órgão ambiental o detalhamento dos programas ambientais propostos no EIA. Somente
após obter a LI o empreendedor pode começar as obras de implantação.
• Licença de Operação
Autoriza a operação da atividade após a verificação do cumprimento do que consta
nas licenças anteriores e vistoria na área, com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinadas para a operação.
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O empreendedor
Razão social:

Fapolpa Indústria de Papel e Embalagens Ltda

cnpj:82.653.700/0001-40

Atividade:

Fabricação de papel

Endereço:

Rua Gov. V. Parigot de Souza, 1063, Bairro Lagoão



Palmas, Paraná. CEP: 85555-000 - C. Postal 265

Representante legal:

Joelci Carraro

Responsável técnico pelo projeto:

Daniel Zonta

Formação:

Engenheiro Civil

Registro profissional:

CREA-SC 097732-4

Empresa responsável
pela elaboração do
EIA/RIMA:
Razão social:
Nome fantasia:
cnpj:

Empresa
parceira:

Assessoria Técnica Ambiental Ltda.
Cia Ambiental
05.688.216/0001 - 05

Registro do CREA-PR:41043
Número do CTF IBAMA:2997256
Endereço:

Telefone:
E-mail:

CNPJ: 02.610.553/0001-91

Rua Marechal José Bernardino Bormann,
821, Curitiba/PR.
(41) 3336-0888
ciaambiental@ciaambiental.com.br

Representante legal e responsável técnico: Pedro Luiz Fuentes Dias
Número do CTF IBAMA:100593
Registro profissional:

CREA-PR 18299/D
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Justificativa
O empreendimento tem como principal objetivo a geração de energia elétrica de forma integrada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), para atendimento à demanda por energia elétrica no País e consumo próprio na fábrica da Fapolpa.
O crescimento econômico e populacional de um país traz consigo maiores demandas por fontes de energia. A matriz
energética brasileira possui grande participação de energias renováveis, cerca de 40%, enquanto no mundo esse valor
gira em torno de 13% apenas. Nesse contexto, 11,5% da energia total utilizada no Brasil deriva de aproveitamentos hídricos, com geração distribuída entre empreendimentos de portes diferenciados. Com relação à energia elétrica apenas,
desconsiderando a energia empregada nos setores de transportes, a participação da energia hídrica na matriz brasileira,
em 2017, é de cerca de 60%, e das energias renováveis, em geral, de mais de 70%.
Quando levadas em conta as questões ambientais, verifica-se que as Pequenas Centrais Hidrelétricas, além de serem
fontes de energia renovável, acarretam impactos ambientais reduzidos e localizados, quando comparadas a outras formas de geração de energia. Dessa forma, a implantação da PCH tem também como objetivo a geração elétrica com o
menor impacto ambiental.
A energia produzida nas PCHs apresenta ainda menor custo de produção, comparada a outros métodos existentes e
muito utilizados no Brasil, como as termoelétricas, o que acarreta na diminuição das tarifas de energia elétrica para o
consumidor final.
Cabe também considerar como as fontes renováveis de geração de energia se complementam de acordo com os
períodos do ano e as regiões do Brasil em que estão distribuídas. No período chuvoso de grande parte das regiões brasileiras a geração hidroelétrica é potencializada, quando a intensidade dos ventos se reduz e a geração a partir dessas
fontes, de energia eólica, é, consequentemente, reduzida. No período de maio a outubro, em que a geração a partir
dessas duas fontes, hidroelétrica e eólica, não se encontra no ápice de eficiência, a geração termoelétrica, inclusive
através de biomassa, eleva sua participação para manter o equilíbrio na produção de energia.
Em relação às regiões de geração, há um predomínio de instalação de parques eólicos no nordeste e extremo sul do
país, em função da maior potencialidade de aproveitamento dos ventos. Na região norte, os aproveitamentos hidrelétricos através de usinas hidrelétricas de grande porte despontam, e nas regiões de consumo mais intenso, no sudeste e
sul, as PCH’s se estabelecem como viável alternativa para contribuir nessa busca de atendimento à demanda crescente,
assim como o uso de biomassa, especialmente no sudeste.
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Complementariedade
Entenda a importância dos três setores no Brasil: como elas ajudam contra os apagões e complementam a ausência das
demais.

No Brasil, as fontes de energia hidráulica, eólica e da biomassa, alternam-se em sua máxima produção. Nos meses em que os ventos
diminuem, as chuvas aumentam. E se ambos estão no mínimo, é a safra da cana que está no máximo. Assim, a fonte hidrelétrica é de extrema
importância para estabilidade energética do país.
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O empreendimento
O que é uma PCH:
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é considerado com características de PCH o aproveitamento hidrelétrico
com potência superior a 5.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado à produção independente, autoprodução ou produção
independente autônoma. Ou seja, as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são usinas hidrelétricas de tamanho e potência reduzidos,
que apresentam entre 5 e 30 megawatts (MW) de potência de geração de energia elétrica e devem ter menos de 13 km2 de área de
reservatório.
Por serem menores, com possibilidade de serem instaladas em pequenos e médios rios, essas usinas geram impactos ambientais mais
restritos e tornam-se vantajosas para a produção de energia elétrica nacional.

Localização da
PCH São Luís
Legenda:

CORONEL
VIVIDA

Localização da PCH
Sedes municipais

MANGUEIRINHA

Rodovia estadual
Hidrografia Unifilar
Reservatório

PATO
BRANCO

HONÓRIO
SERPA

Área urbana
Limite muncipal

CORONEL
DOMINGOS
SOARES
MARIÓPOLIS
CLEVELÂNDIA

PALMAS

SANTA CATARINA
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Alternativas locacionais
Foram estudadas duas opções de localização para a PCH São Luís, entre as quais foi selecionada a alternativa I.
Ambas as alternativas foram dimensionadas para uma potência instalada da ordem de 30 MW e foram projetadas considerando um
arranjo do tipo de “derivação” (ou de desvio), com a barragem posicionada a montante da queda e estabelecimento de trecho de vazão
reduzida. O circuito de adução em ambas as opções foi posicionado na margem esquerda do rio.
Na alternativa I, o eixo foi posicionado em um local onde é possível observar afloramentos de rochas no leito do rio, definindo uma
condição geológica estável para assentamento da barragem. O arranjo permite formar o reservatório com área de 1,73 km2 e trecho de
vazão reduzida de 3.730 m (trecho entre o barramento e a restituição de água).
Na alternativa II, o eixo foi posicionado a montante do eixo da alternativa I, mais próximo ao canal de adução, resultando em um trecho
de vazão reduzida maior (4.280 m) e área do reservatório menor (1,54 km2).
A opção pela alternativa I levou em conta os fatores geológicos na região do barramento, que conferem maior segurança nessa estrutura,
a facilidade na execução das obras de desvio do rio, com a construção de ensecadeiras (estrutura usada na criação de áreas secas para
viabilizar construções em cursos dágua) menores, e menores investimentos por MW instalado em relação à alternativa II.

Legenda:

Opções de
localização
do eixo do
aproveitamento

Alternativa I - barragem
Alternativa I - reservatório
Alternativa II - barragem
Alternativa II - reservatório

11

A Pequena Central Hidrelétrica São Luís
O lago da usina terá um total de 173 hectares e sua potência instalada será de 30 MW.

As PCHs representam geração de energia limpa a um baixo impacto ambiental. Para a construção e operação
de uma PCH são necessárias as seguintes estruturas:

4
Subestação

Conduto forçado

Barragem

Casa de força

3

2

1

Canal de adução

Como funciona?
01

12

03

A água é captada no lago formado pela barragem.

A água passa pela turbina hidráulica (máquinas rotativas
impulsionadas pela água), que gera energia elétrica, e
retorna ao leito natural do rio.

02

04

A água é conduzida até a casa de força através do canal
de adução, da tomada d'água e dos condutos forçados.

A energia gerada na PCH será transmitida por uma linha
de transmissão via subestação.

Descrição do projeto
O aproveitamento hidrelétrico PCH São Luís será implantado no Rio Chopim, Estado do Paraná, sendo o quinto
aproveitamento da partição de quedas a partir da nascente, identificado nos estudos de partição de quedas dos
Estudos de Inventário do Rio Chopim, elaborado pela COPEL (Companhia Paranaense de Energia Elétrica), aprovado
pela ANEEL sob o Despacho Nº 343 de 11 de julho de 2001.

INVENTÁRIO
HIDRELÉTRICO

A divisão de quedas de um corpo hídrico é
estipulada através do inventário hidrelétrico, etapa
de estudos de engenharia em que se define o
potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica.
Esse instrumento, além de considerar o potencial
para a produção de energia elétrica, inclui
avaliações para minimizar impactos ambientais e
garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos.

A bacia do Rio Chopim possui atualmente em operação uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) e oito Centrais
Geradoras Hidrelétricas (CGHs), totalizando 37 MW de potência instalada.

Estruturas para geração de energia
Para a geração de energia, o arranjo considerado para a PCH São Luís é do tipo derivação, com a barragem posicionada
a montante da queda e estabelecimento de trecho de vazão reduzida. O circuito de adução, posicionado na margem
esquerda do rio, é composto por dois trechos, sendo um de baixa pressão (canal de adução) e outro de alta pressão
(conduto forçado). A água captada no reservatório segue para o canal adutor e a tomada d’água, que transiciona o
fluxo para três condutos forçados que seguem até a casa de máquinas, onde está prevista a instalação de três grupos
geradores. A água retorna ao Rio Chopim através de um canal de fuga.

A PCH São Luís contará com as seguintes estruturas:
Barragem: essa estrutura servirá para conter parte do fluxo do rio e formar o reservatório da PCH. Terá 612 metros de
extensão entre as margens do rio e 12,52 metros de altura.
Reservatório ou lago: é a área que será inundada depois
que a construção da barragem for concluída. O lago da
PCH São Luís terá 173 hectares de área. Dessa área, 103
hectares representam o leito natural do rio. Assim, a área
de inundação efetiva será de apenas 70 hectares.
Vertedouro: é uma estrutura de concreto pelo qual passa a
água não retida no lago. A operação da PCH São Luís será
a fio d’água, o vertedouro terá soleira livre, o que significa
que quando a água retida no reservatório ultrapassar a
altura do vertedouro (na cota de 737 metros) escoará
automaticamente por este, não havendo mecanismo
de liberação ou retenção do fluxo de água do rio por
comportas. O vertedouro terá 300 metros de extensão.
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Canal de adução: tem a função de levar a água do reservatório até a tomada d’água e condutos forçados. O canal de
adução terá 490,8 metros de extensão e 11,2 metros de largura.
Tomada d'água: tem por finalidade captar e conduzir a água do canal adutor aos condutos forçados, impedindo a entrada
de corpos flutuantes.
Condutos forçados: são tubulações que conectam a tomada d'água às unidades geradoras.

Canal de adução, tomada d’água e condutos forçados

Condutos forçados

Casa de força: é a parte principal da usina, onde é produzida a energia elétrica. A casa de força da PCH São Luís terá três
turbinas geradoras de energia.
Canal de fuga: essa estrutura devolve ao leito do rio a vazão de água que passou pela turbina da casa de força e gerou
energia.
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Casa de força e canal de fuga

Subestação: a subestação da usina é uma instalação elétrica equipada para a transmissão, distribuição, proteção e
controle da energia elétrica.
Linha de transmissão: é a linha de energia que recebe a produção energética da PCH e a integra ao SIN (Sistema Interligado
Nacional). Para a PCH São Luís a conexão mais próxima e com melhores condições técnicas e físicas é a Subestação de
Clevelândia, na tensão 138 kV e com extensão de cerca de 20 km.

Subestação e casa de força

Haverá liberação de água continuamente para
manutenção do fluxo do rio no trecho entre a
barragem e o canal de fuga, também chamado
de trecho de vazão reduzida. A vazão de água
liberada será de 2,49 m3/s, definida com base em
estudos hidrológicos da região. Após o canal de
fuga, toda a água voltará para o curso natural do
Rio Chopim.
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Construção da PCH
Para a implantação do empreendimento hidroelétrico está prevista a instalação de canteiro para empreiteiros civis e
eletromecânicos, bem como de escritório administrativo da obra, na margem esquerda do Rio Chopim, com área total
de aproximadamente 0,35 ha. O acesso ao local é favorecido por estradas já existentes.
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Localização e detalhamento do canteiro de obras
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Empregos gerados
No auge da construção da PCH, estima-se que a quantidade de pessoal necessária para a realização das obras
e de serviços administrativos deve ficar na ordem de 560
funcionários.
Os postos de trabalho contemplam as mais diversas funções e formações, desde profissionais como engenheiros até ajudantes de obras civis e vigilantes.
Considerando as características e o porte do projeto da
PCH São Luís e as necessidades de qualificação exigidas,
pode-se dizer preliminarmente que 40% dos postos de
trabalho provavelmente poderão ser preenchidos com
trabalhadores locais e regionais.

Na fase de operação, estima-se preliminarmente a necessidade de aproximadamente quinze funcionários,
considerando as funções desempenhadas na própria PCH (como zeladoria e manutenção de patrimônio),
as quais podem ser preenchidas por moradores da região, e aquelas relacionadas à gestão da geração de
energia em escritório, na sede da empresa.

Quando se considera a necessidade de mão de obra
para um empreendimento hidrelétrico que envolve a
implantação de uma série de programas ambientais não
se pode deixar de contar os postos de trabalho gerados
por esses programas.
Na etapa de implantação do empreendimento, estimase a contratação de aproximadamente 50 profissionais,
como técnicos florestais e ajudantes de plantio, além
de profissionais de nível superior com atuação na área
ambiental, como biólogos, engenheiros florestais, ambientais, geólogos, entre outros. No período seguinte,
de operação da PCH, estima-se a contratação média de
aproximadamente 30 trabalhadores, também com destaque para os auxiliares de plantio para reflorestamento
da área de preservação no entorno do reservatório.
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Área de preservação permanente (APP)
A área de preservação permanente (APP) é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
da fauna, proteger a flora e o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

A largura da APP da PCH São Luís foi definida, de acordo com a Portaria IAP nº 069/2015, em 84,88
metros.

Mapa APP
Legenda:
PCH SÃO LUIS

HONÓRIO
SERPA

Localização da PCH
Estruturas da PCH
Área de Preservação Permanente - 100 m
Área de Preservação Permanente - APP (FMAP) 84,88 m
(port. IAP no 69 de 2015)
Limite municipal
Reservatório

CLEVELÂNDIA
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Áreas de influência
Para que se possa compreender o diagnóstico realizado pela equipe técnica multidisciplinar é preciso entender o
que são as áreas de influência e seus subtipos.

Área Diretamente Afetada
(ADA)
Área que sofre diretamente as intervenções da implantação e operação do projeto, considerando alterações
físicas, biológicas e socioeconômicas.
No caso do empreendimento hidrelétrico, a ADA
constitui-se essencialmente pelo reservatório, sua
área de preservação permanente, áreas onde haverá
supressão da vegetação e estruturas construídas
temporária ou permanentemente (barramento, canal
adutor, casa de força, trecho de vazão reduzida, canteiro
de obras, jazidas, etc).

Área de Influência Direta
(AID)
A AID é a área sujeita aos impactos diretos da implantação
e operação do empreendimento, com delimitação em
função das características sociais, econômicas, físicas e
biológicas dos sistemas a serem estudados.
A definição da AID da PCH São Luís para os meios físico
e biótico teve como base a adoção de uma faixa de
500 metros no entorno da área diretamente afetada,
considerando, assim, a área onde serão percebidos
os impactos ambientais diretos. Essa delimitação foi
refinada considerando as características naturais do
entorno, incluindo divisores topográficos, hidrografia,
remanescentes florestais e infraestrutura existente.
Já para o meio socioeconômico, a AID corresponde
às propriedades a serem afetadas pela criação do
reservatório e APP.
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Área de Influência Indireta
(AII)
A AII compreende a área real ou potencialmente afetada
pelos impactos indiretos da implantação e operação
do empreendimento. Abrange os ecossistemas e o
sistema socioeconômico que podem ser impactados por
alterações ocorridas na área de influência direta.
A AII dos meios físico e biótico para o presente estudo
é representada pela bacia hidrográfica do Rio Chopim.
Já para o meio socioeconômico, a AII corresponde aos
limites dos municípios de Clevelândia e Honório Serpa.

ADA e AID - meios físico e biótico

HONÓRIO
SERPA

CLEVELÂNDIA

Legenda:
Localização da PCH

Hidrografia bifilar

Hidrografia unifilar

Área Diretamente Afetada - ADA

Área de Influência Direta - AID meios físico e biótico
Reservatório
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ADA e AID – meio socioeconômico
Legenda:
Estruturas
Reservatório
HONÓRIO
SERPA

Área diretamente
afetada - ADA
Área de influência
indireta - AID - meio
socioeconômico
Limite municipal

CLEVELÂNDIA
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SANTA CATARINA

Legenda:
Localização da PCH
Hidrografia unifilar
Hidrografia bifilar
Bacia hidrográfica do Rio Chopim
Limite municipal
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AII - meio socioeconômico

CORONEL
VIVIDA

MANGUEIRINHA

HONÓRIO
SERPA

PATO
BRANCO

CORONEL
DOMINGOS
SOARES

MARIÓPOLIS
CLEVELÂNDIA

PALMAS

SANTA CATARINA

Legenda:
Sedes municipais
Área diretamente afetada - ADA
Área de influência indireta - AII - meio socioeconômico
Limite municipal

24

Diagnóstico ambiental
Meio Físico
Clima e condições meteorológicas
A bacia do Rio Chopim, no local previsto para implantação da PCH São Luís, apresenta clima temperado úmido,
com chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano,
sem uma estação seca definida. Na estação meteorológica de Clevelândia observa-se uma temperatura média
anual da ordem de 17ºC e precipitação acumulada média anual acima de 2.000 mm.

Geologia, solos e relevo
O empreendimento localiza-se sobre a unidade geológica
denominada Formação Serra Geral, formada basicamente
por basaltos provenientes de derrames vulcânicos
ocorridos há cerca de 130 milhões de anos. As rochas
dessa unidade apresentam características adequadas e boa
capacidade de suporte às fundações e estruturas da PCH.

Os solos identificados na ADA e AID do empreendimento possuem características distintas. Em proximidade às
estruturas de barramento os solos são argilosos e muitas vezes profundos, favorecendo sua utilização com as
mais diversas culturas adaptadas à região. Nas demais
regiões, o solo é caracterizado pela pequena espessura
e frequente ocorrência de fragmentos de rocha no seu
perfil, com baixa aptidão natural à utilização agrícola. Em
alguns locais da região, são também comuns os afloramentos rochosos, além de fragmentos rochosos provenientes das porções de maior altitude.
O relevo da região é acidentado e caracterizado pela
ocorrência de colinas e morros, o que produz suscetibilidade à erosão, que varia de baixa a alta. As formas do
relevo são modeladas pela erosão em rochas da Formação Serra Geral, compõem encostas com vales em “V”
ou em “U” e topos de morro alongados. Os vales constituem degraus que foram formados pela sequência de
derrames vulcânicos e pela ocorrência excessiva das fraturas nas rochas da região.

As figuras a
seguir ilustram
as sondagens
superficiais
realizadas na AID
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Águas superficiais
A PCH São Luís está prevista para ser instalada no Rio Chopim, localizado na região sudoeste do Estado do Paraná,
e principal afluente da margem esquerda da bacia do Rio Iguaçu (sub-bacia do Baixo Iguaçu), pertencente à Região
Hidrográfica do Paraná.
O Rio Chopim possui 450 km de extensão total e sua bacia hidrográfica possui 7.471 km2 de área, abrangendo 22
municípios, entre eles, os municípios de Clevelândia e Honório Serpa, onde será instalada a PCH e será formado
seu reservatório. Seus principais afluentes são os rios Santana e Vitorino, ambos afluentes de margem esquerda.
Rico em corredeiras e cachoeiras, o Chopim apresenta um expressivo potencial para aproveitamento hidrelétrico,
fato comprovado pela extensa lista de empreendimentos outorgados (em operação ou previstos) para geração de
energia hidráulica.
A região onde se prevê a instalação da PCH é essencialmente rural, com predomínio da agropecuária, silvicultura e
atividades industriais pontuais (indústrias madeireiras e de papel/celulose), refletindo em uma pequena demanda pelo uso
da água e na baixa geração de poluentes. O estudo das fontes poluidoras realizado para o EIA atesta a boa capacidade
de autodepuração do rio e uma condição de qualidade da água, entre Boa e Ótima (classes de Índice de Qualidade da
Água - IQA), nos pontos de coleta e análise de água.
A fim de assegurar a manutenção da vida aquática, bem como preservar o uso dos recursos hídricos à jusante da
PCH, especialmente durante a época de estiagem, foi estabelecida uma vazão mínima de 2,49 m³/s, em acordo com
os valores de referência empregados no Estado do Paraná. A garantia dessa vazão é de grande importância para a
gestão de recursos hídricos da região.

Pontos de coleta
de água

Legenda:

Pontos de coleta para avaliação
da qualidade da água
Hidrografia unifilar
Hidrografia bifilar
Reservatório
Estruturas
Área diretamente afetada - ADA
Área de influência direta - AID
meios físico e biótico
Limite municipal
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Águas subterrâneas
O aquífero profundo de maior importância na bacia do Rio Chopim é o aquífero Serra Geral, em função da
grande extensão e da sua capacidade de atender comunidades e fazendas da região através da captação de água
subterrânea de boa qualidade por poços tubulares profundos. Além dessa unidade, existe o aquífero Guarani, abaixo
do aquífero Serra Geral, que possui aspecto confinado e também é capaz de fornecer água de boa qualidade para o
abastecimento de comunidades na região.
Na AID da PCH foram identificadas poucas áreas agrícolas que podem atuar como fonte de contaminação de águas
subterrâneas. A AID do empreendimento possui áreas com vegetação nativa e baixa interferência humana, o que
define potencial muito baixo de contaminação do aquífero.

As figuras a seguir
ilustram as coletas de
dados para avaliar a
qualidade da água
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Meio Biótico
Na região do empreendimento, tanto a vegetação quanto a fauna terrestre encontram-se descaracterizadas devido
à intervenção antrópica gerada pela prática da agropecuária e silvicultura. No entanto, existem grandes fragmentos
florestais em diferentes estágios de conservação.

Flora
A bacia hidrográfica do Rio Chopim está inserida no
bioma Mata Atlântica, com ocorrência da floresta
ombrófila mista, conhecida também como mata
de araucária, formação que tem como principal
característica a ocorrência do pinheiro-do-paraná.
Outro tipo de vegetação característica encontrada
na região é chamada de campos do Sul do Brasil,
ocorrendo associada à mata de araucária na forma de
capões de vegetação em meio à vegetação aberta.
Atualmente, a vegetação que recobre a bacia do Rio
Chopim (AII) encontra-se alterada de suas características
originais, podendo ser descrita como um mosaico
de remanescentes vegetais em diferentes estágios de
conservação, além de áreas abertas utilizadas para
agricultura, pastagem e plantios comerciais de espécies
arbóreas exóticas.

Cedrela fissilis
Na área a ser afetada pela PCH, as alterações que a
vegetação original sofreu ficam evidenciadas também
pela presença dominante de espécies florestais
pertencentes ao grupo das pioneiras, ou seja, espécies
que se desenvolvem em locais abertos como clareiras
e bordas da floresta, tais como a canela-guaicá
(Ocotea puberula), a capororoca (Myrsine umbellata)
e a capororquinha (Myrsine coriacea). Outras espécies
frequentes são o miguel-pintado (Matayba elaeagnoides)
e o cuvatã (Cupania vernalis), além de espécies típicas
de beiras de rio, como o branquilho (Sebastiania
commersoniana). Também são observados, ocorrendo
em ambientes aluviais, indivíduos de corticeira (gênero
Erythrina) e diversas espécies pertencentes à família
botânica Myrtaceae, família da pitangueira e da gabiroba.
Ao todo, foram identificadas na área 72 espécies arbóreas
em 42 famílias botânicas.
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Ilex paraguariensis

Espécies ameaçadas
Foram observadas 5 espécies botânicas distintas citadas
em categorias de ameaça nas listas oficiais de espécies
protegidas e ameaçadas de extinção, considerando
as esferas estadual, federal e internacional. São elas:
pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), cedro-rosa
(Cedrela fissilis), xaxim-bugio (Dicksonia sellowiana),
rabo-de-arara (Lonchocarpus muehlbergianus) e imbuia
(Ocotea porosa).
O pinheiro-do-paraná é a única espécie entre as
levantadas que se encontra categorizada em níveis
mais altos de ameaça, conforme as listas oficiais, sendo
amostrados apenas dois indivíduos na área que sofrerá
interferência.
Unidades de conservação
As unidades de conservação da natureza são áreas de
proteção com diferentes categorias e destinações,
podendo ser de proteção integral, com a conservação
da biodiversidade como principal objetivo, e áreas de uso
sustentável, que permitem algumas formas de utilização
dos recursos naturais.
O empreendimento não afetará diretamente unidades
de conservação (UCs) ou zonas de amortecimento. Em
sua AII foram identificadas 35 UCs, sendo 21 Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), uma
Estação Ecológica, um Refúgio de Vida Silvestre, dois
Parques Estaduais e 9 Parques Naturais Municipais,
categorizados como de proteção integral, e uma Área
de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), na categoria de
uso sustentável. Todas estão a uma distância superior a
17 km da área do empreendimento.
Por se tratar de uma usina hidrelétrica, haverá interferência
em áreas de preservação permanente às margens do Rio
Chopim, bem como no Corredor Ecológico do Vale do Rio
Chopim, instituído pelo Decreto Municipal de Clevelândia
nº 0500/2016. Tais impactos serão compensados pela
recomposição da área de preservação permanente no
entorno do reservatório.

Araucaria angustifolia
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Fauna
O levantamento de campo da fauna realizado na região do empreendimento revelou um total de 21 espécies de
mamíferos, 108 espécies de aves e 11 espécies de peixes, considerando o estudo realizado na bacia do Rio Chopim.
Entre as espécies de mamíferos, as mais abundantes foram o gambá (Didelphis albiventris) e o quati (Nasua nasua).
Para o grupo das aves, as espécies mais avistadas foram o pula-pula (Basileuterus culicivorus) e o quete-do-sul
(Microspingus cabanisi). Entre os peixes, o mais comum na região é o lambari (Astyanax bifasciatus).
Durante o levantamento da fauna foram registradas algumas espécies indicadas como ameaçadas, o gato-do-matopequeno (Leopardus guttulus) e jaguatirica (Leopardus pardalis), entre os mamíferos, e a espécie de ave Amazona
vinacea (papagaio-de-peito-roxo), globalmente em perigo de extinção. Algumas espécies ainda encontramse categorizadas como quase ameaçadas, especificamente a lontra (Lontra longicaudis) o tatu-mulita (Dasypus
hybridus) e o macaco-prego (Sapajus nigritus).

Macaco-prego
(Sapajus nigritus)

Gato-do-mato-pequeno (Leopardus
guttulus)
Viuvinha
(Colonia
colonus)

Pia-cobra
(Geothlypis aequinoctialis)

Curicaca
(Theristicus
caudatus)
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Lambari
(Astyanax
bifasciatus)

Meio Socioeconômico

Municípios
Os municípios que estão na área de influência do empreendimento são Clevelândia e Honório Serpa. Esses municípios
serão responsáveis por dar suporte ao desenvolvimento das atividades relacionadas à instalação e operação da PCH
e serão beneficiados pelo aumento da oferta de emprego e renda locais.
Destaca-se que, em ambos os municípios, o empreendimento está fora da área de expansão urbana.

Uso e ocupação do solo
A paisagem atual da área de influência do empreendimento é essencialmente de uso misto. Foram observadas em
campo, além da cobertura florestal nativa antropizada em diferentes estágios de preservação, pequenas propriedades
rurais cuja principal atividade é a agricultura de subsistência, sistemas agrossilvipastoris, áreas de pastagens e áreas de
preservação permanente descaracterizadas ao longo do rio.

Atividades produtivas
A agropecuária, conforme dados do Produto Interno Bruto - PIB, constitui a segunda principal atividade econômica de
Clevelândia e a principal de Honório Serpa, onde está assentada basicamente no cultivo de lavouras temporárias, na
produção pecuária, na extração vegetal e na silvicultura.
A soja, o trigo e o milho têm se constituído nos principais produtos de plantação temporária. Outras culturas de menor
extensão são o feijão, a aveia e a cevada, cultivadas em pequenas propriedades.
As culturas permanentes desenvolvidas nos municípios são de reduzida diversidade e volume de produção,
concentrando-se na erva-mate (folha verde) e, em menor escala, na produção de uva, laranja e pêssego.
A atividade pecuária dos municípios concentra-se na criação de bovinos e na avicultura. Existe ainda criação de ovinos,
caprinos e de suínos em menor escala. A produção de produtos derivados é bastante restrita, concentrando-se na
produção de leite e ovos de galinha.
As atividades de extração vegetal concentram-se na produção de erva-mate e lenha. Salienta-se que a extração de ervamate tem apresentado consideráveis aumentos nos últimos anos, apesar de se configurar como pouco representativa
perante outras atividades, como os cultivos agrícolas.
Outra parcela expressiva das atividades se refere ao segmento de serviços, principal aspecto econômico de Clevelândia
e segundo principal de Honório Serpa, sendo as atividades vinculadas a ela de caráter mais urbano, como por exemplo,
o comércio.
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Propriedades
Em toda a extensão do reservatório, áreas construídas e área de preservação permanente, o empreendimento
abrangerá uma área de 451,88 ha, incluindo a calha do rio. Essa área tem interferência em 34 propriedades rurais, sendo
que 23 dessas propriedades são localizadas nos projetos de assentamento – PA Butiá (margem esquerda, Município
de Clevelândia) e PA Chopim (margem direita, em Honório Serpa) e 3 delas pertencem ao próprio empreendedor.
Em trabalho de campo foram realizadas entrevistas com os proprietários do entorno, nas quais identificou-se uma
população de 55 pessoas que residem na localidade com suas famílias, sendo que a maior parte não é natural da
região.
Durante a realização dos estudos, foram coletadas informações da população residente no entorno da PCH para traçar
um perfil socioeconômico e avaliar sua relação com a proposta de instalação do empreendimento.

Dentro do processo participativo de elaboração do EIA a população diretamente
afetada pôde tomar conhecimento do empreendimento, dos seus benefícios
e reais impactos.
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
O processo participativo de elaboração do EIA inclui a comunidade residente na área onde a PCH São Luís deve
ser implantada. O objetivo é, desde o início do processo de licenciamento ambiental, realizar reuniões nas quais os
moradores da região podem opinar a respeito dos estudos e do empreendimento e sanar dúvidas, atividades que
normalmente ocorrem após a elaboração do EIA, em audiências públicas e reuniões técnicas.
Ao longo da fase de elaboração do EIA/RIMA foi realizada uma reunião com a comunidade, em julho de 2017. Na
ocasião, foram apresentados o empreendimento e as empresas envolvidas, além do processo de licenciamento
ambiental e a descrição dos trabalhos em realização na região.

Exemplo das propriedades,
entrevistas e reunião com a
comunidade
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Avaliação de impactos ambientais
As PCHs caracterizam-se pelos reduzidos impactos ambientais quando comparadas às usinas
hidrelétricas maiores e outras formas de geração de energia, como a térmica. São uma fonte limpa
de energia e apresentam reduzida área alagada.
Com base na identificação dos impactos causados, é possível definir as medidas preventivas,
mitigadoras e compensatórias, no caso de impactos negativos, e potencializadoras, para os
positivos, as quais são organizadas em programas ambientais.

Água
O empreendimento localiza-se sobre a unidade geológica denominada Formação Serra Geral,
formada basicamente por basaltos provenientes de derrames vulcânicos ocorridos há cerca de
130 milhões de anos. Suas rochas possuem características apropriadas para apoio de fundações e
estruturas da PCH.
A alteração da dinâmica natural do ambiente, em virtude da construção da PCH, provocará a
alteração nos fluxos superficiais e subterrâneos de água e sedimentos, podendo levar a intensificação
de processos erosivos e de assoreamento e alteração na qualidade da água. Esse tipo de intervenção
ocorre durante o estabelecimento da PCH, porém, tem caráter permanente na bacia hidrográfica
e, por isso, requer monitoramento através de um programa de monitoramento limnológico, de
qualidade da água e de sedimentos.

Solo
A implantação do empreendimento e das àreas de apoio associadas pode
causar a aceleração de processos erosivos e o assoreamento local, devido
às atividades de supressão de vegetação, abertura de vias de acesso e
caminhos de serviço, movimentação do solo e escavações implicarem na
exposição do solo. São atividades que intensificam o escoamento superficial e
favorecem a ocorrência desses processos, e que serão objeto de medidas de
controle integradas ao Plano Ambiental de Construção (PAC) – subprograma
de monitoramento e controle de processos erosivos, ao programa de
recuperação de áreas degradadas e, durante a operação da PCH, ao programa
de monitoramento e controle da instabilidade de encostas.
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Presença humana
O aumento do fluxo de pessoas na etapa de obras pode levar ao aumento da caça e pesca e à dispersão de espécies
exóticas de flora. Essas ocorrências são significativamente reduzidas com a implantação de programas de educação
ambiental voltados para a conscientização dos colaboradores envolvidos na obra.
Outros aspectos importantes relacionados à presença humana consistem na geração de resíduos, esgotos, efluentes
e emissões, condições que serão controladas especialmente no âmbito do Plano Ambiental de Construção (PAC) e
seus subprogramas.
A implantação e a operação da PCH também estarão associadas à geração de ruído. Durante a implantação
da PCH, os ruídos serão provenientes dos equipamentos utilizados nas obras e da maior presença humana na
região. Na operação, as emissões serão reduzidas, provenientes apenas dos grupos geradores e da turbulência da
água, eventualmente ocasionada pelo vertedouro. As características de uso e ocupação do solo, com residências
localizadas longe das fontes de ruído, indicam que a população do entorno não será afetada nesse aspecto.

Vegetação
Os impactos associados à cobertura vegetal estão diretamente relacionados ao corte de árvores e à remoção de
vegetação, principalmente para a formação do reservatório e instalação das estruturas da barragem, casa de força e
acessos. Esse impacto é considerado como significativo e ocorrerá na fase de implantação, quando haverá o corte
da vegetação, sendo que os efeitos são irreversíveis, pois a área suprimida será inundada, portanto, não voltará mais
à sua condição anterior.
Em função do tipo de empreendimento, a supressão da vegetação fica restrita às margens do curso hídrico. Embora,
em um primeiro momento, o impacto causado pela implantação da PCH seja negativo para a vegetação nativa da
área do reservatório, no médio e longo prazo a cobertura vegetal florestal será conservada, a partir da recomposição
da área de preservação permanente no entorno do reservatório.
A abertura das áreas de acesso, de canteiros de obras e terraplanagem pode ser agente facilitador ao estabelecimento
de espécies de plantas exóticas de fácil disseminação. Além disso, as espécies vegetais utilizadas como fonte de
alimentação humana podem ser dispersas por funcionários envolvidos nas obras de implantação da PCH. Esse
impacto poderá ocorrer principalmente nas ações e fases do empreendimento de maior nescessidade de mão-deobra, como na fase de implantação, portanto, intenso programa de educação ambiental deverá ser realizado nessa
fase.
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Fauna
Em relação à fauna, as espécies estritamente associadas a ambientes ribeirinhos terão recursos reduzidos de alimentos,
reprodução e habitação, o que contribuirá para um desequilíbrio local, desencadeado também pelo deslocamento
para outras áreas naturais adjacentes que serão afetadas, elevando a competição intra e interespecífica, com maior
impacto sobre espécies topo de cadeia (felinos de médio e grande porte). Considerando que durante as obras a
movimentação de máquinas e veículos será intensificada, a fauna em deslocamento torna-se suscetível também a
atropelamentos.

Nesse contexto de impacto associado à modificação da paisagem natural,
a revegetação do entorno do reservatório e plantio compensatório visam
mitigar a redução de recursos naturais. Ações de afugentamento e resgate de
animais também são fundamentais para minimizar o impacto de deslocamento
desordenado da fauna.
Outro impacto possível é a ocorrência de caça e pesca predatória nas
proximidades do empreendimento, o que deve ser evitado com os programas
de comunicação social e educaçao ambiental, através da conscientização dos
colaboradores contratados na fase de obras e operação do empreendimento,
além dos moradores das comunidades próximas, sobre a ilegalidade de tais
atividades e os danos causados ao meio ambiente.

Cutia
(Dasyprocta azarae)

A biota aquática (peixes e demais organismos que habitam
o rio), presente na porção do rio diretamente afetada
pelo barramento e futuro reservatório, passará por um
processo de reestruturação devido à transformação na
dinâmica da água. Espera-se que, enquanto algumas
espécies com preferência por ambientes marginais
(alguns lambaris, canivetes, bagres, cascudos e candirus)
sejam prejudicadas, outras espécies, como os peixes
ciclídeos, por exemplo os acarás, joaninhas (nativas) e
tilápias (exóticas), serão eventualmente beneficiadas,
podendo ter sua população aumentada. Não foram
identificadas espécies migratórias na região, a dinâmica
da composição e abundância das comunidades da biota
aquática será objeto de análise no âmbito do programa
de monitoramento e manejo da fauna, visando identificar
os grupos mais afetados a fim de aplicar as medidas
mitigatórias previstas.
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Gavião carijó
(Rupornis magnirostris)

Meio socioeconômico
O planejamento, os estudos e a instalação de um empreendimento gera uma maior circulação de pessoas
externas à comunidade local na área de implantação e
no entorno, o que promove a apreensão, insegurança
e geração de expectativas na população, em especial
do entorno próximo, especificamente nas fases de planejamento e implantação do empreendimento, afetando as comunidades mais próximas, os municípios de
Clevelândia e Honório Serpa em geral. Esse impacto,
porém, tem incidência passageira, podendo cessar em
curto prazo com medidas preventivas e mitigadoras.
As ações de comunicação social, para prestar esclarecimento à população e às instituições locais sobre o
empreendimento, e as estratégias adotadas são essenciais para minimizar esses efeitos. Ao mesmo tempo,
a orientação aos terceiros contratados e operários da
obra sobre meio ambiente, segurança e relacionamento com a comunidade, e a priorização da contratação
de mão de obra local e regional, contribuirão significativamente para a integração do empreendimento na
comunidade.
A instalação da PCH e a consequente formação de reservatório e readequação da APP implicam na negociação, desapropriação e indenização de proprietários
e moradores das áreas atingidas, configurando-se em
um impacto. Possui grande importância no processo de
implantação da PCH, uma vez que altera severamente
as propriedades do meio ambiente, o conforto, saúde,
a produção e segurança da população e propriedades
locais, sendo irreversível e gerando desequilíbrios, inclusive, por abranger lotes inseridos em assentamentos rurais. Tais impactos, no entanto, ocorrerão durante a fase
de obras do empreendimento. Assim, sendo um proces-

so inerente à implantação do empreendimento, as ações
devem ser apoiadas em um sólido programa de comunicação social, adequado levantamento fundiário das áreas
afetadas, com o competente cadastro socioeconômico,
posterior monitoramento da indenização e reassentamento da população diretamente afetada, e ainda concessão de apoio técnico para recomposição da capacidade produtiva das propriedades rurais diretamente afetadas
que sofram esse tipo de efeito.
A formação do reservatório também poderá implicar
na interferência em vias, caso da ponte sobre o Rio
Chopim, na estrada intermunicipal entre Honório Serpa
e Clevelândia, como também em vias locais de acesso
a lotes. Dessa maneira, é proposta a readequação das
estruturas afetadas.
O aumento da população temporária, principalmente
durante a fase de instalação da PCH São Luís,
poderá proporcionar o aumento da demanda sobre
equipamentos, estrutura e serviços dos municípios. De
forma geral, para mitigar tais impactos a principal medida
é a contratação de moradores locais e da região, evitandose assim acréscimo na demanda local. Considerando o
contigente de trabalhadores previsto para as obras, será
efetuado o monitoramento da demanda por serviços de
saúde, segurança e educação para que a comunidade
local não seja afetada com uma possível sobrecarga
nestes serviços.

Em alguns pontos
da AID foi identificada
pela equipe de arqueologia a
presença de áreas de ocorrência
arqueológica. A interferência no
solo e subsolo na fase de obras pode
acarretar em prejuízos ao patrimônio
arqueológico. No entanto, os sítios
arqueológicos identificados serão
resgatados antes das obras. Dessa
forma, a implantação da PCH São Luís
representa uma oportunidade de
recuperação e preservação
desse patrimônio.
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Impactos potenciais
O potencial risco de ocorrência de acidentes envolvendo combustíveis, outros produtos perigosos e não perigosos,
população local, trabalhadores e veículos, pode levar a alterações severas no ambiente, com possibilidade de
contaminação do solo, água superficial e subterrânea, prejuízos à fauna, flora e população do entorno. Nesse
contexto, o treinamento e a conscientização dos operários, aliados à comunicação social, tendem a criar uma
situação em que a prevenção desses eventos é facilitada. O estabelecimento de um escritório de saúde no canteiro
de obras é também medida importante associada à questão, e que contribuirá para reduzir nova demanda aos
serviços públicos de saúde da região. Nesse sentido, também é proposto o programa de gerenciamento de riscos
ambientais e plano de ação de emergência para o empreendimento.

Impactos positivos
Entre os impactos positivos associados ao empreendimento, logicamente se estabelecem a geração de energia,
renda, empregos, impostos e efeitos indiretos que podem contribuir ao desenvolvimento em esferas estratégicas,
mas também na localidade em que a PCH se situa.
Desde a fase de planejamento até a operação da PCH, serão gerados empregos diretos e indiretos (alimentação,
serviços, hospedagem, etc.), com pico de contratações na etapa de obras, em que serão realizados esforços para
contratação de mão de obra local. As atividades de construção civil (fase de obras), e, consequentemente, as
atividades de seus fornecedores de insumos serão as principais demandas durante a instalação do empreendimento,
proporcionando aumento de arrecadação e efeito na renda nessas atividades.
A produção de energia elétrica, durante a fase de operação, contribuirá ao Sistema Interligado Nacional (SIN) com
as vantagens associadas a uma PCH de geração de energia limpa e renovável, de forma descentralizada e mais
próxima aos centros consumidores, com aumento da segurança energética e menor impacto ambiental do que
outras formas de geração de energia, comumente utilizadas.
Por fim, a implantação da PCH, seu barramento e sua APP, implicarão em uma alteração da paisagem local. A
percepção, sendo subjetiva, pode ser considerada negativa por grupos de pessoas, mas surgem também novos
locais, no futuro reservatório, com beleza cênica que serão atração da população e de turistas para vislumbrar o
empreendimento, especialmente o lago do reservatório, proporcionando novos efeitos positivos com aumento do
potencial turístico.
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Para a avaliação dos
impactos ambientais da PCH São
Luís foram levantados todos os aspectos
do planejamento, construção e operação
da PCH que pudessem gerar interferências no
ambiente original da região, e identificadas quais
seriam essas interferências, seu grau de significância,
bem como as medidas e programas relacionados. A
análise qualitativa e quantitativa de cada impacto
identificado é apresentada de forma completa no
Estudo de Impacto Ambiental, juntamente com a
matriz de impactos ambientais, que lista todos
os impactos do empreendimento em ordem
de significância. O estudo completo está à
disposição para consulta pública dos
interessados.
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Programas ambientais
Os planos e programas de controle e monitoramento ambiental para o
empreendimento são propostos como respostas aos impactos previstos, além
de atender às diretivas da legislação ambiental.
O objetivo dessas ações é que todas as etapas do empreendimento, do
planejamento à operação, tenham o devido acompanhamento, minimizando
impactos negativos e potencializando os benefícios associados ao
empreendimento.

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA)

Plano Ambiental de Construção
(PAC)

Programa de comunicação social

Programa de acompanhamento da
supressão da vegetação

Programa de monitoramento
limnológico e de qualidade da
água

Programa de educação ambiental

Programa de resgate de flora

Programa de monitoramento
e controle de estabilidade de
taludes marginais

Programa de monitoramento
da negociação, indenização e
aquisição das terras afetadas e
reassentamento da população

Programa de recuperação de áreas
degradadas

Programa de afugentamento,
resgate e salvamento da fauna
e monitoramento da fauna
realocada

Programa de assistência técnica
aos proprietários rurais afetados

Programa de compensação
por supressão de vegetação e
intervenção em APP

Programa de monitoramento e
manejo da fauna

Programas de proteção ao
patrimônio cultural

Programa de compensação
ambiental

PACUERA - Plano ambiental de
conservação e uso do reservatório
artificial

Programa de monitoramento das
interferências urbanas

Programa de gerenciamento de
riscos ambientais e plano de ação
de emergência

Programa de realocação da
infraestrutura afetada

Programa de recomposição da APP
do reservatório
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Legenda de símbolos:

Planejamento

Implantação

Operação

Programa de Gestão e
Supervisão Ambiental (PGSA)
Subprograma de gerenciamento
de resíduos sólidos

Subprograma de monitoramento e
controle de efluentes

Subprograma de monitoramento e
controle de processos erosivos

O PGSA tem como objetivo o desenvolvimento de uma
estrutura de pessoal e de um fluxo de informações para
garantir a implantação de todos os programas e medidas
de controle e monitoramento associados à implantação
e operação do empreendimento, mantendo-se como
um programa de nível estratégico na busca pela
sustentabilidade dessas etapas.
O PGSA terá início antes da etapa de implantação do
empreendimento, será desenvolvido durante toda
essa etapa e continuará a ser executado enquanto
perduraram os demais programas.

Plano Ambiental de
Construção (PAC)

Subprograma de saúde e
segurança do trabalhador
O objetivo geral do PAC é o de minimizar os impactos
ambientais decorrentes da construção da PCH.

Subprograma de contratação e
capacitação dos trabalhadores

Subprograma de desmobilização
da obra

Dada a diversidade de atividades que serão desempenhadas na etapa de implantação da PCH, o PAC é dividido
em subprogramas específicos, permitindo a ordenação
de ações para a prevenção e mitigação de impactos semelhantes:
Subprograma de gerenciamento de resíduos sólidos;
Subprograma de monitoramento e controle de efluentes;
Subprograma de monitoramento e controle de processos erosivos;
Subprograma de contratação e capacitação dos trabalhadores;
Subprograma de saúde e segurança do trabalhador;
Subprograma de desmobilização da obra.
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Programa de monitoramento limnológico e de
qualidade da água
Objetiva a obtenção de dados sobre a qualidade das águas superficiais
viabilizando a detecção e avaliação de eventuais efeitos do empreendimento
sobre os corpos hídricos do entorno, subsidiando a adoção de medidas de
controle, caso necessário.

Programa de monitoramento e controle de
estabilidade de taludes marginais
O objetivo geral do programa é estabelecer estratégias e ações de monitoramento
para assegurar a estabilidade das encostas e taludes marginais, a fim de evitar a
aceleração dos processos de instabilização de encostas e assoreamento. Será
iniciado durante o final da fase de implantação do empreendimento, antes do
enchimento do reservatório e continuará por alguns anos ao longo da operação.

Programa de acompanhamento da supressão da
vegetação
Estabelece procedimentos que visam impedir que as atividades de supressão
causem impactos além dos limites previstos, sendo estritamente limitadas às
áreas autorizadas para corte e remoção contidas na autorização de supressão
da vegetação emitida pelo órgão regulador.

Programa de resgate de flora
O programa de resgate de flora tem como objetivo principal preservar parte
significativa da biodiversidade vegetal das áreas que serão suprimidas e alagadas
para a instalação do empreendimento. O resgate deve ser realizado nas áreas de
vegetação florestal nativa que sofrerão corte, podendo abranger também áreas
adjacentes, de onde deve-se coletar a maior quantidade possível de frutos e
sementes de indivíduos arbóreos, além de plantas epífitas das famílias botânicas
Orchidaceae, Bromeliaceae e Cactaceae. Esse programa será executado durante
a implantação do empreendimento, ocorrendo anteriormente e em conjunto
com a supressão da vegetação.

Programa de recuperação de áreas degradadas
O programa visa identificar as áreas diretamente atingidas
pela obra e que demandem recuperação para integração ao
contexto físico, biótico e antrópico mais próximo ao anterior ao início das obras,
contemplando o conjunto de ações necessárias para fomentar esse processo.
Será conduzido durante toda a etapa de obras e deverá perdurar até recuperação
efetiva das áreas degradadas, na fase de operação.
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Programa de compensação por supressão florestal e
intervenção em APP
Tem como objetivo atender à legislação de proteção da vegetação nativa,
garantindo a compensação por supressão de vegetação nativa no Bioma Mata
Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006), a compensação decorrente da intervenção
nas áreas de preservação permanente (Lei Federal nº 12.651/2012 e Resolução
CONAMA nº 369/2006), além da compensação pela intervenção no Corredor
Ecológico do Vale do Rio Chopim (Decretos nº 0500/2016 e nº 176/2017 do
município de Clevelândia).

Programa de recomposição da APP do reservatório
O programa visa realizar a recomposição da futura APP do
reservatório da PCH São Luís, apresentando a metodologia de
recomposição.

Programa de compensação ambiental
O programa tem como objetivo principal atender o disposto na
Lei Federal nº 9.985/2000, Resolução CONAMA nº 371/2006,
e Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 01/2010, as quais estabelecem que
empreendimentos de relevante impacto ambiental devam apoiar a implantação
e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. O
processo de compensação passa a ser avaliado desde a etapa de licenciamento
prévio, até que se firme o compromisso junto ao órgão licenciador e seja
efetivada a aplicação de recursos.

Programa de afugentamento, resgate e salvamento da
fauna e monitoramento da fauna realocada
Deve reduzir impactos sobre a fauna em função das atividades de intervenção
física nas áreas de implantação do empreendimento. O programa será conduzido
durante a fase de implantação do empreendimento, com foco nas atividades de
supressão da vegetação e enchimento do reservatório.

Programa de monitoramento e manejo da fauna
O foco do programa é promover o monitoramento e manejo
da fauna direta ou indiretamente afetada, como forma de
avaliar os efeitos do empreendimento sobre a fauna e propor
medidas para redução dos impactos.

Programa de Educação Ambiental – PEA
Tem como objetivo desenvolver ações socioambientais educativas com envolvimento das comunidades afetadas, buscando, através de um processo participativo, contribuir na prevenção e minimização
dos impactos sociais e ambientais provenientes da instalação e operação do
empreendimento.
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Programa de Comunicação Social - PCS
O programa objetiva estabelecer formas de interação com as comunidades locais, principais
atores sociais e instituições públicas e privadas relacionadas, favorecendo a eliminação de
conflitos que por acaso surjam, desde a fase de planejamento até a fase de operação da PCH.

Programa de monitoramento da negociação, indenização e aquisição das terras afetadas
e reassentamento da população
O programa tem por objetivo o acompanhamento, a informação e o monitoramento dos procedimentos
de indenização e negociação das propriedades e respectivas benfeitorias, visando a manutenção da qualidade de vida
da população diretamente afetada.

Programa de assistência técnica aos proprietários rurais afetados
Apresenta como objetivo geral contribuir para a recuperação da capacidade produtiva das propriedades
rurais afetadas pela implantação do empreendimento, permitindo a manutenção da qualidade de vida
das pessoas e famílias com trabalho associado a essas terras.

Programa de monitoramento das interferências urbanas
Objetiva acompanhar e identificar os possíveis impactos que a implantação da PCH São Luís possa vir a
causar por meio da sobrecarga nos serviços públicos, como saúde, segurança e educação prestados pelos
municípios da AII.

Programa de realocação da infraestrutura afetada
Tem como objetivo identificar as infraestruturas que serão afetadas com
a construção das estruturas, formação do reservatório e recomposição da APP da
PCH e acompanhar sua realocação de forma a garantir as mesmas condições de
vida da comunidade local.

Programas de proteção ao patrimônio cultural
Proteção do patrimônio arqueológico na área diretamente afetada
pelo empreendimento.

Programa de gerenciamento de riscos ambientais e
plano de ação de emergência
O objetivo principal é estabelecer procedimentos para prevenção e controle de acidentes ou situações emergenciais que possam trazer consequências danosas sobre o meio ambiente, trabalhadores, comunidade e/ou
patrimônio durante as obras e operação da PCH.

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório
Artificial (PACUERA)
O PACUERA objetiva disciplinar a ocupação do território, de forma a
garantir a segurança e a qualidade de vida da população, a preservar os múltiplos
usos da água e as condições de sustentabilidade ambiental na presença do
empreendimento. O plano deve ser elaborado e estruturado durante a implantação
da PCH e aplicado na fase de operação do empreendimento.
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Conclusões
Grande parte da energia elétrica gerada no Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas. O principal benefício
dessas usinas está no fato da energia gerada a partir da água ser considerada limpa, já que apresenta baixos
índices de produção de poluentes durante todo o procedimento, desde a produção, até a distribuição e o
consumo.
As pequenas centrais hidrelétricas apresentam mais vantagens ainda, pois apesar de utilizarem o mesmo
mecanismo que as hidrelétricas, seu potencial de geração, sua estrutura e a área ocupada são menores e,
portanto, trazem menos impactos ao meio ambiente.
Este RIMA tratou resumidamente dos diversos temas abordados pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da PCH
São Luís. O diagnóstico da região para os meios físico, biótico e socioeconômico possibilitou a identificação e
avaliação da magnitude dos impactos ambientais do empreendimento em todas as suas fases (planejamento,
implantação e operação).
Com base na identificação dos impactos, foi possível definir as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias,
no caso dos impactos negativos e, potencializadoras, para os positivos. Essas medidas, quando agrupadas por
tema, deram origem aos diversos programas ambientais propostos, a fim de garantir que o empreendimento
venha a ser instalado e operado em consonância com os aspectos ambientais, gerando o menor impacto
ambiental negativo possível.
A não realização do empreendimento permitiria a manutenção das condições locais atuais. Nesse cenário,
não haveria outras interferências, além das atuais, no uso do solo da região, mas considera-se que, diante das
possibilidades de redução dos impactos negativos e pela extensão dos impactos positivos elencados neste
estudo, a implantação da PCH trará benefícios à região onde se prevê a sua instalação, garantindo os usos
múltiplos dos recursos hídricos locais, e consistirá em importante contribuição para a solução das deficiências
estruturais de fornecimento de energia elétrica no Brasil, cada vez mais em evidência na mídia e no planejamento
estratégico do país.
A equipe técnica responsável por este estudo, ao considerar todas as suas etapas e os levantamentos feitos na
região, conclui que, cumprindo-se a regulamentação ambiental vigente e implantando-se as medidas ambientais
e programas propostos, o empreendimento PCH São Luís, a ser localizado no Rio Chopim, é ambientalmente
viável.
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Pedro Luiz Fuentes Dias
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biodiversidade
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Descrição do projeto

Meio Socioeconômico
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recursos naturais

Sandra Mayumi Nakamura
Arquiteta e urbanista
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Engenheira florestal
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