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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

A CGH Vitória será implantada pela empresa CHAMON PARTICIPA-

ÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, proprietária da Rede hote-

leira "MABU Hotéis & Resorts".  

Fundada pelos empresários Jacyra e Alberto Abujamra em 1973, o Grupo 

CHAMON possui 40 anos de referência em negócios no mercado brasileiro, sendo 

que os sócios são todos paranaenses. 

O empreendedor busca auto-suficiência no consumo de energia elétrica 

para seus negócios, inclusive hotéis, além de garantir a oferta de energia elétrica 

oriunda de fontes limpas e renováveis. 

A tabela abaixo apresenta os dados cadastrais e os meios para contato 

com o empreendedor. 

 

 

NOME/ RAZÃO SOCIAL 
CHAMON PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS PRÓPRIOS LTDA. 

ENDEREÇO 
Avenida Cândido de Abreu, n. 140 – Conj. 103 

CEP 80.530-901 – Centro Cívico / Curitiba-PR 

TELEFONE / FAX (41) 3219-1146 

NÚMERO DE REGISTRO LEGAL CNPJ / MF n.º 05.386.975/0001-13 

REPRESENTANTE LEGAL José Maria Mauad Abujamra 
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1.2 DADOS DA ÁREA E LOCALIZAÇÃO 

NOME DO EMPREENDIMENTO CGH VITÓRIA (1,00 MW) 

TIPO DO EMPREENDIMENTO Central Geradora Hidrelétrica - CGH 

LOCALIZAÇÃO E ÁREA DO 

EMPREENDIMENTO 
Zona rural de Assis Chateaubriand - PR 

CORPO DE ÁGUA / BACIA 

HIDROGRÁFICA 

Rio Verde 

Sub-Bacia 64 - Bacia Hidrográfica do rio Para-
ná/Paranapanema/Amambaí e outros 

Bacia 6 - Bacia Hidrográfica do rio Paraná 

NÚMERO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL Matrícula n.º 14.696 

SISLEG / RESERVA LEGAL Em andamento 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 24° 32′ 47,85″ Sul 53° 26′ 17,10″ Oeste 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS E PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PE-

LOS ESTUDOS 

a) ESTUDOS AMBIENTAIS 

A empresa responsável pelo gerenciamento dos estudos ambientais é a 

HYDROFALL CONSULTORIA LTDA., registrada sob o CNPJ / MF n.º 

12.781.874/0001-02, com endereço na Rua Dom Bosco, n.º 255 – CEP 89.160-000, 

município de Rio do Sul/SC. O representante legal da empresa é Daniel Faller, Eng. 

Mecânico, CREA-PR 96.294/D, O telefone para contato é (41) 9207-3637. 

O profissional responsável pela coordenação geral dos estudos ambien-

tais e pela intercomunicação técnica com o Instituto Ambiental do Paraná é o Enge-

nheiro Leonardo Rodrigues Minucci, CREA-PR 116.570/D e IBAMA 5.525.756. O 

telefone para contato é (41) 8501-3902. 

O profissional responsável pela gestão dos estudos de campo é Luis Au-

gusto Dittrich da Silva, Engenheiro Ambiental e Oceanógrafo, CREA-PR 106.403/D e 

IBAMA 4.904.478 
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O profissional responsável pelos estudos do meio físico é Luccas da Rosa 

Correa, Engenheiro Ambiental, CREA-PR 124.618/D e IBAMA 5.726.256. 

O profissional responsável pelos estudos de flora é Brasil Ávila Holsbach, 

Engenheiro Florestal, CREA-PR 71.535/D e IBAMA 217.638. 

O profissional responsável pelos estudos de fauna é Celso Darci Seger, 

Biólogo, Msc.CrBio 09.806/07 D e IBAMA 196.008. 

A profissional responsável pelos estudos socioeconômicos é Sandra Ra-

malho de Paula, Socióloga, Msc. IBAMA 968.418 

b) ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS 

A empresa responsável pela execução e gerenciamento dos estudos ar-

queológicos é a PRESERVAR CONSULTORIA CIENTÍFICA EM ARQUEOLOGIA 

LTDA., registrada sob o CNPJ / MF n.º 14.137.272/0001-42, com endereço na rua 

das Araucárias, n.º 46, Sala 06 – CEP 88.032-450, município de Florianópolis/SC. A 

representante legal da empresa é Adriana Teixeira, Historiadora, Sócio-diretora da 

empresa. IBAMA 490.233. 

A profissional responsável pelos estudos arqueológicos é Tatiana Costa 

Fernandes, historiadora, mestre em Arqueologia pelo MAE/USP Arqueológa. IBAMA 

5.299.542. 

O apoio institucional é do MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, localizado na Rua Bom Jesus, n.º 650 

–CEP 80.035-010 - Curitiba – PR. 
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2 INTRODUÇÃO 

No mundo contemporâneo a eletricidade constitui um bem de valor ines-

timável, cuja demanda cresce constantemente. Por isso, a busca pelo pleno atendi-

mento das necessidades energéticas da sociedade brasileira implica na criação de 

novas soluções no que diz respeito à geração de energia, aliando viabilidade eco-

nômica e sustentabilidade socioambiental. 

A preocupação com as questões ambientais, hoje consagradas em toda a 

sociedade, vem fortalecendo uma nova perspectiva frente ao crescimento econômi-

co que se consolida no conceito de desenvolvimento sustentável. Se por um lado, os 

empreendimentos geradores de energia são de fundamental importância para o de-

senvolvimento do país, por outro, devem estar associados à conservação do meio 

ambiente e à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

Dentre as alternativas hoje incentivadas para que se garanta o crescimen-

to constante do parque gerador de energia, sob uma perspectiva de proteção ao 

meio ambiente, encontram-se as Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) e as Pe-

quenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que demandam prazos de construção mais 

curtos, ocupando menor espaço territorial e, apresentando menores impactos socio-

ambientais, se comparadas com as tradicionais Usinas Hidrelétricas (UHE). 

2.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

O crescimento do PIB ocorrido nos últimos 10 anos foi sustentado por 

uma acertada política econômica do Governo Federal, que possibilitou a ascensão 

de aproximadamente 50 milhões de pessoas para a classe média. Além disso, o de-

senvolvimento econômico de um país normalmente ocorre quando existe a oferta de 

energia elétrica, um dos principais insumos para o setor produtivo, conforme se 

constata na análise do gráfico, apresentado na Figura 2-1. 

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

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

populacional concentrado nas zonas urbanas e da modernização da economia, além 

de outros fatores com a progressiva mudança estrutural na dinâmica de evolução 

destes dois indicadores. 

Considerando o aspecto energético, espera-se um incremento anual da 

carga da ordem de 3.300 MW médios nos próximos anos (até 2021), sendo impor-

tante destacar que essa projeção já contempla cenários de ganhos de eficiência e-

nergética e de participação da autoprodução. 
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2-1: PIB x Consumo de energia elétrica (1990-2021

 
Fonte: EPE (2012) *Projeções. 
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energia por várias horas. Estados com grande demanda energética, como São Pau-

lo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, ficaram totalmente sem energia. 

Outros seis estados também tiveram seu fornecimento prejudicado pelo ocorrido, 

além de 100% do território Paraguaio que ficou às escuras. 

No que diz respeito à qualidade da matriz energética do Brasil, a PETRO-

BRAS apontou no início de 2012 que 46% geração de energia do país são renová-

veis, enquanto que a média mundial é de apenas 13%. Os outros 54% da energia 

brasileira gerada se concentram no uso do petróleo, gás natural, carvão mineral e 

urânio. Pode-se afirmar, portanto, que o Brasil é o país com a maior matriz de ener-

gia limpa dentre os países com seu nível de PIB, visto que a média dos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) está na 

casa dos 10%. 

Para conseguir atingir seus objetivos, no que diz respeito às políticas e-

nergéticas e econômicas, o Governo Federal vem estimulando o desenvolvimento de 

empreendimentos de geração de energia limpa descentralizados, o que pode ser 

constatado pelo crescente número de leilões de compra de energia eólico-elétrica 

(leilões de reserva A-3) e pelo estímulo à construção de empreendimentos hidrelétri-

cos, notadamente as PCHs e UHEs com até 500 MW de potência instalada. 

O projeto da CGH Vitória, apesar de módico, insere-se neste contexto na-

cional de necessidade de gerar energia elétrica oriunda de fontes limpas e de manei-

ra difundida, uma vez que se trata de um aproveitamento com pequeno impacto am-

biental porém ganhos energéticos justificáveis ao longo dos anos. 

2.2 CONTEXTO ATUAL E FUTURO DO SISTEMA ENERGÉTICO BRASILEIRO 

A capacidade instalada do Brasil em 31/12/2010 é da ordem de 120.000 

MW, considerando todo o parque gerador existente, as interligações internacionais já 

em operação e também a parcela de Itaipu importada do Paraguai, conforme deta-

lhado na Tabela 2-1. 

Tabela 2-1: Parque gerador existente em dezembro/2010 no Brasil (MW). 

FONTE CAPACIDADE INSTALADA (MW) 

Hidrelétrica 80.703 

Termelétrica 29.689 

Nuclear 2.007 

Eólica 927 

Solar 1 

Subtotal 113.327 

Importação Contratada 6.365 

TOTAL 119.692 

Fonte: EPE (2011). 

Note-se que as hidrelétricas brasileiras correspondem a cerca de 70% da 

capacidade instalada no Brasil, sendo que praticamente todo esse potencial provém 
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de grandes usinas hidrelétricas. Dos 80.703 MW instalados em hidrelétricas, apenas 

185 MW correspondem a CGH (0,23%) e 3.428 MW são de PCH (4,25%). 

De acordo com o Plano Decenal de Energia 2020, elaborado pela EPE, é 

necessária a entrada em operação de um conjunto gerador com potência instalada 

na ordem de 50.000 MW nos próximos 10 anos, para garantir o crescimento econô-

mico do país e assegurar a melhoria na qualidade de vida das pessoas. 

O Governo Federal tem priorizado as fontes renováveis nessa expansão 

de geração necessária, porém, existe um forte investimento em fontes não renová-

veis, com expressiva participação na oferta de energia da próxima década. Para me-

lhor entendimento, a Figura 2-2 mostra a expansão energética contratada para o 

período de 2010 a 2019, enquanto a Figura 2-3 mostra a expansão contratada para 

a próxima década em fontes de energia não renováveis. 

Figura 2-2: Expansão energética contratada. 

 
Fonte: EPE (2011). 

Figura 2-3: Geração de energias não renováveis contratada. 

 

Fonte: EPE (2011). 

Observa-se que uma expressiva parcela das energias contratadas para a 

próxima década é de fontes não renováveis e/ou sujas. É possível que se trate do 

reflexo da necessidade de expandir a geração com agilidade, pois as termoelétricas 

têm construção mais rápida e simples do que hidrelétricas e parques eólicos. Este 
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quadro pode ser reflexo, também, das dificuldades existentes nos licenciamentos 

ambientais de hidrelétricas, especialmente as de grande porte que causam impactos 

ambientais mais expressivos. 

É evidente a necessidade de planejar empreendimentos de geração efici-

entes, que causem os menores impactos socioambientais possíveis. A integração 

entre órgãos ambientais licenciadores, como ANEEL, ANA e EPE é fundamental pa-

ra que sejam estabelecidas certas premissas de ordem ambiental que, se implanta-

das, podem acarretar melhoria da qualidade ambiental dos empreendimentos e dar 

agilidade aos processos de licenciamento ambiental. Entretanto esta articulação infe-

lizmente ainda não ocorre de maneira adequada. 

Neste sentido, o processo de planejamento de modo estruturado e coor-

denado, desde os estudos da matriz energética, passando pelo planejamento de 

longo prazo, que orienta os Planos Decenais do setor elétrico, deve induzir a inte-

gração dos aspectos socioambientais ao processo de planejamento e de tomada de 

decisão, simultaneamente aos aspectos econômicos e energéticos. 

2.3 APRESENTAÇÃO DA TECNOLOGIA 

A geração de energia através de aproveitamentos hidrelétricos consiste 

no aproveitamento de quedas ou desníveis naturais dos cursos d’água, de forma a 

aproveitar a energia cinética das águas e transformá-la em energia elétrica através 

de dispositivos específicos. 

A fonte hidrelétrica se constitui numa das maiores vantagens competitivas 

do país, por se tratar de um recurso renovável e com possibilidade de ser implemen-

tado pelo parque industrial brasileiro com mais de 90% de bens e serviços nacionais. 

Ao mesmo tempo, ao possuir uma das mais exigentes legislações ambientais do 

mundo, é possível ao Brasil garantir que as hidrelétricas sejam construídas atenden-

do aos ditames do desenvolvimento sustentável. 

A Central Geradora Hidrelétrica (CGH) é uma unidade geradora destinada 

ao aproveitamento de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 1 MW, enquanto a 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) destina-se a aproveitamentos entre 1 MW e 30 

MW. 

Este tipo de empreendimento normalmente possui estruturas pequenas e 

simplificadas, operam a fio d’água e não causam alagamentos nem promovem acu-

mulação de água. As CGHs em geral não utilizam barramentos, mas sim pequenas 

Soleiras Vertentes muito simples que tem por finalidade proporcionar condições mí-

nimas para o desvio das águas do rio para o circuito adutor e então para a turbina 

hidráulica. 
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2.4 POTENCIAL ENERGÉTICO DO APROVEITAMENTO 

O rio Verde ainda não foi objeto de inventário hidrelétrico, talvez devido à 

modesta área de drenagem que contribuí para sua bacia. Segundo Atlas de Recur-

sos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná, não existem aproveitamentos hidrelé-

tricos instalados na bacia. 

A CGH Vitória terá potência instalada de 1.000 kW (1,00 MW) com previ-

são de gerar aproximadamente 810 kWh de energia média, suficiente para abaste-

cer pelo menos 2.200 residências com quatro moradores cada. 

2.5 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

A CGH-VIT consiste no aproveitamento do potencial hidráulico de um cur-

to trecho do rio Verde, que possui 22 metros de queda natural. A solução técnica 

aplicada nesta CGH difere da grande parte dos projetos de geração hidrelétrica por-

que no caso haverá uma pequena área alagada, a qual coincide com a calha normal 

do rio em períodos de cheia. A CGH-VIT não terá barramento, e sim uma pequena 

soleira vertente. 

O arranjo deste empreendimento foi concebido objetivando a melhor rela-

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

pelas seguintes estruturas: 

• Soleira Vertente em concreto, com 48,8 metros de comprimento; 

• Tomada d’água em concreto; 

• Canal de adução escavado em solo e rocha, com 580,4 metros de com-

primento total; 

• Câmara de Carga em concreto; 

• Conduto Forçado em aço com 52 metros de extensão, construído em aço 

carbono; 

• Casa de Força com área aproximada de 120 m² que abrigará o conjunto 

gerador com potência total de 1.000 kW; 

• Canal de Fuga com aproximadamente 7,4 metros de extensão total, para 

restituir ao rio a totalidade das águas turbinadas; 

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

das estruturas e também como caminhos e acessos; 

• Alagamento de pequena extensão, uma vez que a área alagada corres-

ponde à zona de extravasamento da calha natural do rio Verde em perío-

dos de cheias. 
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2.6 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INSERÇÃO DO EMPREENDI-

MENTO, LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

O rio Verde está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná (n.º 6), na 

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

cho de implantação do empreendimento encontra-se na divisa dos municípios de 

Assis Chateaubriand e Nova Aurora. Sua bacia hidrográfica possui aproximadamen-

te 1.015,6 km² de área total de drenagem e é formada por quatro rios principais: o rio 

Alívio, o rio Lambari, o rio Memória e o rio Verde. Seu curso d’água desenvolve-se 

no sentido sul-norte e deságua no rio Piquiri, um dos principais cursos d’água do 

estado do Paraná. 

As coordenadas geográficas do empreendimento são 24° 32′ 47,85″ Sul e 

53° 26′ 17,10″ Oeste. A Figura 2-4 mostra a macrolocalização da bacia hidrográfica 

do rio Verde e a macrorregião de implantação do empreendimento. 

Figura 2-4: Macrolocalização da CGH Vitória. 

 
 

O sítio de implantação do empreendimento fica a aproximadamente 13,3 

km do distrito de Jotaesse, na zona rural do município de Assis Chateaubriand. A 

Figura 2-5 mostra a malha de infraestrutura de rodagem disponível na região, assim 

como o trecho de estrada rural que dá acesso à CGH Vitória. 
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Figura 2-5: Malha de infraestrutura de rodagem na região de implantação da CGH Vitória. 

 
 

O acesso à área de interesse, considerando como ponto de partida a Rua 

Portugal (PR-581) no distrito de Jotaesse pode ser estabelecido por meio do trajeto 

descrito a seguir. 

Depois de acessar a PR-581 através da Rua Portugal, é necessário per-

corrê-la em direção ao município de Tupãssi por aproximadamente 3,3 km, para en-

tão, ao invés de seguir em direção da sede urbana, virar à direita e seguir por 400 

metros (ver nó nº. 1 na Figura 2-6) até o nó nº. 2, onde deve-se virar à esquerda. 
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Figura 2-6: Acesso à estrada que leva ao local de implantação do empreendimento (Parte 1). 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2013). 

Após passar pelo nó nº. 2, percorre-se cerca de 2 km até chegar ao trevo 

mostrado no nó nº. 3, onde o acesso deve ser realizado mantendo a esquerda na 

estrada principal (ver Figura 2-7). Seguindo por mais 3,5 km na estrada vicinal, apa-

recerá mais um trevo (nó nº. 4), nesse ponto deve-se virar à direita. 

Figura 2-7: Orientação de caminho em direção ao empreendimento (Parte 2). 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2013). 

Depois do trevo mostrado no nó nº. 4, é necessário manter-se na via prin-

cipal de acesso do empreendimento por 2,1 km, até encontrar o nó nº. 5 onde é pre-
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ciso virar a direita e percorrer cerca de 2 km até chegar a região do barramento da 

CGH Vitória, contornando uma área de agricultura a direita do percurso (ver Figura 

2-8). 

Figura 2-8: Orientação de caminho em direção ao empreendimento (Parte 3). 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2013). 

A estrada rural de acesso ao local do empreendimento se encontra em 

boas condições de trafegabilidade, devido ao fato de ser uma via constantemente 

utilizada pelos moradores da região. As principais vias de acesso à região e ao local 

do empreendimento podem ser observadas no mapa de Infraestrutura Volume II – 

Caderno de Mapas, cód.CGH-VIT-RAS-03. 

O empreendimento deverá ser implantado na fazenda de propriedade de 

um dos empreendedores e na qual existe um predomínio de atividades agrícolas e 

de pecuária. Em sua área de influência a predominância é de agricultura com mar-

cas consideráveis de pastagem e fragmentos florestais conectados à APP, como 

pode ser verificado no Caderno de Mapas, cód. CGH-VIT-RAS-04. 

A Figura 2-9 mostra a localização da CGH Vitória sobre a imagem da fa-

zenda São Judas Tadeu na matrícula do imóvel. 
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Figura 2-9: Área total da Fazenda São Judas Tadeu, propriedade do empreendedor. 

 

2.7 METODOLOGIA GERAL APLICADA NOS ESTUDOS 

O presente Relatório foi realizado seguindo criteriosos padrões técnicos 

atinentes à realização de estudos ambientais e, também, os Diplomas legais perti-

nentes, especialmente as Resoluções CONAMA n.º 001/1986, n.º 006/1987, n.º 

237/1997, n.º 279/2001, n.º 302/2002 e n.º 303/2002 e as Resoluções Estaduais 

SEMA/IAP n.º 031/1998, SEMA/IAP n.º 009/2010 e CEMA n.º 065/2008. 

Com relação ao termo de referência para elaboração do presente Relató-

rio, adotou-se o “TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

– CGH E PCH – ATÉ 10 MW” emitido em novembro de 2010 pela SEMA/IAP, que 

estabeleceu os procedimentos básicos para obtenção do Licenciamento Ambiental 

referente à implantação de Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) e Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs) com potência instalada igual ou inferior à 10 MW, em 

âmbito do Território Paranaense. 

O procedimento metodológico empregado no presente Relatório consistiu 

no seguinte: 

CGH 

VITÓRIA 
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• Análise prévia referente à possibilidade de instalação de aproveitamento 

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

feras municipal, estadual e federal; 

• Estudos referentes às legislações incidentes no empreendimento e sua 

compatibilidade legal; 

• Obtenção junto aos municípios de Assis Chateaubriand e Nova Aurora da 

“Certidão do Município Quanto ao Uso e Ocupação do Solo e Proteção ao 

Meio Ambiente” relativa ao empreendimento; 

• Incursões iniciais de campo para análise ambiental e fundiária da região de 

implantação; 

• Apresentação do empreendimento aos moradores vizinhos, bem como es-

clarecimento de dúvidas; 

• Levantamento de dados secundários da região do empreendimento, rela-

cionados aos meios físico, biótico e socioeconômico; 

• Incursões de campo com o objetivo de proceder à aquisição de dados pri-

mários para subsidiar a elaboração dos diagnósticos dos meios físico, bió-

tico e socioeconômico; 

• Avaliação prévia dos impactos ambientais identificados e proposição de 

medidas de controle; 

• Reuniões da equipe técnica multidisciplinar com a finalidade de comparar 

resultados, analisar possíveis sinergias entre os impactos e orientar os a-

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

perspectiva socioambiental; 

• Definição do arranjo final da CGH-VIT, a partir das recomendações da e-

quipe técnica multidisciplinar com o objetivo de minorar e suprimir quando 

possível os impactos negativos e potencializar os impactos positivos; 

• Validação do arranjo final com a equipe técnica multidisciplinar; 

• Realização do prognóstico ambiental em conjunto com a avaliação de im-

pactos ambientais; 

• Proposição de medidas de controle e compensações ambientais; 

• Elaboração dos programas ambientais; 

• Consolidação do relatório e revisão final. 

A descrição metodológica utilizada para a elaboração de cada um dos es-

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

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

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

detalha ao longo do presente relatório conforme a ordem de apresentação dos refe-

ridos resultados, nos capítulos pertinentes. 
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3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E COMPATIBILIDADE LEGAL 

3.1 INTRODUÇÃO 

No desempenho de suas atividades, deverá o empreendedor agir em es-
trita conformidade com a legislação vigente, observando sempre suas atualizações e 
a compatibilidade legal de seus atos com o negócio que se busca levar a efeito. 
Neste sentido é apresentada a legislação pertinente à CGH Vitória, bem como sua 
compatibilidade com a mesma. 

3.2 O PROCESSO DE REGISTRO DE CGH JUNTO A ANEEL 

No atinente aos aspectos legais sobre o registro de CGH por parte do po-
der concedente, neste caso a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), pode-
se afirmar que se trata de uma sistemática muito simples e facilitada quando compa-
rada à sistemática adotada para PCH e UHE, que possuem ritos específicos e com-
plexos. CGH não se confunde com PCH, trata-se de duas tipologias completamente 
distintas de empreendimento, no que tange os aspectos regulatórios e os aspectos 
técnicos. 

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 176, alterado pela Emenda 
Constitucional nº. 06/95, definiu no parágrafo 4º que não dependerá de autorização 
ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade 
reduzida. 

O art. 8º da Lei n.º 9.074/1995, estabeleceu que os aproveitamentos de 
potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 1.000 kW (CGH) estão dispensados de 
concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder 
concedente, no caso a ANEEL, através de uma ficha contendo a descrição técnica 
do empreendimento. 

O art. 5º do Decreto n.º 2.003/1996, regulamentou que os aproveitamen-
tos de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 1.000 kW independem de conces-
são ou autorização, devendo, entretanto, ser comunicado sobre sua existência atra-
vés de uma ficha resumo. 

O processo de Registro de CGH na ANEEL é muito simples e gratuito, 
conforme descrito abaixo, pela ordem: 

1. Constrói-se o empreendimento, então; 

2. Preenche-se a ficha de registro, então; 
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3. Deve-se anexar, à ficha, a cópia da Licença Ambiental de Operação, en-
tão; 

4. Envia-se a ficha de registro e a Licença Ambiental de Operação; 

5. Após conferir a ficha e a Licença Ambiental de Operação, a ANEEL efetiva 
o registro da CGH, com isso ela está 100% legalizada e pronta para operar 
comercialmente. 

Dessa forma, conforme a legislação pertinente, não existe a necessidade 
de apresentar projeto básico e/ou equivalente, nem existe aceite e/ou aprovação de 
projeto por parte da ANEEL. 

Devido a falhas ocorridas no passado, até 2009 a ANEEL procedia ao 
Registro de CGHs sem que elas estivessem construídas, daí decorre o fato de existi-
rem CGHs com registros, porém não construídas. 

O roteiro acima descrito pode ser confirmado na Superintendência de Ou-
torgas de Concessões e Autorizações da ANEEL – SCG/ANEEL pelo Telefone (61) 
2192-8600. 

3.3 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SUA RELAÇÃO COM O EMPREENDIMENTO 

• Artigo 49 – Dispõe que apenas o Congresso Nacional pode autorizar, em 
terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

• Artigo 175 – Dispõe sobre as responsabilidades do poder público, na forma 
da lei, para a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob o regime 
de concessão ou permissão; 

• Artigo 176 – Definem-se as condições para o aproveitamento dos potenci-
ais de energia hidráulica e para a pesquisa e a lavra de recursos minerais, 
bem como dispensa a autorização ou concessão para o aproveitamento do 
potencial de energia renovável de capacidade inferior a 1.000 kW; 

• Artigo 187 – Fornece diretrizes para o planejamento e execução da política 
agrícola, enfatizando, dentre outras, as questões relacionadas à eletrifica-
ção rural e à irrigação; 

• Artigo 225 – Dispõe sobre o Meio Ambiente. Neste artigo, a Constituição 
assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preser-
vá-lo para as presentes e futuras gerações, dentro de condições que espe-
cifica; 

• Artigo 231 – Atribui competência à União para demarcar, proteger e fazer 
respeitar os bens dos indígenas em suas terras e condiciona o aproveita-
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mento dos recursos hídricos, quando em terras indígenas, à prévia apro-
vação do Congresso Nacional. 

3.4 LEIS, DECRETOS E RESOLUÇÕES FEDERAIS ATINENTES AO SETOR E-
LÉTRICO BRASILEIRO 

• Decreto-Lei n.º 25 de 1937 – Organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional; 

• Lei n.º 3.924 de 1961 – Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos; 

• Lei n.º 8.987 de 1995 – Dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previstos no art.175 da Constituição Fe-
deral e dá outras providências; 

• Lei n.º 9.074 de 1995 – Em seu art. 8º estabeleceu que os aproveitamen-
tos de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 1.000 kW (CGH) estão 
dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas 
ser comunicados ao poder concedente. O art. 5º do Decreto n.º 2.003, de 
1996, regulamentou que os aproveitamentos de potenciais hidráulicos i-
guais ou inferiores a 1.000 kW independem de concessão ou autorização, 
devendo, entretanto, ser comunicado sobre sua existência através de uma 
ficha resumo; 

• Lei Federal n.º 9.427 de 1996 – Institui a Agência Nacional de Energia Elé-
trica - ANEEL. Estabelece os casos que dependem de autorização: proje-
tos com potência instalada entre 1.000 kW a 30.000 kW, para produção in-
dependente ou autoprodução, “mantidas as características de PCH”; 

• Lei Federal n.º 9.433 de 1997 – Instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos. É preceito da Política Nacional de Recursos Hídricos que define, em 
situações de escassez, que o uso prioritário dos recursos hídricos é o con-
sumo humano e a dessedentação de animais (art. 1º, III) e que a gestão 
das águas deve sempre proporcionar seu uso múltiplo das águas (art. 1º, 
IV). Os três objetivos da Política devem ser atendidos (art. 2º): assegurar à 
atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em pa-
drões de qualidade adequados aos respectivos usos, deve-se fazer uso 
racional e integrado dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento 
sustentável e há a necessidade de se realizar prevenção e a defesa contra 
eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso ina-
dequado dos recursos naturais; 

• Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998 – Altera os dispositivos das Leis n.º 
9.074 de 1995 e 9.427 de 1996, e dá outras providências (observar as alte-
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rações estabelecidas pela edição da Lei n.º 10.848, de 15 de março de 
2004); 

• Lei Federal n.º 9.984 de 2000 – Dispõe sobre a criação da Agência Nacio-
nal de Águas – ANA e definiu como sua atribuição, entre outras, outorgar, 
por intermédio de autorização, até trinta e cinco anos, o direito de uso de 
recursos hídricos em corpos de água de domínio da União (art. 4º, IV), fis-
calizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da U-
nião (art. 4º, V), definir e fiscalizar as condições de operação de reservató-
rios por agentes públicos e privados, em articulação com o Operador Na-
cional do Sistema Elétrico, visando garantir o uso múltiplo das águas, con-
forme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias 
hidrográficas (art. 4º, XII), e inclui o preceito que “nas usinas hidrelétricas 
beneficiadas por reservatórios de montante, o acréscimo de energia por 
eles propiciado será considerado como geração associada a estes reser-
vatórios regularizadores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação corres-
pondente para determinar a proporção da compensação financeira devida 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados por esses reservató-
rios". Sendo assim, o empreendimento deve estar devidamente articulado 
com a ANA, na obtenção da outorga de uso dos recursos hídricos para ser 
por ela fiscalizada, bem como permitir usos múltiplos de suas águas; 

• Lei Federal n.º 9.991 de 2000 – Dispõe sobre a realização de investimen-
tos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética pelas em-
presas do setor de energia elétrica, definindo as taxas e estabelecendo 
que os programas e projetos custeados com estes recursos deverão ser 
executados por instituições de pesquisa e desenvolvimento e de ensino 
superior; 

• Lei Federal n.º 10.295 de 2001 – Dispõe sobre a Política Nacional de Con-
servação e Uso Racional de energia e dá outras providências; 

• Lei Federal n.º 10.438 de 2002 – Estabelece a criação do Programa de In-
centivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do 
serviço público de energia elétrica, entre outros. O Programa de Incentivo 
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA tem por objetivo 
aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimen-
tos de Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base em 
fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, centrais geradoras hidrelétri-
cas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional; 

• Lei Federal n.º 10.847, de 15 de março de 2004 – Autoriza a criação da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e dá outras providências; 

• Lei Federal n.º 10.848, de 15 de março de 2004 – Trata do novo modelo do 
setor elétrico, altera as Leis Federais n.º 9.074 de 1995, 9.427 de 1996, 
9.648 de 1998 e dá outras providências; 
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• Lei Federal n.º 11.428 de 2006 – Dispõe sobre a utilização e proteção do 
Bioma da Mata Atlântica, que inclui a Floresta Ombrófila Mista (art. 2º). 
Considerando as formações de vegetação nativa localizada, primária e se-
cundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração do Bioma 
Mata Atlântica, a lei determina ao CONAMA sua caracterização; 

• Portaria IPHAN n.º 230 de 2002 – Compatibilizar o licenciamento ambiental 
com as salvaguardas do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, etc.; 

• Decreto Federal n.º 4.873 de 2003 – Instituiu o Programa Nacional de Uni-
versalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "Luz para Todos" des-
tinado a propiciar energia elétrica à população rural que ainda não possui 
esse serviço, priorizando Municípios com índices inferiores a 85%, popula-
ções atingidas por barragens fora da responsabilidade do empreendimen-
to, eletrificação rural em escolas públicas, postos de saúde e poços de a-
bastecimento d'água, e eletrificação da agricultura familiar; 

• Decreto Federal n.º 4.932, de 23 de dezembro de 2003 – Delega à ANEEL 
competências previstas na MP n.º 144 de 2003, convertida na Lei Federal 
n.º 10.848 de 2004; 

• Decreto Federal n.º 4.970, de 30 de janeiro de 2004 – Dá nova redação ao 
art.1º do Decreto Federal n.º 4.932, de 23 de dezembro de 2003 e define o 
índice de atualização monetária das quotas de que trata o §1º do art.13 da 
Lei Federal n.º 10.438, de 26 de abril de 2002; 

• Decreto Federal n.º 5.163, de 30 de julho de 2004 – Regulamenta a co-
mercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e 
de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências; 

• Decreto Federal n.º 5.184, de 16 de agosto de 2004 – Cria a Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, aprova seu Estatuto Social e dá outras provi-
dências; 

• Resolução ANEEL n.º 393, de 4 de dezembro de 1998 – Estabelece os 
procedimentos gerais para Registro e Aprovação dos estudos de inventário 
hidrelétrico de bacias hidrográficas; 

• Resolução ANEEL n.º 395, de 4 de dezembro de 1998 – Estabelece os 
procedimentos gerais para Registro e Aprovação de Estudos de Viabilida-
de e Projeto Básico de empreendimentos de geração hidrelétrica, assim 
como a autorização para exploração de centrais hidrelétricas até 30 MW e 
dá outras providências; 

• Resolução ANEEL n.º 396, de 4 de dezembro de 1998 – Estabelece pro-
cedimentos para implantação, manutenção e operação de estações fluvi-
ométricas e pluviométricas associadas a empreendimentos hidrelétricos; 
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• Resolução ANEEL n.º 398, de 21 de setembro de 2001 – Estabelece os 
requisitos gerais para apresentação dos estudos e as condições e os crité-
rios específicos para análise e comparação de Estudos de Inventários Hi-
drelétricos, visando à seleção no caso de estudos concorrentes; 

• Resolução ANEEL n.º 652, de 9 de dezembro de 2003 – Estabelece os cri-
térios para o enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na condição 
de Pequena Central Hidrelétrica (PCH) e revoga a Resolução ANEEL n.º 
394, de 04 de dezembro de 1998; 

• Resolução Normativa ANEEL n.º 116, de 29 de novembro de 2004 – Altera 
o Regimento Interno da ANEEL, aprovado pela Portaria MME n.º 349, de 
28 de novembro de 1997, para modificar a estrutura administrativa da A-
gência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; 

• Resolução Normativa ANEEL n.º 343, de 9 de dezembro de 2008 – Esta-
belece procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção e 
aprovação de projeto Básico e para autorização de aproveitamento de po-
tencial de energia hidráulica com características de Pequena Central Hi-
drelétrica - PCH, bem como revoga as disposições em contrário, das Reso-
luções ANEEL 393 e 395 de 04/12/1998 e do Despacho ANEEL 173 de 
07/05/1999, no que concerne às PCH, observadas as regras de transição 
do capítulo VII; 

• Resolução Normativa n.º 412, de 5 de outubro de 2010 – Estabelece pro-
cedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação 
de projeto básico e para autorização de aproveitamento de potencial de 
energia até 50.000 kW, sem características de Pequena Central Hidrelétri-
ca – PCH. Altera os art. 3º e 15 e inclui o art. 19-A na Resolução ANEEL 
393 de 04/12/1998, bem como revoga a disposição em contrário da Reso-
lução ANEEL 395 de 04/12/1998 e altera a redação do art. 28 da Resolu-
ção ANEEL 343 de 09/12/2008, no que trata às PCH, observadas as re-
gras de transcrição do capítulo VII. 

3.5 A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E SUA CORRELAÇÃO COM O 
EMPREENDIMENTO 

• Artigo 162 – Determina que as negociações sobre aproveitamento energé-
tico, de recursos hídricos entre a União e o Estado e entre este com outras 
unidades da federação, devem ser acompanhadas por Comissão Parla-
mentar nomeada pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná; 

• Artigo 163 – Determina que o Estado deverá fomentar a implantação, em 
seu território, de usinas hidrelétricas de pequeno porte, respeitando a ca-
pacidade de suporte do meio ambiente; 
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• Artigo 207 – Determina que sejam realizados estudos prévios de impacto 
ambiental para a construção, instalação e operação de atividades potenci-
almente causadoras de significativa degradação ambiental, que aquele que 
explorar recursos minerais recupere o meio ambiente degradado, que se-
jam incentivadas as atividades privadas de conservação ambiental, dentre 
outras diretrizes; 

• Artigo 209 – Impõe que os empreendimentos do tipo termoelétricos (UTE) 
e hidrelétricos (UHE - PI > 30,00 MW ou 30.000 kW) recebam a aprovação 
da Assembléia Legislativa. 

3.6 LEIS E DECRETOS ESTADUAIS ATINENTES AO EMPREENDIMENTO 

• Lei Estadual n.º 12.726 de 1999 – Instituiu a Política Estadual de Recursos 
Hídricos (PERH) e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos (SEGRH), definindo sua composição: o Conselho Estadual, 
Comitês de Bacias Hidrográficas e Agências de Bacia, também chamadas 
de Unidades Executivas Descentralizadas (UED). A Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos é o órgão gestor do Sistema e seu 
órgão executivo é a SUDERHSA - Superintendência de Desenvolvimento 
de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do Paraná; 

• Decreto Estadual n.º 2.314 de 2000 – Institui o Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos - CERH/PR; 

• Decreto Estadual n.º 2.315 de 2000 – Institui normas e critérios para a ins-
tituição de comitês de bacia hidrográfica; 

• Decreto Estadual n.º 2.316 de 2000 – Regulamenta as normas, critérios e 
procedimentos relativos à participação de organizações civis de recursos 
hídricos junto ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos; 

• Decreto Estadual n.º 2.317 de 2000 – Institui os Comitês de Bacia Hidro-
gráfica; 

• Decreto Estadual n.º 4.646 de 2001 – Dispõe sobre o regime de outorga de 
direitos de uso de recursos hídricos. 

3.7 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATINENTE AO EMPREENDIMENTO 

• Lei Orgânica do Município de Assis Chateaubriand, atualizada em dezem-
bro de 2010 – Alterações procedidas pelas Emendas nº. 1 a 15; 
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• Lei Complementar n.º 009 de 2007 – Institui o Plano Diretor do Município 
de Assis Chateaubriand, estabelece diretrizes para o planejamento do mu-
nicípio e dá outras providências; 

• Lei Complementar n.º 013 de 2007 – Dispõe sobre o zoneamento e ocupa-
ção do solo da área urbana e dos distritos do município de Assis Chateau-
briand e dá outras providências; 

• Lei Complementar n.º 012 de 2007 – Dispõe sobre o Código de Obras do 
município de Assis Chateaubriand e dá outras providências; 

• Lei Municipal nº. 1.324 de 28 de setembro de 2009 – Cria o Plano Diretor 
do município de Nova Aurora; 

• Lei Municipal nº. 1.325 de 28 de setembro de 2009 – Dispõe sobre o Perí-
metro Urbano da Sede do município de Nova Aurora e dos Distritos e dá 
outras providências; 

• Lei Municipal nº. 1.326 de 28 de setembro de 2009 – Dispõe sobre o Uso e 
Ocupação do Solo Urbano do município de Nova Aurora e dá outras provi-
dências; 

• Lei Orgânica do Município de Nova Aurora, atualizada 2 de outubro de 
2001 – Alterações procedidas pelas Emendas nº. 1 a 15. 

3.8 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ATINENTE AO EMPREENDIMENTO 

Atualmente, os problemas relacionados ao meio ambiente são bastante 
discutidos no mundo todo e há um grande interesse em se promover um equilíbrio 
entre o desenvolvimento econômico, necessário para atender as necessidades do 
homem, sem destruir o meio ambiente. Para tanto, se faz fundamental a existência 
de leis e normas equilibradas, que possam manter as atividades empresarias em 
conformidade com as questões ambientais e também possam promover preservação 
ambiental daquilo que necessita ser conservado. 

3.8.1 A TUTELA CONSTITUCIONAL SOBRE O MEIO AMBIENTE 

No Brasil a Constituição Federal de 1988, conforme dispõe o art. 225, ino-
vou ao reconhecer o meio ambiente como Direito Fundamental, entendido por mui-
tos doutrinadores como sendo uma extensão do direito à vida. O direito à sadia qua-
lidade de vida é um dos requisitos indispensáveis à existência digna do ser humano. 

Coerente com o seu caráter participativo, a Carta Magna atribuiu à res-
ponsabilidade da preservação ambiental não só ao Poder Público, como também à 
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coletividade, e para garantir a efetividade desse direito, relacionou no §1º do art. 225 
da CF/88 as incumbências do Poder Público. 

O mesmo artigo 225 em seu §3º determina a obrigação das pessoas físi-
cas ou jurídicas de reparar os danos ambientais causados, sem prejuízo de sanções 
penais e administrativas. 

No tocante à competência para legislar sobre o meio ambiente, o artigo 
23, inciso VI, delega a competência comum a todos os entes federativos - União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas. Porém, como disciplinado pelo artigo 24, inci-
so VI, somente a União, os Estados e o DF podem legislar, de forma concorrente, 
sobre "defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 
da poluição, responsabilidade por dano ao meio ambiente e proteção e defesa da 
saúde". O inciso VIII dispõe quanto à "responsabilidade por dano ao meio ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico". Os Municípios, portanto, não podem legislar sobre o tema objeto de aná-
lise, a não ser de forma supletiva e atendendo ao seu peculiar interesse, conforme 
art. 23, VI e art. 30 da CF/88. 

No âmbito da legislação concorrente, de acordo com o §1º do artigo 24, a 
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, sendo que esta 
competência não exclui a competência suplementar dos Estados, o que implica em 
dizer que aos Estados e ao Distrito Federal caberá de forma suplementar, formular 
normas que desdobrem o conteúdo de princípios estabelecidos nas normas gerais 
ou que supram a ausência ou omissão destas. 

Em se tratando, especificamente, de recursos hídricos, a CF/88 disciplina 
em seu artigo 22, IV que compete privativamente à União legislar sobre águas. Dis-
ciplina também em seu art. 20, inciso III, que "são bens da União os lagos, rios e 
quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de 
um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estran-
geiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais". 

O art. 26, I, estabelece como "bens dos estados, as águas superficiais ou 
subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na for-
ma da lei, as decorrentes de obras da União". 

Para fins administrativos a União poderá articular ações em um mesmo 
complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais, através da priorização do aproveitamento econômico e so-
cial dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa 
renda, sujeitas a secas periódicas. 

O inciso XII, do artigo 21 da CF/88, delega competência para a União ex-
plorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, dentre outros, 
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os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cur-
sos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroe-
nergéticos, bem como os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos 
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou territó-
rio, os portos marítimos, fluviais e lacustres. 

O inciso XIX do artigo 21, é outro marco importante da CF/88, pois delega 
à União a competência para "instituir sistema nacional de gerenciamento de recur-
sos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso". 

O art. 176, alterado pela Emenda Constitucional nº. 6/95, definiu no pará-
grafo 4º que não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do po-
tencial de energia renovável de capacidade reduzida. 

3.8.2 LEIS AMBIENTAIS FEDERAIS ATINENTES AO EMPREENDIMENTO 

• Lei Federal n.º 4.771 de 1965 – Cria o Código Florestal Brasileiro. Sua a-
plicação está expressa nas florestas ciliares, chamadas de áreas de pre-
servação permanente. Esta Lei define como área de preservação perma-
nente o espaço protegido coberto ou não por vegetação nativa, com a fun-
ção ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilida-
de geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem estar das populações humanas. Define como utili-
dade pública os usos das áreas rurais para obras essenciais de infraestru-
tura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia 
(art. 1º). Esta Lei declara que são consideradas de preservação permanen-
te as florestas e demais formas de vegetação natural situadas, dentre ou-
tros locais, ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou 
artificiais (art. 2º). Declara ainda que a “supressão de vegetação em área 
de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de u-
tilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e moti-
vados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 
técnica e locacional ao empreendimento proposto” (art. 4º). Também esta-
belece que “na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desa-
propriação ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação 
permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso se-
rão definidos por resolução do CONAMA (Resolução CONAMA n.º 
302/2002)” (art. 4, §6º), e que “é permitido o acesso de pessoas e animais 
às áreas de preservação permanente, para obtenção de água, desde que 
não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a 
longo prazo da vegetação nativa. (art. 4º, §7º)”. Define, para as florestas 
plantadas, fora da área de preservação permanente, na área do projeto, 
que “é livre a extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabrica-
ção de carvão, e que “nas demais florestas dependerá de norma estabele-
cida em ato do Poder Federal ou Estadual, em obediência a prescrições di-
tadas pela técnica e às peculiaridades locais” (art. 12). A lei diz que o Po-
der Público Federal ou Estadual poderá “proibir ou limitar o corte das es-
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pécies vegetais raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, 
bem como as espécies necessárias à subsistência das populações extrati-
vistas, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de 
licença prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies” (art. 14); 

• Lei Federal n.º 9.638 de 1981 – Cria a Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA) e constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). De-
fine como objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico. Tem como 
princípio aplicável, entre outros, a racionalização do uso do solo, do subso-
lo, da água e do ar (art. 2º, II), incentivar tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais (art. 2º, VI), e recuperar á-
reas degradadas (art. 2º, VIII). Indica que essa Política visa à compatibili-
zação do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qua-
lidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (art. 4º, I), e à preserva-
ção e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização ra-
cional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do 
equilíbrio ecológico propício à vida (art. 4º, VI). Cria o Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA e define o IBAMA como sua agência execu-
tora, dentre outras atribuições, da fiscalização e controle da aplicação de 
critérios, normas e padrões de qualidade ambiental em caráter supletivo da 
atuação do órgão estadual e municipal competentes. Inclui nessa compe-
tência a análise de projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivan-
do a preservação ou a recuperação de recursos ambientais, afetados por 
processos de exploração predatórios ou poluidores (art. 11, §1 e §2). Esta-
belece também, como instrumentos da Política Nacional de Meio Ambien-
te, o licenciamento pelo órgão competente, a revisão de atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras e o Cadastro Técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais; 

• Decreto Federal n.º 99.274 de 1990 – Regulamenta as Leis Federais n.º 
6.902, de 27 de abril de 1981 e a Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
estabelecendo que dependerão de licenciamento do órgão ambiental com-
petente as atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas efeti-
vas ou potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação am-
biental; 

• Lei Federal n.º 9.605 de 1998 – Também conhecida como Lei de Crimes 
Ambientais, dispõe sobre as condutas e atividades lesivas ao meio ambi-
ente e as sanções penais e administrativas cabíveis aos crimes ambien-
tais. Estabelece a culpabilidade de quem concorre para a prática dos cri-
mes previstos nesta Lei, bem como o diretor, o administrador e responsá-
veis em geral que, sabendo da conduta criminosa, não impedirem a sua 
prática, quando podia agir para evitá-la. Esta Lei situa como infração ambi-
ental atos como construir, instalar ou fazer funcionar obras ou serviços po-
tencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambien-
tais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares per-
tinentes (art. 60); e mesmo deixar de adotar, quando assim o exigir a auto-
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ridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano am-
biental grave ou irreversível (art. 54, 3). Também, elaborar ou apresentar, 
no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento ad-
ministrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso 
ou enganoso, inclusive por omissão (art. 69) Esta Lei foi regulamentada 
pelo Decreto Federal 3.179, de 21 de setembro de 1999. 

3.8.3 RESOLUÇÕES CONAMA ATINENTES AO EMPREENDIMENTO 

• Resolução CONAMA n.º 01 de 1986 – Define critérios básicos e as diretri-
zes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 
como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O pre-
sente estudo atende as diretrizes desta resolução; 

• Resolução CONAMA n.º 06 de 1987 – Trata sobre o licenciamento de o-
bras do setor elétrico, definindo que deverão ser requeridas três licenças 
(art. 4º): a Licença Prévia (LP) no início do estudo de viabilidade do em-
preendimento; a Licença de Instalação (LI) antes da construção do empre-
endimento e a Licença de Operação (LO) antes do fechamento da barra-
gem. Quando da solicitação da LP a concessionária deverá apresentar ao 
órgão estadual competente um relatório sobre o planejamento dos estudos 
a serem executados, inclusive cronograma tentativo, de maneira a possibi-
litar que sejam fixadas as instruções adicionais previstas. Esta Resolução, 
ao final, indica quais os documentos devem ser apresentados no requeri-
mento de licenciamento. O presente estudo observa esta Resolução; 

• Resolução CONAMA n.º 237 de 1997 – Complementa os procedimentos e 
critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Define que a licença 
ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou po-
tencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente 
dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 
impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 
garantida a realização de audiências públicas, quando couber. O órgão 
ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não 
é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, 
definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de li-
cenciamento (art. 3). Define também que compete ao órgão ambiental es-
tadual o licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos locali-
zados nas florestas de preservação permanente (art. 5º, II); O procedimen-
to da concessão da licença observará o seguinte procedimento (art. 10): O 
órgão ambiental define os documentos, projetos e estudos ambientais ne-
cessários ao início do processo de licenciamento; o empreendedor requer 
a licença ambiental acompanhado dos documentos, projetos e estudos 
ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; o órgão ambiental 
analisa o material entregue, solicita esclarecimentos e complementações, 
promove a audiência pública quando couber, emite parecer técnico conclu-
sivo e deferimento ou indefere o pedido de licença, dando a devida publici-
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dade. Na lista positiva dos empreendimentos que devem ser licenciados, 
constante do Anexo da Resolução, não figuram as usinas hidrelétricas, 
mas sim as barragens e as linhas de transmissão de energia elétrica. O 
projeto do empreendimento atende estes requisitos; 

• Resolução CONAMA n.º 278 de 2001 – Dispõe sobre a suspensão de au-
torizações concedidas de corte e exploração de espécies ameaçadas de 
extinção na mata atlântica; 

• Resolução CONAMA n.º 279 de 2001 – Estabelece procedimentos simplifi-
cados para o licenciamento de empreendimentos elétricos com pequeno 
potencial de impacto; 

• Resolução CONAMA n.º 302 de 2002 – Dispõe sobre áreas de Preserva-
ção Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do seu en-
torno. Define a largura mínima da Área de Preservação Permanente em 
projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir 
do nível máximo normal de cem metros para os reservatórios artificiais si-
tuados em áreas rurais (art. 3º), que poderá ser ampliado ou reduzido de 
acordo com o patamar mínimo de trinta metros, conforme estabelecido no 
licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia onde o 
reservatório se insere, se este existir; 

• Resolução CONAMA n.º 303 de 2002 – Dispõe sobre parâmetros, defini-
ções e limites de Áreas de Preservação Permanente; 

• Resolução CONAMA n.º 357 de 2005 – Dispõe sobre a classificação dos 
corpos de água e estabelece diretrizes ambientais para o seu enquadra-
mento, bem como as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 
dá outras providências; 

• Resolução CONAMA n.º 369 de 2006 – Dispõe sobre os casos excepcio-
nais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preser-
vação Permanente (APP). 

3.8.4 LEGISLAÇÃO E NORMAS AMBIENTAIS ESTADUAIS ATINENTES AO 
EMPREENDIMENTO 

• Lei Estadual n.º 1.211 de 1952 – Dispõe sobre o patrimônio histórico, artís-
tico e natural do Estado do Paraná; 

• Lei Estadual n.º 11.054 de 1995 – Estabelece a Lei Florestal do Estado, 
onde há questões relacionadas ao empreendimento, por exemplo, sobre 
as florestas ciliares, sua manutenção, supressão e recuperação; 

• Resolução SEMA/PR n.º 31 de 1998 – Dispõe sobre o licenciamento ambi-
ental, autorização ambiental, autorização florestal e anuência prévia para 
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desmembramento e parcelamento de gleba rural. Além destas, há que se 
citar a Norma “Diretrizes para Elaboração de Planos de Uso e Ocupação 
das Águas e do Entorno de Reservatórios de Usinas Hidrelétricas e de 
Manancial de Abastecimento Público”, de 15 de março de 2001, do Institu-
to Ambiental do Paraná (IAP); 

• Decreto Estadual n.º 974 de 2001 – Regulamenta a vazão ecológica / sani-
tária de jusante; 

• Resolução SEMA n.º 65, de 01 de julho de 2008 – Dispõe sobre o licenci-
amento ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados 
para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio 
ambiente e adota outras providências; 

• Portaria IAP n.º 158 de 2009 – Aprova a Matriz de Impactos Ambientais 
provocáveis por empreendimentos / atividades potencial ou efetivamente 
impactantes, e respectivos termos de referência padrão e dá outras provi-
dências; 

• Resolução Conjunta SEMA/IAP n.º 009 de 2010 – Dá nova redação a Re-
solução Conjunta SEMA/IAP n.º 005/2010, estabelecendo procedimentos 
para licenciamentos de unidades de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica no Estado do Paraná. 

3.9 COMPATIBILIDADE LEGAL COM PLANOS E PROGRAMAS 

Na região do empreendimento não foram identificados programas federais 
específicos apoiando seu desenvolvimento. Os planos existentes possuem caráter 
geral, ou seja, compreendem programas aplicados em todo território Brasileiro, como 
o PROBIO para a Biodiversidade brasileira, e o PNDR, de Desenvolvimento Regio-
nal, do Sul do Brasil. Tais planos a nível Federal aplicados ou em estudos, já foram 
incorporados ou estão sendo complementados por Programas Estaduais, em geral 
com mais eficiência. O empreendimento objeto do presente documento possui com-
patibilidade com os planos programas governamentais existentes na região, poten-
cializando alguns deles como, por exemplo, os programas luz para todos e PROIN-
FA. 

A CGH Vitória se mostra compatível com os planos e programas regionais 
e, a seguir, são relatados alguns programas que fazem parte do contexto da região 
do empreendimento. 

3.9.1 SETOR DE PLANEJAMENTO REGIONAL 

Iniciativas do Governo Federal, ligadas aos objetivos da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR), reestruturaram programas e ações de de-
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senvolvimento regional do Ministério da Integração Nacional. Estes possuem forte 
conotação social e cinco grandes programas prevêem iniciativas para tratar a desi-
gualdade e exclusão social. Estes são denominados Promeso, Promover, Conviver, 
Faixa de Fronteira e Produzir. Esses programas se organizam em duas ações: a 
primeira trata do estímulo à organização social em bases sub-regionais e a segunda 
visa estimular a dinamização econômica das sub-regiões. 

3.9.2 SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO 

Algumas definições importantes são trazidas pelo Ministério da Saúde, a-
través de sua Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 

Esta Portaria trata do Pacto pela Saúde para a regionalização na Saúde 
brasileira. O Pacto pela Saúde, também conhecido como Programa Mais Saúde, 
busca qualificar e fortalecer a regionalização do sistema de saúde público – Sistema 
Único de Saúde (SUS), organizando um conjunto de ações para identificar e reco-
nhecer as diferentes realidades regionais do Brasil. Assim, foram criados espaços 
regionais de planejamento e co-gestão chamados Colegiados de Gestão Regional 
(CGR), dos quais participam os gestores dos territórios abrangidos pelas regionais 
de saúde. 

3.9.3 SETOR AMBIENTAL 

O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Bioló-
gica Brasileira (PROBIO), com apoio do Ministério do Meio Ambiente, editou um rela-
tório denominado “Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira". 

Este documento sintetiza cinco subprojetos que tiveram como objetivos o 
conhecimento da riqueza biológica e o potencial para uso sustentável dos diferentes 
biomas Brasileiros; a identificação de áreas prioritárias para a conservação, com ba-
se em critérios de diversidade biológica, integridade dos ecossistemas e oportunida-
des para ações de conservação e a avaliação de opções para usos sustentáveis, 
compatíveis com a conservação da diversidade biológica. 

Os trabalhos desenvolveram-se de março 1998 a maio de 2000, envol-
vendo pesquisadores de instituições governamentais e não governamentais que 
compatibilizaram informações para apresentar propostas de ações para a Amazônia, 
Mata Atlântica, Campos Sulinos, Cerrado, Pantanal, Caatinga e as Zonas Costeira e 
Marinha. 

Feita a busca para a região na qual se insere o empreendimento e não fo-
ram encontradas áreas prioritárias de conservação que abrangessem os municípios 
de Assis Chateaubriand e Nova Aurora e a bacia hidrográfica do rio Verde. 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 
 

 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 3-16 

 

 

3.9.4 SETOR ELÉTRICO 

Entre alguns programas existentes relacionados ao setor elétrico, que po-
dem vir a ter aplicação na região do empreendimento, merecem destaque os pro-
gramas do Ministério de Minas e Energia denominados Agroenergia, Luz para todos 
e o PROINFA. 

O Agroenergia visa a favorecer a transição rumo a uma matriz energética 
com maior participação da energia renovável. Subsidiariamente, o desenvolvimento 
da agroenergia no Brasil, promoverá o aumento de investimentos, empregos, renda 
e desenvolvimento tecnológico sem perder de vista a oportunidade de atender parte 
da crescente demanda mundial por combustíveis de reduzido impacto ambiental. 

Este programa engloba quatro vertentes principais, sendo estas o etanol, 
o biodiesel, as florestas energéticas cultivadas e os resíduos agroflorestais. É impor-
tante se destacar as inter-relações entre esses segmentos, como o etanol na produ-
ção de biodiesel, a cogeração de energia elétrica com resíduos da produção de ál-
cool, ou de resíduos de biomassa florestal. 

A projeção do potencial da Agroenergia brasileira para os próximos 30 
anos estima uma produção de 120 milhões de TEP (toneladas equivalentes de pe-
tróleo) dobrando a oferta atual. 

Incentiva estes esforços alguns dispositivos internacionais, em especial o 
Protocolo de Quioto, com o mercado de carbono e pelas aberturas da estratégia ge-
opolítica do Governo Brasileiro que tem por diretrizes principais o desenvolvimento 
da agroenergia, desenvolvimento tecnológico agropecuário e industrial, geração de 
emprego e renda e otimização de áreas antropizadas. 

O Programa Luz para Todos tem o objetivo de levar energia elétrica para 
mais de 10 milhões de pessoas do meio rural. De acordo com informações do MME, 
o mapa da exclusão elétrica no país revela que as famílias sem acesso à energia 
estão majoritariamente nas localidades de menor Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% destas famílias têm renda in-
ferior a três salários mínimos e 80% estão no meio rural. Por isso, o programa visa a 
utilizar a energia como vetor de desenvolvimento social e econômico destas comuni-
dades, contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar. A e-
nergia elétrica facilita a integração com outros programas sociais do Governo Fede-
ral, além do acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e sane-
amento. 

Este Programa é conduzido por um Comitê Gestor Estadual integrado pe-
lo Ministério de Minas e Energia, agências reguladoras estaduais, distribuidoras de 
energia elétrica, Governos Estaduais, Prefeituras e representantes da Sociedade 
Civil. Este comitê acompanha de perto o andamento do Programa. Aos níveis locais 
são nomeados Agentes Comunitários, que têm a responsabilidade de ajudar a iden-
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tificar as demandas e as vocações produtivas da região, informar sobre o programa, 
prestar assistência e orientar sobre o uso da energia e também auxiliar na fiscaliza-
ção. 

O Programa contempla o atendimento das demandas no meio rural atra-
vés de projetos de extensão de rede, quando existe esta possibilidade, ou então im-
planta Sistemas de Geração Descentralizada com Redes Isoladas e até Sistemas de 
Geração Individuais. Prioritariamente, o Programa busca atender: 

• Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano inferior à média esta-
dual; 

• Comunidades atingidas por barragens de usinas hidrelétricas ou por obras 
do sistema elétrico; 

• Projetos que enfoquem o uso produtivo da energia elétrica e que fomentem 
o desenvolvimento local integrado; 

• Escolas públicas, postos de saúde e poços de abastecimento d’água; 

• Projetos para o desenvolvimento da agricultura familiar ou de atividades de 
artesanato de base familiar; 

• Atendimento de pequenos e médios agricultores; 

• Populações do entorno de Unidades de Conservação da Natureza, e ou-
tros. 

O Ministério de Minas e Energia firmou protocolos com os ministérios de 
Desenvolvimento Agrário; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; Educação; Saúde; Defesa; e Ciência e Tecnologia para 
que o acesso à energia seja acompanhado de programas sociais e de desenvolvi-
mento econômico. 

O PROINFA, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica é um instrumento para a diversificação da matriz energética nacional, garan-
tindo maior confiabilidade e segurança ao abastecimento. O Programa prevê a con-
tratação de 3.300 MW de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), produzidos 
por fonte eólica, de biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas (PCH). 

3.9.5 SETOR HUMANO E SOCIAL 

Em nível de país, as atenções sociais são prestadas pelo Ministério de 
Ação Social, através de vários programas, dentre os quais se destacam o Bolsa Fa-
mília, Atenção Integral à Família, e o Tarifa Social de Energia. 
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O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda men-
sal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por 
pessoa de até R$ 60,00), como preconiza a legislação vigente. 

O Bolsa Família também integra o programa FOME ZERO, que visa a as-
segurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança ali-
mentar e nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a 
conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome. Ele é 
pautado na articulação de três dimensões da superação da fome e pobreza: 

• Promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta 
de renda à família; 

• Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e E-
ducação, por meio do cumprimento das condicionalidades, o que contribui 
para que as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; 

• Coordenação de programas complementares, que têm por objetivo o de-
senvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa Família 
consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. São exemplos 
de programas complementares: programas de geração de trabalho e ren-
da, de alfabetização de adultos, de fornecimento de registro civil e demais 
documentos. 

Uma das condicionalidades é a freqüência escolar dos filhos dos benefici-
ados. Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos precisam comparecer a pelo menos 
85% das aulas para garantir o recebimento do Bolsa Família. Relatórios de 2007 dão 
conta que no Paraná 81,37% dos participantes efetivamente corresponderam à con-
dicionalidade, o que representou um ganho expressivo, já que o universo a que se 
refere, neste Estado, abrange 676 mil crianças. 

O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) substanciado nos Cen-
tros de Referência de Assistência Social (CRAS) busca a Proteção Social Básica. 
Esta se concretiza “por meio da atenção à família, seus membros e indivíduos mais 
vulneráveis, tendo como unidade de medida a família referenciada em razão da me-
todologia de fortalecimento do convívio familiar, do desenvolvimento da qualidade de 
vida da família na comunidade e no território onde vive”. 

O PAIF tem dimensão de trabalho social com famílias na função proteção 
prevista na política nacional de assistência social. Na região do empreendimento, à 
primeira vista, não há casos de famílias em condições precárias que se enquadrem 
neste programa. Estas podem ocorrer em uma esfera maior, considerando o municí-
pio como um todo. 
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O Programa Tarifa Social de Energia impõe o cadastramento de famílias 
com renda inferior ou igual a R$ 120,00 por pessoa, para que sejam então conside-
rados beneficiários e isentos das tarifas de energia elétrica doméstica. 

3.10 COMPATIBILIDADE LEGAL DA CGH VITÓRIA 

A CGH Vitória se mostrou compatível com a legislação vigente, em todas 
as esferas, conforme exposto a seguir: 

• O empreendimento se enquadra nos Artigo 176 da Constituição Federal, 
que dispensa o aproveitamento hidrelétrico com potência instalada inferior 
a 1.000 kW de concessões e/ou permissões por parte do poder conceden-
te (ANEEL). Neste aspecto, vale destacar que para fins de registro perante 
ANEEL, basta o empreendedor encaminhar o formulário disponibilizado 
pelo órgão contendo a descrição técnica do empreendimento, acompanha-
da da licença ambiental de operação, em conjunto com os documentos 
comprobatórios da livre utilização da propriedade. Após a conferência da 
documentação, a ANEEL registrará o empreendimento; 

• O empreendimento não confronta com os Artigos 49 e 231 da Constituição 
Federal porque não atinge, em nenhuma hipótese, terras indígenas; 

• A implantação do empreendimento gera melhorias socioambientais e é fa-
vorável ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e em condições sus-
tentáveis, atinando ao que pretende o Artigo 225 da Constituição Federal; 

• O empreendimento é compatível com os demais Artigos da Constituição 
Federal; 

• Considerando o aproveitamento hídrico situado inteiramente no Estado do 
Paraná, não cabem negociações entre União e Estado ou mesmo entre 
Estados, previstas nos dispositivos do Artigo 162 da Constituição Estadual; 

• O empreendimento é condizente para com os preceitos constitucionais do 
Estado, uma vez que se trata de usina hidrelétrica de pequeno porte, des-
crita no Artigo 163 da Constituição Estadual como alvo de fomento e incen-
tivo, notadamente quando respeita a capacidade de suporte do meio ambi-
ente; 

• O empreendimento é compatível com os demais Artigos da Constituição 
Estadual; 

• O empreendimento atende aos dispositivos da Lei Federal n.º 10.295 que 
trata sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional da Energia, 
porque favorece a alocação eficiente de recursos energéticos com a pre-
servação ambiental; 
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• O empreendimento se enquadra nos termos da Lei Federal n.º 6.938 de 
1981, que estabeleceu como Política Nacional do Meio Ambiente, a reali-
zação de estudos ambientais dos projetos com potencial poluidor ou im-
pactantes ao meio ambiente; 

• O empreendimento contempla os preceitos a respeito das matas ciliares do 
Código Florestal Brasileiro, definido pela Lei Federal n.º 4.771 de 1965, 
com diretrizes e orientações alteradas por normas posteriores; 

• O empreendimento é compatível com as demais Leis e Decretos Federais; 

• Este estudo observa as normas definidas pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA, notadamente as Resoluções CONAMA 01/1896, 
06/1987, 237/1997, 275/2001, 302/2002 e 303/2002; 

• Foram observadas também as situações legais da Resolução CONAMA 
278/2001, que trata sobre espécies ameaçadas da Mata Atlântica; 

• O empreendimento está em conformidade com as Resoluções CONAMA; 

• O Aproveitamento está de acordo com os preceitos legais estabelecidos 
pela Lei Estadual n.º 12.726, inclusive com os Decretos Estaduais n.º 
2.314 de 2000 (do Conselho Estadual de Recursos Hídricos), n.º 2.315 de 
2000 (dos Comitês de Bacias Hidrográficas), n.º 2.316 de 2000 (das Orga-
nizações Civis de Recursos Hídricos). Também atende ao Decreto Esta-
dual n.º 317 2000 (das competências da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), n.º 4.646 de 2001 (de Outorga de Direitos 
de Uso de Recursos Hídricos), n.º 4.647 2001 (do Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos), n.º 4.320 de 2001 (que nomeia os Membros do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos); 

• Além da legislação especifica sobre recursos hídricos, o empreendimento 
também observa os demais preceitos da legislação ambiental, como a Lei 
Florestal do Estado, no caso, sobre a mata ciliar e reserva legal, bem como 
as normas estabelecidas na Resolução SEMA/PR nº 031 de 1998, que tra-
tam do licenciamento ambiental de projetos e atividades no Estado do Pa-
raná; 

• O empreendimento não está situado em área com patrimônio histórico e/ou 
arqueológico; 

• O empreendimento enquadra-se na Resolução Conjunta SEMA/IAP 
009/2010, segundo a qual o licenciamento ambiental de empreendimentos 
de geração de energia hidrelétrica com potência instalada inferior a 10.000 
kW (10 MW) deve ser orientado através da realização de Relatório Ambi-
ental Simplificado (RAS); 

• O empreendimento está em conformidade com as demais Leis e Decretos 
Estaduais; 
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• O empreendimento enquadra-se na legislação municipal quanto ao Uso e 
Ocupação do Solo e Proteção ao Meio Ambiente, conforme atestado exa-
rado pelas Prefeituras Municipais, apresentado no Anexo A; 

• O empreendimento está em conformidade com as demais Leis e Decretos 
Municipais. 

Com base no exposto anteriormente não foram identificadas incompatibi-
lidades legais em relação à implantação e operação do empreendimento foco deste 
Relatório Ambiental Simplificado. 
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4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

4.1 INDICAÇÃO DO CURSO D’ÁGUA DO EMPREENDIMENTO E SUA 
CORRESPONDENTE BACIA HIDROGRÁFICA 

A localização da CGH-VIT em relação aos municípios de Assis 
Chateaubriand e Nova Aurora pode ser visualizada na Figura 4-1. Esta imagem 
também mostra a delimitação da bacia hidrográfica do rio Verde, a qual possui área 
total de 1015,6 km². Na  

Tabela 4-1 é apresentada a descrição do empreendimento. 

Figura 4-1: Localização do rio Verde e da CGH Vitória 
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Tabela 4-1: Descrição do aproveitamento CGH Vitória 

GEOGRAFIA DO EMPREENDIMENTO 

Rio Aproveitado: 
Rio Verde 

(Sub-bacia 64) 
Latitude: 24° 32' 47,85" S 

Bacia Hidrográfica: 
Rio Paraná 
(Bacia 6) 

Longitude: 53º 26' 17,10" O 

Município: 
Assis Chateaubriand - 

PR 
Nova Aurora - PR 

Área total da bacia: 1015,6 km² 

Área drenada na CGH 
Vitória: 306,4 km² 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

NA da Crista do Vertedouro: 442,0 m ÁREA INUNDADA 

Queda Bruta Máxima: 22,8 m 
N.A. Normal (442,0 m) 0,09 ha 

NA de Jusante 419,3 m 

SISTEMA ADUTOR 1 

Adutor: Canal Comprimento: 580,4 m 

Largura: 4,0 m Material Construtivo: PEAD e 
Rocha 

SISTEMA ADUTOR 2 

Adutor: Conduto Comprimento: 52 m 

Diâmetro: 1,6 m Material Construtivo: aço 
carbono 

SOLEIRA 

Estrutura Principal: Concreto Altura: 2,65 m 

Comprimento Total da Crista: 48,8 m Cota da Crista: 442,0 m 

VERTEDOURO 

Tipo: Soleira Livre Cota da Soleira: 442,0 m 

Capacidade: 186,7 m³/s Comprimento Total: 48,8 m 

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS 

Potência Unitária Nominal: 1,0 kW Potência de Referência: 1,00 MW 

Energia Média: 810 kWh Total de Unidades: 01 

Tensão Nominal: 34,5 kV Tipo de Turbo-Gerador: Kaplan S 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

Vazão Média de Longo Termo: 7,9 m³/s Mínima Média Mensal: 6,3 m³/s 

Vazão Garantida (95%): 2,0 m³/s Vazão Ecológica (50% 
Q7,10) 

0,53 m³/s 

ASPECTOS SOCIAIS 

Propriedades Atingidas: 01 Núcleos Urbanos: Nenhum 

Localização: Área rural Unidades de Conservação: Nenhuma 

Relocação de Estradas: Não haverá Áreas Tradicionais: Nenhum 
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4.2 RESUMO DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS E 
VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Os estudos hidrológicos e energéticos efetuados para a CGH-VIT foram 
elaborados com base nos dados hidrológicos disponíveis nas estações 
fluviométricas Salto Sapucaí e Ponte do Goio Bang. 

O resumo dos dados hidrológicos do projeto é mostrado na Tabela 4-2. O 
detalhamento do estudo hidrológico está contido no Capítulo 06 do presente 
Relatório. 

Tabela 4-2: Vazões de Projeto para CGH-VIT 

VAZÃO VALOR OBS 

Vazão Média Mensal 7,9 m³/s --- 

Mínima Mensal 6,3 m³/s Mês de Abril 

Máxima Mensal 38,2 m³/s Mês de Junho 

Q95% 2,0 m³/s Q95% da Vazão Média Diária 

Q7,10 1,06 m³/s Distribuição de Weibull 

Vazão ecológica (50% de Q7,10) 0,53 m³/s Vazão Remanescente 

Vazão Máxima: 1.000 anos 186,7 m³/s Distribuição Gumbel e Método de Fuller 

Vazão Máxima: 10.000 anos 234,4 m³/s Distribuição Gumbel e Método de Fuller 

Vazão Turbinada 5,2 m³/s --- 

Vazão Específica 25,9 lts/s.km² Vazão média/Área de drenagem 

4.3 ESTUDO DE REBAIXAMENTO DE COTAS E RESUMO DO POTENCIAL 
ENERGÉTICO DO APROVEITAMENTO 

4.3.1 METODOLOGIA 

Os estudos energéticos da CGH-VIT foram elaborados considerando 
diferentes níveis da água de montante (NAm) e de jusante (NAj), além de diversas 
possibilidades de vazões turbinadas. A partir do NAj selecionado, foram avaliados 
diferentes níveis de montante a fim de garantir uma queda bruta suficiente para que 
o empreendimento fosse viável do ponto de vista energético, econômico e 
ambiental. 

Em aproveitamentos hidrelétricos similares à CGH Vitória, dificilmente a 
energia média gerada pela usina corresponde à sua potência instalada. Isso 
acontece, principalmente, devido às variações hidrológicas da bacia hidrográfica na 
qual os empreendimentos se inserem. Por recomendação da ELETROBRÁS, o 
correto dimensionamento de um aproveitamento hidrelétrico deve ser feito para um 
fator de capacidade de referência igual a 55%. Isso indica que, no caso da CGH 
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Vitória, a energia média por hora gerada pela usina deverá ser, no mínimo, 55% da 
potência instalada de 1 MW. 

Sob o ponto de vista ambiental, dois aspectos relevantes serão avaliados 
nas definições do NAm e da vazão turbinada: o alagamento causado pela elevação 
do barramento e a vazão desviada do rio Verde para a geração de energia. A Figura 
4-2 mostra a variação da área alagada em relação ao aumento da cota de montante 
do aproveitamento. Pelo gráfico, pode ser verificado que, quanto maior o NAm, para 
uma potência instalada de 1 MW, menor é a vazão turbinada a ser desviada do rio 
Verde e maior é o alagamento causado. 

Figura 4-2: Relação entre a área alagada e vazão turbinada para potência instalada de 1 MW 
variando os níveis d’água de montante 

 
 

No que diz respeito à viabilidade econômica e operacional, serão 
avaliados tanto o comportamento hidrológico do rio Verde no ponto onde se insere o 
aproveitamento como os aspectos físicos e financeiros de suas estruturas de 
geração (soleira vertente, tomada d’água, canal de adução, câmara de carga, 
conduto forçado e a turbina). 

4.3.2 ALTERNATIVA ESCOLHIDA – COTA 442,0 M 

Após analisadas as diversas alternativas de cotas, com os valores de 
montante variando entre 441,0 m e 444,0 m e de jusante igual a 419,3 m. Optou-se 
pela queda bruta de 22,8 m, a qual estabelece o NAm igual a 442,0 m. A Tabela 4-3 
mostra os dados de entrada do modelo energético utilizado para a CGH Vitória. 
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Tabela 4-3: Dados do estudo energético para NA m = 442,0 m e NA j = 419,3 m 

DADOS DO ESTUDO ENERGÉTICO 

Estrutura de Desvio soleira vertente 

Altura adotada para a estrutura de desvio 2,7 m 

Alagamento 0,09 ha 

Nível de água normal de montante 442,0 m 

Nível de água mínimo de montante 442,0 m 

Nível de água médio 442,0 m 

Nível de água normal de jusante 419,3 m 

Queda bruta Hb (m) 22,8 m 

Perda hidráulica no circuito adutor (%Hb) 2,12% 

Queda líquida Hl (m) 22,75 m 

Rendimento médio do Conjunto Turbina/Gerador 0,88% 

 

Iniciando a análise pela Tabela 4-4, a qual mostra os diversos valores de 
vazão turbinada, energia média gerada e fator de capacidade para cada potência 
instalada, é possível observar que, para a potência instalada de 1.000 kW, a vazão a 
ser desviada do rio Verde quando a usina estiver gerando em plena capacidade é de 
5,2 m³/s e a energia média gerada será de 810 kW, fornecendo um fator de 
capacidade igual a 0,81. 

Tabela 4-4: Resultados do estudo energético para o NA m = 442,0 m e NA j = 419,3 m 

POTÊNCIA INSTALADA 

(kW) 

VAZÃO TURBINADA 

(m³/s) 

ENERGIA MÉDIA 

(kWh) 

FATOR DE 

CAPACIDADE 

750 3,9 649 0,87 

800 4,2 684 0,85 

850 4,4 718 0,84 

900 4,7 750 0,83 

950 4,9 781 0,82 

1000 5,2 810 0,81 

1050 5,5 837 0,80 

1100 5,7 863 0,78 

1150 6,0 888 0,77 

1200 6,3 912 0,76 

1250 6,5 934 0,75 

 

Avaliando as vazões médias diárias no ponto onde será instalada a CGH 
Vitória, com os dados fluviométricos de 1968 a 2011, é possível perceber que em 
aproximadamente 58% do tempo o valor médio diário de vazão igual a 5,2 m³/s é 
igualado ou superado (ver Figura 4-3). Essa porcentagem pode ser considerada alta, 
dado que, para a potência instalada de 1.100 kW, caracterizada pela vazão 
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turbinada de 5,7 m³/s, o fator de capacidade do empreendimento (f = 0,78) ainda 
seria superior ao que a ELETROBRÁS recomenda, que é de 0,55. Apesar disso, 
com uma potência instalada superior a 1,0 MW, o empreendimento se caracterizaria 
como uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), demandando medidas 
completamente distintas no atinente aos aspectos regulatórios e técnicos. 

Figura 4-3: Curva de operação da CGH Vitória com as vazões de permanência diária 

 
 

No que diz respeito à viabilidade econômica, o valor de 5,2 m³/s para a 
vazão turbinada é aceitável. O porte das estruturas hidráulicas para essa vazão é 
compatível com os aspectos técnicos e econômicos que balizam os estudos de 
viabilidade. 

Para essa alternativa escolhida (NAm = 442,0 m e NAj = 419,3 m), sob o 
ponto de vista ambiental, existe alagamento de 0,09 hectares além da calha natural 
do rio Verde. Esta pode ser considerada uma área de pequenas proporções e que 
se estende por uma região normalmente alagada em épocas de cheias do rio. Além 
disso, para as diversas variações do NAm, a opção de 442,0 m se mostrou a mais 
adequada quando analisada em conjunto com os aspectos energéticos do 
aproveitamento, dado que para a opção de NAm igual a 443,0 m, o alagamento 
seria superior ao escolhido em aproximadamente 56%, com riscos de 
extravasamento da calha natural do rio Verde em épocas de cheia, mas que, além 
disso, traria ganhos energéticos de 1%. Assim, o empreendimento seria inviabilizado 
tanto do ponto de vista ambiental como econômico, visto que a maior produção de 
energia aumentaria os gastos relacionados às estruturas hidráulicas. 

Quanto às vazões de operação do empreendimento, a vazão máxima 
necessária da CGH-VIT é de 5,2 m³/s e a vazão mínima é da ordem de 1,6 m³/s. Isto 
deve-se ao fato de que abaixo deste valor a operação do empreendimento é inviável 
devido às características técnicas da turbina. Tal característica é inerente a 
praticamente todas as turbinas hidráulicas, pois abaixo de 30% da vazão de projeto 
ocorre o fenômeno da cavitação. 
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Com relação à vazão ecológica, que para o aproveitamento em questão é 
de 0,53 m³/s, esta ocorrerá nos momentos em que a vazão afluente for menor do 
que a vazão turbinada. A vazão ecológica será vertida através de orifício 
devidamente dimensionado e localizado na porção central da soleira vertente, 
próximo ao centro do leito do rio. 

Sob o ponto de vista operacional, com a vazão turbinada de 5,2 m³/s, o 
empreendimento irá gerar energia em grande parte do tempo, configurando um 
empreendimento bastante robusto e que também gera energia em épocas de seca, 
onde a demanda por termoelétricas sobe expressivamente (ver Figura 4-4). 

Figura 4-4: Relação entre a vazão turbinada e a produção de energia da CGH-VIT 

 
 

Esta foi a alternativa selecionada devido às questões técnicas, 
econômicas e ambientais, especialmente pelo fato de apenas causar alagamentos 
de menores proporções, se comparado a empreendimentos de maior porte. Além 
disso, essa alternativa irá demandar o desvio de apenas uma pequena quantidade 
de água, utilizando principalmente as vazões de cheia para a geração de energia. 

4.4 ALTERNATIVA DE ARRANJO SELECIONADA 

Conforme justificado anteriormente, o nível da água de montante 
selecionado para a CGH-VIT é o NAm 442,0 m e o nível da água de jusante é o NAj 
419,3 m. 

Considerando o trecho compreendido entre estes níveis da água, são 
possíveis diversas configurações de uso, isto é, existem diversas alternativas de 
arranjo para o aproveitamento hidroenergético desta queda. Estes arranjos podem 
ter canais mais longos ou mais curtos, barragens ou soleiras, barragens em solo ou 
barragens em concreto, soleiras em concreto ou em madeira, gerar alagamento ou 
não, acumular água ou não, enfim são possíveis “n” configurações para um mesmo 
empreendimento hidrelétrico. 
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Para a seleção do arranjo final da CGH-VIT foram estudadas diversas 
configurações que objetivaram avaliar e identificar a solução que conjugasse 
viabilidade econômica com o mínimo possível de impactos ambientais. De todas as 
alternativas estudadas, o arranjo ilustrado na Figura 4-5 se mostrou a configuração 
mais viável do ponto de vista econômico e ambiental. 

Figura 4-5: Estruturas hidráulicas do arranjo definitivo selecionado para a CGH-VIT 

 

4.4.1 MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO 

A alternativa selecionada é composta das seguintes estruturas: soleira 
vertente, tomada d’água, canal de adução, câmara de carga, conduto forçado, casa 
de força e canal de fuga. O fluxograma de operação é mostrado na Figura 4-6 e os 
detalhes de cada estrutura são mostrados nos subitens a seguir. 
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Figura 4-6: Fluxograma de operação da CGH Vitória 

 

4.4.1.1 SOLEIRA VERTENTE 

A CGH-VIT demandará a construção de uma soleira vertente, isto porque 
não existe a previsão de instalação de um barramento. A soleira é uma estrutura de 
concreto armado análoga a uma barragem, porém de pequenas dimensões, a qual 
deverá ser construída no leito do rio Verde com a finalidade de facilitar o desvio de 
parte da vazão do rio para a tomada da água. 

A soleira vertente selecionada para a CGH-VIT permite o escoamento das 
águas do rio Verde nos períodos de vazões extremas sem alterar as características 
do rio. A Figura 4-7 mostra um exemplo de soleira vertente, construída no rio Timbó 
(SC). 

Figura 4-7: Soleira Vertente em "L" edificada no rio Timbó (SC) 
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A soleira vertente da CGH-VIT terá 48,8 m de comprimento perpendicular 
ao rio, com 2,2 m de altura mínima e 2,65 m de altura adotada para o barramento. A 
Figura 4-8 mostra a região de implantação da soleira em maior detalhe. 

Figura 4-8: Soleira Vertente da CGH-VIT 

 

A capacidade de vertimento da soleira da CGH-VIT é projetada para uma 
vazão decamilenar superior a 234,4 m³/s, correspondente ao tempo de retorno de 
10.000 anos. Vazão esta superior à recomendada pela ELETROBRÁS, que 
aconselha o dimensionamento para uma vazão de retorno de 500 anos em 
aproveitamentos semelhantes. 

4.4.1.2 TOMADA D'ÁGUA 

A tomada da água da CGH-VIT deverá ser construída em concreto, sua 
finalidade é controlar, regular, derivar e receber a água desviada pela soleira 
vertente. A Figura 4-9 mostra o exemplo desta estrutura edificada em uma CGH no 
rio Marombas (SC). 
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A tomada da água da CGH-VIT será equipada com uma comporta que 
limitará a vazão máxima aduzida em 5,2 m³/s, com dimensões de 4 metros de 
largura por 1,9 metros de altura. Junto da comporta será instalada uma grade para 
contenção de corpos flutuantes e detritos eventualmente trazidos pelo escoamento 
natural do rio. A Figura 4-9 ilustra a tomada d'água construída no rio Marombas 
(SC). 

Figura 4-9: Tomada da Água e Soleira Vertente edificadas no rio Marombas (SC) 

 
  

Será instalado um dispositivo para limpeza de grades, sendo que o 
material retirado deverá passar por processo de classificação e separação para 
destinar corretamente os resíduos retirados e encaminhar para reciclagem os 
materiais passíveis de aproveitamento. A Figura 4-10 mostra uma tomada da água 
vista a partir de um referencial de montante e jusante. Vista de frente, pode-se 
perceber as estruturas de proteção e a comporta, já na parte de trás, vê-se a 
conexão que ela faz com o canal de adução. 

Figura 4-10: Vista de montante e jusante de uma tomada d'água 

 
Fonte: CERPCH (2013) 
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4.4.1.3 CANAL DE ADUÇÃO 

A partir da tomada d’água haverá um canal adutor escavado em rocha, 
com as características mostradas na Tabela 4-5. 

Tabela 4-5: Características do canal adutor da CGH Vitória 

CARACTERÍSTICA 
CANAL ADUTOR EM 

ROCHA 

Tipo trapezoidal 

Largura da base (m) 4,0 

Profundidade normal (m) 1,9 

Inclinação dos taludes (1/m) 0,15 

Velocidade (m/s) 0,76 

Declividade (m/m) 0,0005 

 

A finalidade do canal adutor é levar a água, desviada pela soleira e 
regulada pela tomada da água, até a câmara de carga. Seu comprimento total será 
de aproximadamente 580,4 metros e, se possível, será locado em cima de acessos 
e caminhos já existentes na área, objetivando evitar ao máximo a supressão de 
árvores nativas e principalmente os indivíduos com DAP superior a 30 cm. A Figura 
4-11 mostra um canal de adução em operação e suas margens reflorestadas. 

Figura 4-11: Canal de adução em operação 

 
Fonte: CERPCH (2013) 

4.4.1.4 CÂMARA DE CARGA 

O canal de adução desemboca na câmara de carga, estrutura que tem 
como finalidade promover a transição entre o escoamento livre no canal de adução e 
o escoamento sob pressão no conduto forçado. A câmara de carga da CGH-VIT 
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será uma estrutura edificada em concreto conforme as dimensões de 3,5 m de 
largura por 2,2 m de altura. 

Basicamente a câmara de carga da CGH-VIT é uma estrutura análoga a 
uma caixa d’água, porém mais robusta. 

4.4.1.5 CONDUTO FORÇADO 

O conduto forçado ou conduto adutor é uma estrutura que tem como 
finalidade pressurizar a água para que ela possa mover a turbina hidráulica. 

O conduto forçado da CGH-VIT será construído em aço carbono e 
receberá pintura de alta resistência para aumentar sua durabilidade. Seu diâmetro 
será de 1,6 m e extensão de 52 m. A Figura 4-12 mostra a integração entre a 
Câmara de Carga e o Conduto Forçado de um PCH edificada no rio Chiapeta (RS). 
A outra ponta do conduto forçado será acoplada à turbina hidráulica localizada na 
casa de força. 

Figura 4-12: Câmara de Carga e Conduto Forçado, edificados no rio Chiapeta (RS) 

 
Fonte: HACKER (2013) 

4.4.1.6 CASA DE FORÇA 

A casa de força da CGH Vitória abrigará a turbina hidráulica, o gerador, 
os painéis de proteção e os sistemas elétricos necessários para o correto 
funcionamento. Esta estrutura será edificada em concreto armado e terá área total 
de aproximadamente 120 m². A Figura 4-13 ilustra a parte externa de uma casa de 
força edificada no rio Jacuí (RS). 
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Figura 4-13: Casa de força edificada no rio Jacuí (RS) 

 
Fonte: HACKER (2013) 

A Casa de Força da CGH-VIT foi dimensionada para suportar 
recorrências de vazões milenares, portanto está segura contra a maioria dos 
eventos de vazões extremas. 

Com relação aos equipamentos que serão utilizados na Casa de Força da 
CGH-VIT, foram especificados turbina do tipo “Kaplan”, com rendimento de 92%, e 
gerador horizontal com rendimento de 95,5%. A turbina Kaplan é adequada para 
operar com baixas quedas e baixas vazões, o que é adequado ao caso do 
empreendimento em questão. A boa faixa de operação deste tipo de turbina ocorre 
devido a um servomotor montado dentro do cubo do rotor da turbina. Este 
servomotor varia o ângulo das pás da turbina de acordo com a vazão turbinada e por 
isso maximiza o rendimento operacional. A Figura 4-14 mostra a turbina Kaplan e o 
gerador horizontal que serão utilizados na casa de força da CGH-VIT. 

Com relação aos sistemas de transmissão, proteção e comunicação da 
CGH-VIT, foram especificados os padrões recomendados pela COPEL, que 
garantem a confiabilidade e robustez na operação. 

Figura 4-14: Turbina Kaplan e Gerador Horizontal a serem instalados na CGH Vitória 

 
Fonte: HACKER (2013) 
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4.4.1.7 CANAL DE FUGA 

Na saída da turbina será edificado o canal de fuga ou canal de restituição 
da CGH-VIT. Esta estrutura tem como finalidade restituir a totalidade da água 
utilizada no processo de geração de energia ao rio Verde e terá aproximadamente 
7,4 m de comprimento e 4 m de largura. 

Na Figura 4-15 é possível observar exemplo de um canal de fuga que foi 
construído para a Usina Hidrelétrica de Itatinga localizada na Serra do Mar, no rio 
Itatinga, estado de São Paulo. 

Figura 4-15: Canal de fuga da Usina Itatinga (SP) 

 
Fonte: Salgado (2008) 

4.4.1.8 LINHA DE TRANSMISSÃO E LOCALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO MAIS 
PRÓXIMA, NÍVEL DE TENSÃO DE ACESSO E REDE PARA ACESSO 

Por ser a subestação mais próxima ao aproveitamento, a SE Assis 
Chateaubriand foi selecionada para a conexão da linha de transmissão da CGH 
Vitória. Essa subestação está localizada a cerca de 14 km do aproveitamento. 

Para a escolha de tal subestação, a análise realizada pela Copel (IAC 
60/2013 de 19 de Julho de 2013) foi elaborada considerando a injeção de 7,0 MW 
de potência ativa no sistema 34,5 kV, isso devido aos outros 6 aproveitamentos de 
mesma potência instalada (1 MW) que deverão ser implantados na bacia do rio 
Verde. As análises contemplaram a operação do acessante com fator de potência 
unitário na geração. 

Os resultados das simulações de fluxo de potência mostraram que a 
conexão da acessante, para a condição normal de operação, não provoca violações 
nos limites de sobrecarga na SE Assis Chateaubriand. 
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Consta na consulta de acesso ainda que para a conexão da CGH na SE 
Assis Chateaubriand, através de uma linha de 34,5 kV serão necessárias as 
seguintes obras: 

• Linha de distribuição, cabo 2/0, tensão de 34,5 kV, isolador tipo pilar, 
com extensão aproximada de 11,5 km para conectar asubestação 
coletora do acessante à SE; 

• Construção de nova saída “bay” em 34,5 kV, na SE Assis 
Chateaubriand, com religador automático, própria para esse tipo de 
conexão. 

4.4.2 ÁREA E VOLUME DO RESERVATÓRIO 

A CGH-VIT causará apenas alagamentos de menores proporções, 
inundando uma área normalmente alagada em épocas de cheia do rio Verde. A 
lâmina d’água será de aproximadamente 0,47 ha, sendo apenas 0,09 ha fora da 
calha natural média do rio. O volume médio da área alagada será de 
aproximadamente 9643 m³. A Tabela 4-6 apresenta os níveis operacionais da CGH 
Vitória. 

Tabela 4-6: Níveis de operação da CGH-VIT 

Nível da Água Normal de Montante 442,0 m 

Nível da Água Médio de Montante 442,0 m 

Nível da Água Máximo de Montante 443,54 m 

Nível da Água Maximorum de Montante 443,79 m 

Nível da Água Mínimo de Montante 419,3 m 

Nível da Água Normal de Jusante 419,3 m 

Nível da Água Médio de Jusante 419,3 m 

Nível da Água Máximo de Jusante 419,25 m 

Nível da Água Maximorum de Jusante 423,75 m 

Nível da Água Mínimo de Jusante 421,5 m 

 

4.4.3 TEMPO DE RESIDÊNCIA NO RESERVATÓRIO 

O tempo de residência médio é dado pela seguinte equação: 

 
�� �

�

�
 (1)   

Onde V é o volume do reservatório e Q é vazão média de longo termo. O 
volume do reservatório da CGH Vitória será de 9643 m³, como citado anteriormente, 
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já a vazão média de longo termo é igual a 7,9 m³/s. Sendo assim, o tempo de 
residência médio será de 18 minutos. Esse valor é insignificante e não causará 
alterações nas características hidrológicas do rio Verde. 

4.5 DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO E 
OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

4.5.1 LOGÍSTICA 

Como os materiais de construção poderão ser adquiridos nos próprios 
municípios de Assis Chateaubriand e Nova Aurora, polarizando a infraestrutura 
urbana e o comércio na região, o transporte será feito pela estrada rural que liga as 
cidades até o sítio do empreendimento. Não existe necessidade de alterações na 
estrada rural de acesso ao local do empreendimento, apenas melhorias de alguns 
trechos que possuem más condições de drenagem e sofrem alagamentos em dias 
chuvosos, mesmo que a dimensão deste projeto não demonstre que possa haver 
pressão sobre a circulação de veículos. 

Tendo por base os dados do projeto, os tipos de materiais de construção 
e as recomendações do planejamento, as obras da CGH-VIT necessitarão de 
materiais, equipamentos e mão-de-obra convencionais e de fácil mobilização. Os 
equipamentos geradores serão adquiridos de empresas nacionais especializadas, 
que se responsabilizarão por sua montagem nas especificações técnicas e 
ambientais correspondentes. 

4.5.2 CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras abrigará um almoxarifado a ser implantado em uma 
casa já existente na propriedade e também um pequeno pátio de pré-montagem 
para a instalação dos equipamentos eletromecânicos. 

Não se prevê, pela proximidade com as cidades de Assis Chateaubriand 
e Nova Aurora, a necessidade de instalar dormitórios para o pessoal em serviço, ou 
estender os serviços em regimes contínuos (24 horas). Estima-se em dez o número 
de colaboradores do ramo de construção civil para a construção do 
empreendimento. 

Está prevista a instalação de uma pequena cozinha e um pequeno 
refeitório em campo, para o conforto e comodidade da equipe de implantação. Serão 
disponibilizadas instalações sanitárias dotadas de serviços de água e esgoto, 
necessárias para atender a equipe envolvida na construção da CGH. O esgoto 
doméstico será lançado em fossa séptica adequadamente dimensionada e instalada 
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no canteiro. A água para consumo humano será suprida pela instalação de uma 
simples cacimba. 

Baseando-se em obras semelhantes, prevê-sê que o canteiro de obras da 
CGH-VIT necessite de uma área máxima de 150 m². 

4.5.3 MÃO DE OBRA 

Os estudos sobre o volume dos trabalhos também definiram a quantidade 
e as especialidades da mão-de-obra que deverá ser contratada para fazer frente às 
necessidades do empreendimento. Pode-se antecipar, baseando-se em outras 
experiências similares, que serão ofertados trabalhos temporários para engenheiro 
civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, topógrafo, nivelador, operadores 
de máquina, serventes, pedreiros, marteleteiros, motoristas, eletricistas, carpinteiros, 
armadores, técnicos em segurança do trabalho, soldadores, encanadores, 
cozinheiros, enfermeiros, apontadores, supervisores e auxiliares técnicos. 

A área ambiental contará com os trabalhos profissionais das formações 
da engenharia ambiental, engenharia florestal, biologia, geologia, engenharia civil e 
sociologia. 

4.6 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS, LOCACIONAIS E DE NÃO DE 
IMPLANTAÇÃO 

4.6.1 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS  

Os estudos de alternativas tecnológicas para empreendimentos de 
geração de energia elétrica devem considerar as mais diversas formas de obtenção 
da mesma quantidade de energia. As fontes mais viáveis técnica e economicamente 
são as decorrentes da queima de combustíveis fósseis e da geração nuclear. As 
mais viáveis ambientalmente são as energias renováveis, como as fontes 
hidrelétricas, eólicas e solares. 

Para uma mesma fonte existem diversas soluções técnicas, econômicas e 
ambientais. Os estudos de viabilidade técnica devem contemplar todas as 
alternativas possíveis para um mesmo empreendimento. As fontes comuns são:  

• Geração Termoelétrica a Carvão  

O Brasil dispõe de reservas de carvão na região Sul, que embora não 
significativas em nível mundial, totalizam 32.446 bilhões de toneladas, 
correspondendo a uma potência instalável de 100 GW. A utilização deste 
combustível, entretanto, esbarra em custos ainda não competitivos com o da 
geração de origem hidráulica, e nos problemas ambientais que as usinas 
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termelétricas a carvão apresentam, destacando-se àqueles ligados à emissão de 
gases de efeito estufa (CO2), de óxidos de Nitrogênio e de Enxofre na atmosfera, 
responsáveis pela chuva ácida. A minimização de tais emissões, demanda a 
instalação de onerosos equipamentos para lavagem e tratamento dos gases de 
exaustão, diminuindo ainda mais sua competitividade econômica e ambiental. 

Os custos de geração de energia através do carvão também são bastante 
elevados. O custo da produção de 1 MW chega a US$ 45,00 quando o carvão é 
proveniente de usinas a céu aberto e pode chegar até a US$ 57,00 quando a 
matéria prima é oriunda de extração subterrânea. Desta forma, esta alternativa se 
mostra menos viável que a utilização do potencial hidráulico para geração de 
energia. 

• Geração Termonuclear  

Usinas Nucleares constituem outra opção de aproveitamento, em especial 
pela existência de duas usinas nucleares em operação no Brasil: Angra I e Angra II e 
outra, em fase de negociação financeira e política para a construção, a usina Angra 
III (cuja construção foi aprovada em junho de 2007 pelo Conselho Nacional de 
Política Energética – CNPE), o que pressupõe uma capacitação tecnológica já 
solidificada. Outro fator determinante é a disponibilização, no Brasil, de uma reserva 
recuperável de óxido de urânio da ordem de 120.000 ton., equivalente a uma 
capacidade instalada de 26 GW. 

Atualmente, fatos como o atraso nas datas previstas para o 
comissionamento de Angra II e III, a oposição pública à disseminação de reatores 
nucleares no país, desenvolvimento de tecnologias nacionais relativas ao ciclo do 
combustível e a construção de reatores de menor porte contribuíram para modificar 
a estratégia anterior de implantação de novas usinas nucleares, e de reavaliação do 
programa nuclear. No entanto, a supracitada terceira parte do 4º Relatório do IPCC 
também recomendou as usinas nucleares como tecnologia alternativa para 
mitigação ao aquecimento global. 

Entrando no mérito comparativo entre as tecnologias, devido aspectos de 
aceitação pública das tecnologias, custos operacionais e tecnológicos, bem como 
riscos e alterações ambientais, a alternativa de geração a partir de potencial 
hidráulico se mostra mais viável e favorável à realidade brasileira. 

Ainda em relação às Usinas Nucleares brasileiras, além de exigirem 
investimentos muito superiores aos das hidrelétricas, requerem tecnologia ainda não 
disponível ao setor privado no Brasil. Os problemas relativos à obtenção de 
combustível, manuseio e destino final dos resíduos de alta radioatividade, temor 
quanto à segurança das usinas, tornam sua adoção inviável ou bastante onerosa. 
Os custos de geração são superiores à US$ 52/MWh. 

• Geração Térmica a Gás Natural  
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As perspectivas do programa termelétrico baseado nessa fonte energética 
sofreram mudanças significativas em função das recentes descobertas de reservas 
de gás natural no país. A instalação de centrais termelétricas a gás natural passou a 
ser mais fortemente considerada como complementação da geração hidráulica. Por 
razões de estratégia geopolítica e econômica, a possibilidade mais promissora de 
aproveitamento deste combustível, em curto prazo, é a compatibilização do uso do 
gás nacional com o uso do gás importado da Bolívia, disponibilizado através do 
Gasbol e do importado da Argentina e do Peru. 

Entre as fontes de recursos para produção de energia primária que 
compõem a matriz energética brasileira, o gás natural foi a de maior crescimento 
percentual, passando de 5,5% em 1989 para 8,9% em 2004. 

No período de 2000 a 2003 foram incentivados diversos projetos de 
usinas a gás natural, devido à crise de energia do país. Porém os elevados custos 
do gás, cotado em dólar, entre outros aspectos geopolíticos não favoráveis, 
desestimularam os investimentos antes anunciados, sendo concretizada uma 
pequena parcela das usinas planejadas. 

Os custos de geração são inferiores as alternativas de geração 
termelétrica, cerca de US$ 42/MWh para as usinas de ciclo combinado, mas ainda 
bastante superiores ao da geração hidráulica. 

• Outras Fontes Alternativas  

O custo unitário maior e a percepção de risco mais elevada têm inibido os 
investimentos na geração elétrica através de fontes renováveis – Biomassa, 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e, 
notadamente, a energia Eólica e Solar. Nessas condições, o reduzido crescimento 
do mercado para o uso dessas tecnologias não promove ganhos de escala na 
fabricação dos equipamentos, de modo a minimizar e aperfeiçoar os custos dessas 
alternativas e torná-las mais competitivas em relação às fontes tradicionais. 

No que diz respeito à geração de energia em escala, visando o 
abastecimento de cidades e indústrias de modo seguro, as pesquisas tecnológicas 
ainda precisam de maior desenvolvimento e aprofundamento, entretanto, a 
instalação de PCH e CGH têm se mostrado, normalmente, uma alternativa viável 
economicamente e ambientalmente, por acarretar em impactos reduzidos ao meio 
ambiente e demandar custos relativamente reduzidos para instalação quando 
comparada a outras alternativas de geração de energia elétrica. 

A Tabela 4-7 apresenta um comparativo entre a geração de energia 
através da CGH Vitória e uma Usina Termelétrica a Óleo Diesel. 
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Tabela 4-7: Comparativo entre geração de energia via CGH e Termelétrica 

CARATERÍSTICAS 

DE GERAÇÃO 
TERMELÉTRICA CGH Vitória COMPARATIVO 

Potência Nominal 1.000 kW 1.000 kW --- 

Fonte energética Óleo Diesel Potencial 
hidráulico Não renovável x Renovável 

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

Consumo de produto 
industrializado de MP não 
renovável x ausência de 

consumo 

Tempo de implantação 50 dias 360 dias Implantação rápida x 
implantação mais lenta 

Vida útil 87.600 horas 518.400 horas 6 vezes de diferença 

Área diretamente 
afetada 2.520 ha < 10,3 ha 244,6601942 vezes de 

diferença 

Produção de CO2 

(10 anos) 
26.925.373 ton 0 ton 

Além do CO2, a geração 
termelétrica gera NOx (9,88 

kg/MWh), SOx (1,64 kg/MWh), 
MP (353,75 g/MWh) 

A produção de CO2 de 
hidrelétricas é desprezível. Não 

há emissão de outros gases. 

Usos múltiplos Incompatíveis 
Reservatório de 

mínimas 
proporções 

Menor impacto ambiental por 
utilizar a calha natural do rio 

APA 0,00 ha 9,6 ha de APP 
Ganhos ambientais 

decorrentes da manutenção da 
APP 

 

4.6.2 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS  

Os estudos locacionais, onde as variáveis básicas consideradas são 
queda natural e vazão, apontaram a região de Assis Chateaubriand como sendo 
favorável na busca de locais passíveis de se implantar um empreendimento 
hidrelétrico de pequeno porte, isto porque a região possui boa vazão específica e 
relevo acidentado. Nestes estudos foram identificados diversos rios sendo que 
quatro foram efetivamente estudados (ver Figura 4-16):  

• Rio Coutinho (Guarapuava – PR);  

• Rio Bananas (Guarapuava – PR);  

• Rio Capão Grande (Reserva do Iguaçu – PR);  

• Rio Verde (Assis Chateaubriand– PR). 
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Após avaliar as variáveis básicas de queda e vazão, foram empreendidos 
estudos mais detalhados sobre aspectos socioambientais e econômicos atinentes a 
cada trecho de rio estudado, como por exemplo, o uso do solo, estado sucessional 
da cobertura vegetal, distância das linhas de transmissão, etc. Os estudos 
locacionais apontaram que o rio Verde reúne as melhores características para a 
implantação de uma CGH, conforme indicado pelo resumo abaixo:  

O trecho com queda concentrada do rio Coutinho não pode ser 
aproveitado para a instalação de uma CGH devido a conflitos com o inventário 
hidrelétrico do rio Jordão, que prevê uma PCH que alagaria a casa de força da 
eventual CGH;  

O trecho com vocação hidroenergética do rio Bananas fica muito próximo 
à linha férrea da Ferroeste e poderia haver interferências; 

O rio Capão Grande possui vegetação mais densa e em estado 
sucessional terciário e dificuldades de conexão, pois a conexão demandaria 15 km 
de linha;  

O rio Verde possui um curso d’água consideravelmente acidentado, o que 
permite o aproveitamento de queda para geração de energia sem que exista a 
necessidade de formação de alagamentos, prejudicando a fauna e flora local. 

Figura 4-16: Alternativas locacionais para implantação 
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Ao estudar o rio Verde com profundidade, observou-se que o trecho 
possui vocação hidroenergética devido às cachoeiras e corredeiras localizadas no 
trecho onde se pretende instalar o empreendimento. Esse trecho reúne boas 
condições topográficas e vazões apropriadas para a instalação de uma CGH, sendo 
um dos melhores trechos do rio Verde. 

Além de proporcionar queda natural de 22,8 metros, o trecho em questão 
é bastante encaixado, o que permite a construção de uma CGH sem causar 
alagamentos significativos e maiores impactos ao local de implantação. A geologia 
neste trecho de rio é bastante favorável, pois se trata de basalto de excelente 
qualidade com solos argilosos. Outro aspecto relevante é que a CGH-VIT não 
causará quaisquer tipos de alterações e influências nas vazões de captação 
outorgadas à montante e à jusante do empreendimento. 

4.7 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA  

A análise para implementação do empreendimento, assim como a 
avaliação de suas características básicas, como alternativas de arranjo, cotas de 
montante e jusante, teve como premissas básicas os seguintes itens:  

• A geração de energia a partir de fonte limpa e renovável;  

• A difusão, isto é, a descentralização da geração de energia elétrica 

no Brasil;  

• O máximo de aproveitamento energético nas condições naturais 

encontradas na região, observando a queda natural disponível e a 

não acumulação de água;  

• A formação de uma pequena área alagada, correspondendo à região 

molhada do rio Verde em épocas de cheia;  

• A não supressão e/ou intervenção relevante em áreas preservadas;  

• Geração média de energia superior a 550 kW;  

• Distância máxima de conexão de 14 km, seguindo obrigatoriamente 

pela faixa de domínio de estradas municipais ou estaduais ou ainda 

linhas existentes;  

• Possibilidade de agregação de valor econômico às pequenas 

propriedades vizinhas bem como melhoria da qualidade de vida de 

seus moradores;  
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• A não geração de passivos ambientais nas diversas fases da 

implantação do empreendimento; e  

• Possibilidade de agregação de qualidade ambiental no entorno do 

sítio de implantação do empreendimento. 

A adoção de outra fonte de energia, como por exemplo, óleo diesel ou 
gás natural, é contraproducente em relação à alternativa selecionada, levando em 
consideração a mesma energia produzida e os impactos decorrentes. Como 
mostrado na Tabela 4-7, a adoção de uma termoelétrica a diesel afetaria uma área 
consideravelmente maior em comparação com a CGH-VIT e causaria transtornos à 
vizinhança que teria que conviver com o barulho e fumaça decorrentes de sua 
operação. Uma termoelétrica geraria a emissão de gases estufa e demais gases 
tóxicos, acentuando o efeito estufa e suas conseqüências. Outra fonte de energia 
implicaria na necessidade do consumo de combustíveis não renováveis e 
eventualmente, de combustíveis nucleares, cujo manejo incorreto pode trazer 
conseqüências gravíssimas, além de possuírem uma baixa aceitação na sociedade 
como um todo. 

A geração de energia de maneira difundida é fundamental para que o 
Brasil possa continuar crescendo e se desenvolvendo e, para tanto, é necessário 
conectar os empreendimentos de geração difundida no sistema nacional interligado, 
daí a seleção da CGH-VIT que fica a 14 km da conexão com o sistema. 

A formação de alagamento de poucas proporções associada à 
inexistência de um barramento e recomposição da APP são variáveis importantes, 
pois permitem a instalação de uma CGH que traz possíveis ganhos ambientais para 
o contexto onde ela se insere. 

4.8 ALTERNATIVA DE NÃO IMPLANTAÇÃO  

No caso da não implantação da CGH Vitória o cenário local, que se 
encontra consideravelmente antropizado e carente de atenção nos aspectos 
socioambientais, seria mantido. 

A região compreendida pelo entorno do empreendimento possui uso do 
solo basicamente agrossilvopastoril, com pequenas propriedades voltadas à 
subsistência de seus moradores. 

Seriam mantidas, ainda, as condições locais de empregabilidade, renda e 
qualidade de vida em detrimento da geração de empregos diretos, que aconteceria 
durante todas as fases de implantação e operação da CGH-VIT, principalmente 
porque o empreendedor tem como premissa à contratação de mão de obra local, em 
especial dos vizinhos do empreendimento. 
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Outro importante benefício advindo da instalação da CGH está 
relacionado à reconstituição da área de APP na região do empreendimento e 
entorno próximo, somada ao monitoramento da qualidade da água do rio Verde, um 
dos programas ambientais a serem instaurados com a implantação do 
empreendimento em questão. 

Mais um aspecto relevante é que a não implantação da CGH-VIT abre 
espaço para a implantação de empreendimentos de geração de energia a partir de 
fontes sujas e não renováveis, como as termoelétricas e as usinas nucleares. 

4.9 POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO OU REPOTENCIAÇÃO  

A maioria dos empreendimentos hidrelétricos utiliza duas ou mais turbinas 
e por isso geram, em média, 90% do tempo. No caso das CGH isto não se aplica, 
primeiro porque normalmente não existe vazão suficiente para justificar a instalação 
de uma segunda turbina, segundo porque é economicamente inviável. 

No caso da CGH-VIT, a instalação de uma segunda turbina é inviável 
economicamente de acordo com os estudos energéticos elaborados. O orçamento 
dobraria, porém haveria um ganho de geração da ordem de apenas 30%. 

A possibilidade de expansão ou repotenciação da CGH-VIT é muito 
remota por que os patamares atuais e as projeções futuras de tarifa estão muito 
longe dos cerca de R$ 500,00 / MW que viabilizaria a instalação de uma segunda 
turbina. De outro lado, os estudos energéticos apontam que as características 
hidrológicas do rio Verde no trecho em questão não são favoráveis à instalação de 
potência superior a 1.000 kW. 

4.10 DESCRIÇÃO DAS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, 
OPERAÇÃO E DESATIVAÇÃO  

4.10.1 PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO  

O planejamento das obras da CGH-VIT levou em consideração, 
principalmente, o regime climático da região e o cronograma de fornecimento dos 
equipamentos hidromecânicos e sistemas elétricos. Os trabalhos foram planejados 
de modo que as atividades mais susceptíveis aos fenômenos climáticos sejam 
executadas nos períodos mais favoráveis. 

O plano de implantação prevê a construção da CGH-VIT em 12 meses 
sendo que o início da operação comercial deve ser feito até o 15º mês, isto porque 
será necessário efetuar testes, ajustes e programações nos sistemas da CGH. 
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A etapa mais sensível das obras civis, com relação ao prazo, é a 
implantação da Casa de Força e considerando os níveis de dificuldade na 
implantação do empreendimento, foram definidas as seguintes fases:  

• 1ª FASE DE IMPLANTAÇÃO  

As obras da CGH-VIT se darão com o rio Verde fluindo em seu leito 
natural. Na primeira etapa será edificada uma pequena ensecadeira de sacos de 
areia paralela ao rio, na margem esquerda, que permitirá a construção da Tomada 
da Água e do trecho de Soleira da margem esquerda. A área ensecada será de 
aproximadamente 50 m². 

Esta metodologia foi selecionada devido à simplicidade construtiva da 
CGH-VIT e a baixa vazão do rio na época prevista para esta etapa da obra. A 
primeira fase deverá ser executada em 3 meses. 

• 2ª FASE DE IMPLANTAÇÃO  

A segunda fase da obra será iniciada após o término da primeira e 
ocorrerá também com o rio fluindo em seu leito natural, passando na lateral aposta 
da Soleira. Novamente será implantada outra pequena ensecadeira paralela ao rio. 
Nesta fase será construída a parte da Soleira que ficará na margem aposta à da 1ª 
fase. A segunda fase deverá ser executada em até 3 meses. 

• 3ª FASE DE IMPLANTAÇÃO  

A terceira fase da obra se dará também com o rio fluindo em seu leito 
natural, passando sobre a soleira vertente que já estará edificada. Nesta fase serão 
implementadas a câmara de carga, o canal de adução, o conduto forçado, a casa de 
força e o canal de fuga. 

Novamente será implantada uma pequena ensecadeira na região da casa 
de força, com o objetivo de proporcionar condições para os trabalhos. A terceira fase 
deverá ser executada em até 6 meses e será iniciada após a conclusão da segunda 
fase. 

4.10.2 OPERAÇÃO  

A operação do empreendimento será muito simples e necessitará de sete 
colaboradores permanentes, sendo três operadores (um para cada turno), um 
eletricista para manutenção preventiva, um auxiliar de serviços gerais, um 
administrador e um contador. A operação e a manutenção da CGH-VIT serão feitas 
por moradores vizinhos do empreendimento. Ao privilegiar os moradores da região o 
empreendedor eleva a renda das pessoas, cria laços de afinidade com o 
empreendimento e melhora as condições econômicas do entorno. 
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4.10.3 DESATIVAÇÃO  

Encerrado o período de vida útil dos equipamentos geradores e das 
estruturas da CGH-VIT, calculados em mais de 50 anos, e não havendo mais 
interesse em se manter as estruturas implantadas, se procederá à demolição das 
estruturas, observando-se a destinação do material nas melhores condições que 
existirem na época. 

Alternativamente pode-se utilizar o empreendimento posteriormente como 
museu e atividades relacionadas a projetos de pesquisa na área de geração de 
energia. Em função das pequenas dimensões das estruturas que compõem o 
empreendimento, a recuperação ambiental das áreas após a desativação do mesmo 
será bastante simples e rápida. 

4.11 CRONOGRAMA SIMPLIFICADO DE IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO  

Para a implantação e início operação do empreendimento, estima-se que 
o prazo máximo seja de 15 meses a partir do início das obras. A Tabela 4-8 a seguir 
apresenta o cronograma de instalação para a CGH Vitória. 
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Tabela 4-8: Cronograma de instalação da CGH Vitória 
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Infraestrutura Básica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Instalação do canteiro e empreiteiro                

Locação das principais estruturas                

Soleira (Desvio do rio 1ª fase) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Construção das ensecadeiras 1ª fase                

Fundações                

Armadura e concretagem, inclusive Tomada da Água                

Soleira (Desvio do rio 2ª fase) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Construção das ensecadeiras 2ª fase                

Fundações                

Armadura e concretagem                

Canal de Adução 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Escavação em solo e Aterro compactado                

Revestimento com Concreto (15%)                

Cercas e acessos definitivos                

Câmara de Carga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Escavações                

Armadura formas e concretagem primeira fase                

Montagem das guias das comportas - peças fixas                

Concretagem de segundo estágio                

Montagem das comportas e dispositivos de acionamento                

Conduto Forçado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Armadura e concretagem primeira fase dos blocos                 

Montagem das curvas atirantadas                

Montagem do Conduto                

Concretagem final dos blocos                

Acabamento e pintura                

Casa de Força 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Escavação em solo                

Escavação em rocha                

Armadura e concretagem                

Montagem das peças para a fixação dos equipamentos                

Cobertura e acabamentos                

Montagem dos equipamentos                

Subestação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Obras civis                

Montagem elétrica                

Startup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Treinamento de Operadores                

Testes operacionais                

Comissionamento                

Início da operação comercial                
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5 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

A demarcação das áreas de influência de um determinado empreendi-

mento é um requisito legal, constituído através das Resoluções n.º 001/86 e n.º 

237/97 do CONAMA, é um componente essencial para a avaliação dos impactos 

ambientais, e por conseqüência, do licenciamento ambiental dos respectivos empre-

endimentos. A delimitação da área de influência é de fundamental importância para 

a definição da área a ser objeto do diagnóstico socioambiental, também para propo-

sição de medidas e programas de controle dos impactos, e conseqüentemente, do 

monitoramento relativo às atividades a serem desenvolvidas para o licenciamento. 

De uma forma geral as áreas de influência de um determinado empreen-

dimento correspondem aos locais passíveis de percepção dos potenciais efeitos 

deste projeto, sejam eles positivos ou negativos, e em suas distintas fases: planeja-

mento, implantação, operação e desativação. 

A determinação destas áreas ocorre a partir das características e da a-

brangência do empreendimento, e com a diversidade e especificidade dos ambien-

tes afetados, compreendendo os locais e áreas sujeitas aos efeitos diretos e imedia-

tos da fase de obras e fase de operação, e os locais e áreas cujos efeitos serão sen-

tidos a curto, médio e logo prazo. Geralmente são definidas três áreas de influência 

para elaboração de um Diagnóstico Ambiental: 

• Área Diretamente Afetada (ADA); 

• Área de Influência Direta (AID); 

• Área de Influência Indireta (AII). 

Os conceitos básicos de área de influência levam em conta, principalmen-

te, a abrangência espacial das repercussões ou efeitos das ações necessárias para 

implantar e operar os empreendimentos em questão, ações que podem causar mo-

dificações em aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, que descaracterizam 

seu ambiente referencial. 

Enquanto certos impactos ocorrem em espaços reduzidos, outros podem 

ocorrer em espaços com maiores dimensões, fato que estabelece os pré-requisitos 

para se distinguir as diferentes áreas de influência de um empreendimento. 

A determinação de tais áreas é fator fundamental para a abrangência e 

especificidade dos estudos e deliberação das reais implicações e alterações ocasio-

nadas pela implantação e operação do empreendimento em questão à sociedade e 

ao ambiente. 

Para efetuar a correta delimitação destas áreas, é necessário dispor de 

informações técnicas consistentes, das diversas áreas do conhecimento humano. 
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No caso de empreendimentos hidrelétricos destacam-se as seguintes informações 

técnicas: 

a) Características do Projeto: Dados sobre canteiro de obras, áreas de 

empréstimo e de bota-fora, acessos, acomodação da mão de obra, 

entre outros; 

b) Avaliação das características da bacia hidrográfica; 

c) Possíveis interferências nos trechos de rio à jusante e à montante do 

empreendimento; 

d) Existência de comunidades no entorno empreendimento; 

e) Legislação ambiental pertinente, inclusive no que se refere à delimi-

tação da faixa de preservação permanente. 

A determinação das áreas de influência do presente Estudo foi realizada 

por cada profissional, em sua respectiva área, em conjunto com a equipe técnica 

executora, sendo que: 

• Os engenheiros ambientais, em conjunto com o engenheiro florestal 

e o biólogo, delimitaram a área de influência sobre o Ambiente Natu-

ral; 

• A socióloga delimitou as áreas de influência sobre a socioeconomia. 

Posteriormente, todos os membros da equipe técnica reuniram-se e avali-

aram, em conjunto, os trabalhos efetuados, bem como as áreas de influências identi-

ficadas e as consolidaram levando em conta os efeitos sinérgicos. Respeitando a 

individualidade dos processos inerentes à dinâmica dos diferentes fatores ambien-

tais abrangidos. 

Visto que cada meio possui características específicas, as alterações pro-

vocadas pelo empreendimento apresentarão conseqüências específicas para cada 

um. Sendo assim, a definição das diferentes áreas de influência se deu baseada nas 

características inerentes a cada sistema, levando em consideração suas especifici-

dades, interações, sinergismo e particularidades. 

Com base nas colocações feitas anteriormente e pela similaridade da a-

brangência dos impactos do meio físico e do meio biótico, levando em consideração 

o pequeno porte do empreendimento em questão, a equipe técnica executora do 

presente estudo resolveu agrupar essas duas áreas de influência denominando-as 

de Ambiente Natural. 
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O presente capítulo, portanto, define cada área de influência do projeto: 

Área Diretamente Afetada (ADA); Área de Influência Direta (AID) e Área de Influên-

cia Indireta (AII), conforme se observa nos subitens a seguir. 

5.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

A ADA compreende a área de instalação do empreendimento, ou seja, o 

local de implantação da estrutura física necessária para a atividade, contemplando 

assim, a área ocupada pela a soleira vertente, a tomada da água, o canal adutor, a 

câmara de carga, o conduto forçado, a casa de força e o canal de fuga. 

Fica definida pela equipe técnica do presente Estudo como Área Direta-

mente Afetada para o Ambiente Natural toda a área utilizada para a construção da 

CGH Vitória acrescida de 3,0 m de raio. Essa delimitação está disponível no Volume 

II – Caderno de Mapas, cód. CGH-VIT-RAS-07. 

A Área Diretamente Afetada para o Meio Socioeconômico fica definida 

pela equipe técnica do como toda a área utilizada para a construção da CGH Vitória 

acrescida de 3,0 m de raio, bem como a estrada vicinal que dará acesso ao empre-

endimento. O mapa com essa delimitação está disponível no Volume II – Caderno 

de Mapas, cód.CGH-VIT-RAS-08. 

5.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

A AID compreende ao sítio de implantação do empreendimento somado 

ao seu entorno imediato, onde os impactos causados incidem diretamente sobre os 

recursos naturais e antrópicos locais, seja de forma positiva ou negativa. 

Para uma melhor precisão dos diagnósticos, bem como da avaliação dos 

impactos do empreendimento, a AID foi definida separadamente para o Ambiente 

Natural e Meio Socioeconômico, visto que cada um possui suas particularidades e 

as influências do empreendimento possuem diferentes abrangências para cada um 

destes aspectos. 

Tanto para o Meio Físico, como para o Meio Biótico, ambos inseridos no 

Ambiente Natural, a área de influência direta está relacionada, principalmente, à pe-

quena supressão vegetal devido às instalações das estruturas da CGH, à possibili-

dade de ocorrência de alterações relativas à fauna local, devido à presença humana 

durante a instalação e operação do empreendimento, e também aos fatores hidroló-

gicos e hidráulicos característicos do processo de construção e operação da CGH 

Vitória. 

Fica definida como Área de Influência Direta para o Ambiente Natural a 

região compreendida no raio de 500 metros a partir do centro das estruturas da CGH 
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Vitória. A visualização desta delimitação está disponível no Volume II – Caderno de 

Mapas, cód. CGH-VIT-RAS-09. 

No atinente ao Meio Socioeconômico, os impactos socioambientais basi-

camente se restringem à AID, pois foram identificados poucos impactos incidentes 

na AII, principalmente devido ao porte modesto e abrangência espacial desta CGH. 

Como Área de Influência Direta para o Meio Socioeconômico, o Distri-

to de Jotaesse foi selecionado, por ser a localidade mais próxima e passagem alter-

nativa para o acesso a região de implantação da CGH Vitória. Essa delimitação está 

disponível no Volume II – Caderno de Mapas, cód.CGH-VIT-RAS-10. 

5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

A área de influência indireta (AII) compreende os locais passíveis de se-

rem influenciados indiretamente, positiva ou negativamente pelo empreendimento, 

ou mesmo, de influenciarem, tanto positiva quanto negativamente, o próprio empre-

endimento. 

Considerando que as influências indiretas em relação ao empreendimento 

estão basicamente relacionadas aos aspectos hidrológicos e antrópicos, a definição 

da AII foi definida separadamente para o Ambiente Natural e para o Meio Socioeco-

nômico, como descrito a seguir. 

Tendo em vista a grande importância dos aspectos hidrológicos na viabili-

zação e operação do empreendimento. A Área de Influência Indireta para o Ambi-

ente Natural foi delimitada como sendo a região inserida no raio de 2,0 km a partir 

do centro das estruturas da CGH Vitória. Essa delimitação está disponível no Volu-

me II – Caderno de Mapas, cód.CGH-VIT-RAS-09. 

A Área de Influência Indireta para o Meio Socioeconômico foi delimi-

tada como sendo os municípios de Assis Chateaubriand e Nova Aurora, uma vez 

que o empreendimento será instalado na divisa entre esses dois municípios, e é pa-

ra eles que serão direcionados os benefícios de sua implantação, como melhoria 

ambiental na região e arrecadação de impostos. Mais detalhes sobre a AII do Meio 

Socioeconômico podem ser verificados no Volume II – Caderno de Mapas, cód. 

CGH-VIT-RAS-10. 
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6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

O presente capítulo tem como principal objetivo retratar a situação do 
Ambiente Natural (Meio Físico e Meio Biótico) e do Meio Socioeconômico em que se 
encontram as áreas passíveis de serem influenciadas pela instalação e operação da 
CGH Vitória, além de uma análise integrada dos aspectos sociais, econômicos e 
culturais das populações residentes nos municípios inseridos nas áreas de influência 
do referido empreendimento. 

A seguir são listados alguns dos instrumentos utilizados pela equipe téc-
nica para execução do presente diagnóstico socioambiental: 

• Campanhas de campo para avaliação e caracterização da região de 
estudo in loco e coleta de dados primários; 

• Visitas e contatos com órgãos governamentais e outras entidades 
para obtenção de dados secundários; 

• Abordagens e discussões entre a equipe multidisciplinar; 

• Consulta a referências bibliográficas para dar suporte aos resultados 
obtidos e desenvolvidos no diagnóstico. 

6.1 METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO 

6.1.1 METODOLOGIA PARA DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE NATURAL – MEIO 
FÍSICO 

As características climatológicas de uma determinada região são defini-
das através da medição dos fenômenos atmosféricos, representados pela tempera-
tura, insolação, pressão atmosférica, ventos, umidade do ar e precipitação, e dos 
fenômenos terrestres, representada pelas características hidrológicas e fisiográficas 
da bacia hidrográfica. 

Para a caracterização física regional da área de influência do empreendi-
mento foi feita uma busca por estações climatológicas e hidrometeorológicas locali-
zadas próximas ao local onde deverá ser implantada a CGH Vitória e que contives-
sem uma série de dados consistente e extensa, de modo a garantir a confiabilidade 
da avaliação. 

Foram encontradas através da Agência Nacional das Águas (ANA), as es-
tações fluviométricas: Iporã, Fazenda Uberaba, Balsa do Goio Erê, ETA – Assis 
Chateaubriand, PCH Melissa - Jusante, Salto Sapucaí, Ponte do Goio-Bang, Balsa 
do Cantú, Porto Guarani, Porto Carriel, Ponte Leôncio Primo e Guampará. Também 
foram encontradas as estações pluviométricas: Bom Princípio, Bragantina, Brasilân-
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dia do Sul e Palmitópolis, todas as estações visando a caracterização hidrometeoro-
lógica da bacia hidrográfica. 

O detalhamento dessas estações pode ser verificado no Item 6.2.1.11.1 
deste capítulo. Para a análise climatológica foi utilizada a estação Cascavel (cód. 
02453023), monitorada pelo IAPAR, com dados de 1973 a 1998 e instalada nas co-
ordenadas geográficas – Latitude 24º 53’ S e Longitude 53º 33’ W, em um ponto a 
660 m de altitude em relação ao nível do mar. A localização destas estações está 
mostrada na Figura 6-1. 

Figura 6-1: Estações de monitoramento fluviométrico, pluviométrico e climatológico próximas à bacia 
hidrográfica do rio Verde. 

 
 

Para subsidiar o estudo das características fisiográficas da bacia foram u-
tilizadas informações geográficas provenientes de cartas topográficas do IBGE e da 
DSG/EXÉRCITO, mapas digitais de elevação do terreno e softwares de SIG. Além 
das áreas de drenagem, foram gerados produtos cartográficos de hipsometria, tipos 
de solo, geomorfologia, formação geológica, declividade, entre outros. Estes mapas 
foram gerados para possibilitar a identificação e deliberação das características geo-
físicas da bacia em estudo e, quando necessário, de trechos específicos. 
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6.1.2 METODOLOGIA PARA DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE NATURAL – MEIO 
BIÓTICO 

6.1.2.1 FLORA 

O plano de amostragem foi estabelecido com o auxílio de mapas elabora-
dos em softwares de geoprocessamento, imagens de satélite e ortofotos do sítio de 
implantação do empreendimento, bem como, a partir do arranjo selecionado para o 
projeto, composto por uma soleira vertente, tomada d’água, canal de adução, câma-
ra de carga, conduto forçado, casa de força e canal de fuga. 

Através do arranjo selecionado, e por meio dos mapas e imagens, foram 
demarcados os limites das áreas de influência para o empreendimento com objetivo 
de fazer o diagnóstico específico para cada região compartimentada. 

As áreas de influência foram percorridas com auxílio de um GPS L1 de al-
ta precisão, ortofotocartas e mapas de campo georreferenciados, nas ortofotos e nos 
mapas foram estabelecidos os pontos amostrais, que podem ser verificados na Ta-
bela 6-1. 

Tabela 6-1: Coordenadas UTM dos pontos amostrais observados no diagnóstico vegetacional e o 
Engenheiro Florestal, o Biólogo e o Engenheiro Ambiental na AID da CGH Vitória. 

PONTOS 
COORDENADAS UTM 

 

X Y 

1 252.818 7.282.595 

2 252.758 7.282.813 

3 252.917 7.283.024 

4 252.517 7.282.900 

5 252.753 7.284.555 

6 252.390 7.284.490 

7 252.252 7.284.031 

8 252.198 7.283.808 

 

Durante o caminhamento foram acrescidos nos mapas e ortofotocartas in-
formações e atualizações sobre as tipologias atuais no interior das áreas de influên-
cia do empreendimento. Nos pontos amostrados foram anotadas informações sobre 
tipologia, estado sucessional, número de estratos arbóreos, presença e estado da 
regeneração natural, espécies presentes e presença de espécies ameaçadas 
(quando existentes). 

Todas as tipologias e usos do solo observados durante a análise em 
campo foram registrados com auxílio de câmera fotográfica digital, e suas caracterís-
ticas foram anotadas em fichas de campo elaboradas de forma específica para o 
presente estudo, contendo informações sobre: coordenadas, data, número de fotos, 
número de estratos arbóreos, altura dos estratos arbóreos, tipologia, espécies pre-
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sentes por estrato e na regeneração natural, além de observações que auxiliassem 
na caracterização do ambiente. 

As áreas em estudo foram divididas conforme preconiza a legislação vi-
gente, em Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA). 

A vegetação analisada foi compartimentalizada em arbórea (acima de 15 
cm de DAP), regeneração (abaixo de 15 cm de DAP e acima de 1,30 m de altura) e 
herbácea. Durante o diagnóstico também foi observada a presença/ausência de es-
pécies ameaçadas citadas na “Lista oficial das espécies da flora brasileira ameaça-
das de extinção” (IBAMA, 2008) e também na “Lista Vermelha de plantas ameaça-
das de extinção no Estado do Paraná (PARANÁ, 1995). 

6.1.2.2 FAUNA 

Os levantamentos de fauna foram realizados contemplando a totalidade 
das áreas de influência, para a obtenção de dados visando à realização do presente 
estudo, assim diferentes procedimentos metodológicos foram empregados conforme 
descrição a seguir. 

O reconhecimento da área onde será implantado o empreendimento foi 
realizado através de campanha de campo. Durante o reconhecimento foram identifi-
cadas as diferentes fácies ambientais atualmente presentes no local. Todos os am-
bientes caracterizados por tipologias vegetacionais distintas e também áreas abertas 
de agricultura, pecuária e demais formas de uso do solo encontrados dentro da área 
de influência foram considerados como habitats da fauna. 

Para a obtenção de dados secundários, foram realizadas pesquisas em 
publicações técnicas referentes à fauna do Paraná, em especial das regiões oeste, 
centro e norte do Estado (GUBIANI et al., 2006; DESENVIX; IGPLAN, 2013a e 
2013b; STRAUBE; URBEM-FILHO, 2008). Esses dados, em conjunto com as infor-
mações de campo constituíram-se na base para a elaboração do diagnóstico refe-
rente ao componente fauna. 

A obtenção de dados primários foi através de registros de espécies duran-
te os trabalhos de campo. 

Todos os ambientes encontrados dentro da área de influência foram visi-
tados para o registro de espécies por meio de observação direta, reconhecimento 
auditivo e vestígios que denunciassem a sua presença, como pegadas, fezes, pelos, 
penas, etc. 

Guias de referencia de campo foram empregados em algumas ocasiões 
para a identificação das espécies que foram observadas ou então, de vestígios en-
contrados, principalmente de pegadas. 
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Através da compilação de todos os dados obtidos com a metodologia em-
pregada, foram elaboradas as listagens das espécies com maior probabilidade de 
ocorrência para o local do empreendimento 

Com base nos dados obtidos pela metodologia aplicada, fez-se a caracte-
rização ambiental e da fauna associada, além da análise de impactos a serem gera-
dos e das medidas de minimização dos efeitos dos impactos negativos e potenciali-
zação dos impactos positivos. 

Com os dados obtidos foram elaboradas listas de espécies dos quatro 
grandes grupos pesquisados (Avifauna, Mastofauna, Herpetofauna e Ictiofauna), 
contendo essas listas as espécies de maior probabilidade de ocorrência para a área. 
A lista encontra-se apresentada no Anexo C. 

6.1.3 METODOLOGIA PARA O DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

Os estudos socioeconômicos no contexto regional foram realizados com o 
objetivo de caracterizar a região sob os aspectos de sua ocupação, organização ter-
ritorial, institucional, social e da qualidade de vida da população, a fim de identificar 
os principais aspectos que podem, eventualmente, interferir ou ser influenciados pela 
implantação do empreendimento. 

Para possibilitar as análises socioeconômicas realizadas no âmbito deste 
estudo, foram efetuados levantamentos de dados secundários junto aos seguintes 
órgãos, instituições e prefeituras: 

• Fundação IBGE – Censos demográficos e agrícolas do estado do 
Paraná; 

• IPARDES – Publicações e estatísticas; 

• IPEA – Atlas do Desenvolvimento Humano; 

• DER-PR – Departamento de Estradas de Rodagem – Paraná; 

• COPEL – Companhia Paranaense de Energia; 

• IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

• SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná; 

• Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand; 

• Prefeitura Municipal de Nova Aurora. 

A partir do levantamento dos dados secundários, referente aos municípios 
de Assis Chateaubriand e Nova Aurora, são definidas as áreas de influência direta e 
indireta, que sob aspecto socioeconômico, estabelece a área de influência direta 
como as comunidades ou bairros no entorno do empreendimento, e por conseqüên-
cia, o município em toda sua dimensão geográfica é determinado como área de in-
fluência indireta. Na medida em que o empreendimento em questão é de pequeno 
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porte e não gera impacto relevante na área social, ele não altera a dinâmica econô-
mica local. 

O levantamento de campo refere-se a dados primários levantados para a 
elaboração do RAS referente à construção da CGH Vitória, a ser implantada no rio 
Verde. 

6.2 DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE NATURAL 

O diagnóstico do Ambiente Natural consiste em uma etapa de acentuada 
importância para as posteriores fases dos estudos ambientais, uma vez que todas as 
informações contidas neste capítulo, bem como, as informações relativas ao Meio 
Biótico e o Meio Socioeconômico, devem ser utilizadas como subsídio para a identi-
ficação e avaliação dos impactos a serem gerados no caso da implantação, ou não, 
do empreendimento, além da posterior proposição da criação de medidas e planos 
de controle quando os impactos forem classificados como negativos. 

6.2.1 AMBIENTE NATURAL – MEIO FÍSICO 

Como explicado anteriormente foi definido pela equipe executora do pre-
sente estudo, que devido às similaridades entre a abrangência dos impactos nas 
áreas de influência da referida CGH, o Meio Biótico (Fauna e Flora) e o Meio Físico 
seriam agrupados em uma categoria maior formando o Ambiente Natural. 

6.2.1.1 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

As condições climáticas de uma região são resultantes da interação dos 
fenômenos dinâmicos da atmosfera com as características do relevo local. A distri-
buição não-uniforme da radiação solar sobre o planeta origina as circulações atmos-
féricas. Além disso, fatores como a rotação da Terra e a diferença entre o calor es-
pecífico dos oceanos e continentes tem papel importante na dinâmica atmosférica. 

O clima no estado do Paraná, segundo Cruz (2007), é afetado por diferen-
tes mecanismos climáticos. Há infiltração de massas de ar frio, especialmente no 
inverno. Além disso, ventos marítimos úmidos influenciados pelo Anticiclone do A-
tlântico Sul provocam chuvas orográficas na Serra do Mar, as quais podem avançar 
e causar precipitação no interior do estado. Variações na posição do Anticiclone do 
Atlântico Sul, assim como do Equador Térmico, alteram a dinâmica climática para-
naense, influenciando as condições de precipitação, temperatura e umidade relativa. 

Segundo Nimer (1979), a interação da Baixa do Chaco com o anticiclone 
móvel polar exerce grande influência no clima do sul do Brasil. O autor também afir-
ma que a baixa tem origem termodinâmica e é extremamente móvel. Sua posição 
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média está sobre a região do Chaco, nos limites Brasil-Bolívia. O autor ainda evi-
dencia a influência do Anticiclone do Pacífico. Esse centro de alta pressão possui 
características semelhantes ao Anticiclone do Atlântico e, por vezes, sua atuação 
pode ser dificultada pela presença da cordilheira dos Andes, a qual impõe uma bar-
reira geográfica a seu deslocamento. 

Existem diversos métodos para se classificar o clima de uma região, po-
rém o mais reconhecido é a classificação climática de Köppen-Geiger, que é o sis-
tema de classificação global dos tipos climáticos mais utilizado em geografia, clima-
tologia e ecologia. 

Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger são considera-
dos a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da 
precipitação. Cada grande tipo climático é denotado por um código, constituído por 
letras maiúsculas e minúsculas, cuja combinação denota os tipos e subtipos consi-
derados. Este método se baseia fundamentalmente na temperatura, na precipitação 
e na distribuição de valores de temperatura e precipitação durante as estações do 
ano (MCKNIGHT, 2000). 

Nesse contexto, a maior parte da bacia hidrográfica do rio Verde encon-
tra-se numa região climática classificada como "Cfa", ou seja, clima subtropical, com 
temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC (mesotérmico) e temperatura 
média no mês mais quente acima de 22ºC, apresentando verões quentes e geadas 
pouco frequentes. Essa classificação climática também indica uma tendência de 
concentração de chuvas nos meses de verão, no entanto a estação seca não é bem 
definida (ver Figura 6-2). 

Percebe-se ainda pela análise da Figura 6-2, que a região mais alta da 
bacia recebe a classificação "Cfb". Em termos gerais, as características são as 
mesmas da “Cfa”, diferenciando-se apenas no fato de que no mês mais quente a 
temperatura média do ar nessa região não ultrapassa 22ºC. 

Figura 6-2: Localização da bacia hidrográfica do rio Verde em relação à classificação climática. 
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6.2.1.2 TEMPERATURA 

Pelos dados provenientes da estação de Cascavel, operada pelo IAPAR, 
entre os anos de 1973 e 1998, observou-se uma média de temperatura em torno de 
19,6ºC e médias máximas e mínimas de 25,3ºC e 15,5ºC, respectivamente. Dentre 
os meses mais quentes e mais frios, destacam-se janeiro, com média de 23,1ºC e 
junho, com média de 15,1ºC. A Tabela 6-2 e o gráfico da Figura 6-3 exibem um re-
sumo dos valores obtidos durante o período de 1973 e 1998. 

Figura 6-3: Médias geral, máxima e mínima da temperatura na área de estudo – Estação Cascavel 
(1973 - 1998). 

 
Fonte: IAPAR (2013). 

Tabela 6-2: Temperatura média mensal para região de estudo – Estação Cascavel (1973 - 1998). 

MÊS MÉDIA 
MÉDIA 

MÁXIMA 

MÉDIA 

MÍNIMA 

MÁXIMA ABSOLUTA MÍNIMA ABSOLUTA 

VALOR MEDIÇÃO VALOR MEDIÇÃO 

Jan 23,1 28,6 19,1 34,4 1978 9,8 1980 
Fev 22,7 28,3 18,9 34,1 78/79 9,2 1987 
Mar 22,2 28,2 18,2 33,9 1978 6,7 1987 
Abr 19,9 25,8 15,9 32,2 1998 3,6 1976 
Mai 17,0 22,4 13,3 31,0 1997 -0,4 77/79 
Jun 15,1 20,4 11,5 28,0 1991 -0,8 1994 
Jul 15,2 20,9 11,2 28,9 1995 -4,2 1975 
Ago 16,7 22,7 12,5 33,2 1995 -1,9 1993 
Set 18,0 24,0 13,5 35,4 1988 0,2 1990 
Out 20,3 26,3 15,8 34,9 1994 4,0 1985 
Nov 21,8 27,8 17,1 36,6 1985 7,2 1976 
Dez 22,8 28,3 18,6 36,4 1985 10,8 1993 

Anual 19,6 25,3 15,5 - - - - 

Fonte: IAPAR (2013). 

6.2.1.3 UMIDADE RELATIVA DO AR 

A Figura 6-4 ilustra o mapa de umidade relativa média anual do estado do 
Paraná. No mapa das isolinhas de umidade relativa verifica-se que a área de estudo 
encontra-se integralmente na faixa de 75 a 80%. 
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Figura 6-4: Mapa da umidade relativa média do ar para o estado do Paraná. 

 
Fonte: Adaptado de IAPAR (2013). 

Para a região de estudo, a umidade relativa foi avaliada levando em con-
sideração os valores observados na estação Cascavel (IAPAR). De acordo com os 
valores observados na Tabela 6-3 é possível identificar que o primeiro semestre do 
ano apresenta umidade média mais elevada, igual a 76,3%, enquanto a segunda 
metade do ano apresenta umidade média relativa de 69,6%. Na Figura 6-5 observa-
se que a média anual para a área de estudo é de 73,2%. 

Tabela 6-3: Umidade relativa anual para área de estudo – Estação Cascavel (1973 - 1998). 

ESTAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

Cascavel 
IAPAR 

Umidade 
(%) 77,0 79,0 75,0 74,0 76,0 77,0 73,0 69,0 69,0 69,0 68,0 73,0 73,2 

Fonte: IAPAR (2013). 

Ainda, referente à umidade relativa do ar, não foi identificado nenhum 
mês com valores médios preocupantes para a saúde humana, tendo em vista que o 
mínimo valor ficou em 68,0% no mês de novembro. 

Figura 6-5: Umidade relativa do ar mensal para área de estudo – Estação Cascavel (1973 - 1998). 

 
Fonte: IAPAR (2013). 
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6.2.1.4 VENTOS 

A Figura 6-6 ilustra o mapa de direção predominantes dos ventos no es-
tado do Paraná. No mapa percebe-se a maior predominância de ventos de sentido 
nordeste. 

Figura 6-6: Mapa de direção predominante dos ventos no estado do Paraná. 

 
Fonte: Adaptado de IAPAR (2013). 

Para a região de estudo, a velocidade média dos ventos foi avaliada le-
vando em consideração os valores observados na estação Cascavel (IAPAR), tendo 
em vista que é a estação de maior proximidade com a região objeto deste estudo. 
Os valores observados na Tabela 6-4 variam entre 3,1 e 4,1 m/s, sendo a média a-
nual calculada em 3,6 m/s. 

Tabela 6-4: Velocidade e direção do vento na região de estudo – Estação Cascavel (1973 - 1998). 

ESTAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

Cascavel 
IAPAR 

Velocidade 
(m/s) 3,1 3,1 3,1 3,4 3,5 3,8 4,0 3,9 4,1 3,9 3,8 3,4 73,2 

Direção NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Fonte: IAPAR (2013). 

A Figura 6-7 apresenta a velocidade média do vento para cada mês, ba-
seada na série histórica de dados medidos no entorno da região de estudo. Perce-
be-se uma tendência de aumento das velocidades dos ventos no período entre in-
verno e primavera, provavelmente causada pela atuação de diferentes fenômenos 
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meteorológicos nesse período, quando a entrada de frentes frias é mais frequente 
na região sul do Brasil. 

Figura 6-7: Velocidade média mensal dos ventos – Estação Cascavel (1973 - 1998). 

 
Fonte: IAPAR (2013). 

6.2.1.5 EVAPORAÇÃO E EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

A Figura 6-8 ilustra o mapa das isolinhas de evapotranspiração anual para 
o estado do Paraná. Observa-se que para a bacia hidrográfica em estudo, na região 
de Cascavel, esse valor varia entre 1.000 e 1.100 milímetros para a parte alta da 
bacia e entre 1.100 e 1.200 para a região do exutório. 

Figura 6-8: Mapa de evapotranspiração anual no estado no Paraná. 

 
Fonte: Adaptado de IAPAR (2013). 

A evaporação total anual para a área de estudo, com base na estação 
Cascavel (IAPAR) é de aproximadamente 1.209 mm, já a média mensal foi de 101 
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milímetros. A evaporação média mensal varia entre o mínimo de 75 mm no mês de 
fevereiro ao máximo de 131 mm no mês de novembro (ver Tabela 6-5). 

Tabela 6-5: Evaporação média mensal para área de estudo – Estação Cascavel (1973 - 1998). 

ESTAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

Cascavel 
IAPAR 

Evaporação 
(mm) 92,5 75,4 94,3 90,3 83,0 76,0 98,1 117,1 118,4 124,5 131,0 108,7 1209,3 

Fonte: IAPAR (2013). 

A Figura 6-9 apresenta a média mensal de evaporação entre os anos de 
medição da estação meteorológica de Cascavel. Pode-se perceber que os maiores 
valores encontram-se nos meses de primavera e início do verão. 

Figura 6-9: Média mensal de evaporação para região de estudo - Estação Cascavel (1973 - 1998). 

 
Fonte: IAPAR (2013). 

6.2.1.6 INSOLAÇÃO 

A Tabela 6-6 apresenta as horas de insolação na estação Cascavel do 
IAPAR. Observa-se que o total médio anual de horas de sol para a região é de 2462 
horas, com média de 205 horas por mês. 

Tabela 6-6: Insolação média mensal para área de estudo – Estação Cascavel (1973 - 1998). 

ESTAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Cascavel 
IAPAR 

Insolação 
(horas) 224,3 193,7 216,0 202,3 196,5 183,9 209,7 202,8 179,0 203,7 223,9 226,4 2462,2 

Fonte: IAPAR (2013). 

A Figura 6-10 mostra a variação mensal das insolações totais médias pa-
ra a série histórica estudada. Observa-se que as maiores médias compreendem os 
meses de primavera e início do verão, em especial o mês de dezembro, o qual apre-
senta a maior média dentre os demais. Nos meses de outono e início do inverno, a 
insolação é menor, com índices abaixo da média. 
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Figura 6-10: Média mensal de insolação para região de estudo - Estação Cascavel (1973 - 1998). 

 
Fonte: IAPAR (2013). 

Em relação às possíveis alterações microclimáticas no entorno do empre-
endimento, estas não estão previstas, ou não ocorrerão, tendo em vista a dimensão 
reduzida do empreendimento, bem como a não formação de reservatório, pois o rio 
Verde continuará fluindo em sua calha natural. 

6.2.1.7 HIDROGRAFIA 

O Brasil possui a rede hidrográfica mais extensa do Globo, com 55.457 
km². Muitos de seus rios destacam-se pela profundidade, largura e extensão, o que 
constitui um importante recurso natural. Em decorrência da natureza do relevo, pre-
dominam os rios de planalto. A energia hidráulica é a fonte primária de geração de 
eletricidade mais importante do Brasil. 

O complexo hidrográfico do estado do Paraná apresenta grande potencial 
energético. A bacia hidrográfica do rio Paraná ocupa 183.800 km² dentro do Estado 
e seus principais rios incluem o Paraná, o Iguaçu, o Ivaí, o Tibagi e o Piquiri. Somen-
te a bacia do rio Iguaçu, que nasce próximo a Curitiba, capital do Estado, e deságua 
no rio Paraná, na fronteira com o Paraguai, tem potencial hidrelétrico para 11,3 mil 
MW de energia elétrica. A bacia do Atlântico Sul banha 15.909 km² na porção nor-
deste do Estado. Entre seus principais rios encontram-se o Itararé e o Capivari. 

O rio Verde, sub-bacia 64, está localizado integralmente no estado do Pa-
raná percorrendo os municípios de Formosa do Oeste, Assis Chateaubriand, Jesuí-
tas, Tupãssi, Nova Aurora, Cafelândia e Cascavel. Sua bacia hidrográfica possui 
aproximadamente 1.015,6 km² de área total de drenagem. Seu curso d’água desen-
volve-se no sentido sul-norte até desaguar no rio Piquiri, um dos principais cursos 
d’água do estado do Paraná. 

De acordo com o observado na Figura 6-11, a hidrografia da bacia do rio 
Verde é formada por três rios principais: o rio Alívio, o rio Lambari e o rio Verde. 
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Figura 6-11: Mapa de Hidrografia da bacia do rio Verde. 

 
 

Na Figura 6-11 ainda é possível verificar as regiões das cabeceiras, assim 
como as nascentes que compõem a bacia hidrográfica do rio Verde. Maiores deta-
lhes sobre a hidrografia da bacia do rio Verde podem ser observados no mapa da 
bacia hidrográfica no Volume II – Caderno de Mapas (cód CGH-VIT-RAS-01). 

6.2.1.8 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

De acordo com o Instituto de Águas do Paraná (2010), a unidade aquífera 
Serra Geral refere-se ao encadeamento de derrames de lavas basálticas que ocorre 
no Terceiro Planalto Paranaense. Em função de suas características geomorfológi-
cas e hidrogeológicas, a unidade aquífera Serra Geral pode ser subdividida em Ser-
ra Geral Norte (área de 64.000 km²) e Serra Geral Sul (área de 38.000 km²). 

Na Figura 6-12, que mostra os recursos hídricos subterrâneos existentes 
dentro da área da bacia hidrográfica do rio Verde, observa-se apenas a unidade Ser-
ra Geral Norte. 
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Figura 6-12: Mapa das Unidades Aqüíferas na região da Bacia do rio Verde. 

 
 

Caracterizada pela alta produtividade, a unidade Serra Geral Norte tem a 
espessura de solo na ordem de 20 metros, com profundidade aproximada de 120 
metros e vazão média que pode variar de 20 a 100 m³/h. A tipologia da água do A-
quífero Serra Geral pode ser classificada como bicarbonatada-sódica. O aquífero 
Serra Geral Norte abrange as bacias do Terceiro Planalto, incluindo as bacias dos 
rios Ivaí, Itararé, Piquiri, Paraná 3, Pirapó, Tibagi, Cinzas e Paranapanema 1, 2 e 3. 

6.2.1.9 USOS MÚLTIPLOS DAS ÁGUAS 

Nesse Item é apresentada uma análise dos diversos usos dos recursos 
hídricos na bacia hidrográfica do rio Verde, com o objetivo de inventariar os usos, 
quantificando-os quando possível, de modo a obter um diagnóstico sobre a disponi-
bilidade hídrica da bacia. Dessa maneira, torna-se possível verificar a interferência, 
ou não, dos valores outorgados na série histórica de vazão da CGH Vitória. 

Foram identificados 426 pontos de captação na bacia, que são responsá-
veis pela retirada de 1.626,5 metros cúbicos por hora da mesma. A Figura 6-13 mos-
tra a localização dessas outorgas e a Tabela 6-7 as características dos responsáveis 
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pela captação. Maior detalhamento pode ser verificado no mapa de Usos Múltiplos 
das Águas no Volume II – Caderno de Mapas CGH-VIT-RAS-21. 

Figura 6-13: Outorgas de uso d’água na bacia hidrográfica do rio Verde. 

 
 

Tabela 6-7: Outorgas de uso d’água na bacia hidrográfica do rio Verde. 

NOME MUNICÍPIO MANANCIAL 
VAZÃO 

(m³/h) 
UTM N UTM E DATA 

Antonio Bianchini Tupãssi Córrego 3,0 7.269.663 238.868 14/08/2001 

Augusto Albuquerque Heinrich Tupãssi Córrego 2,0 7.274.700 251.850 26/09/2007 
Augusto Albuquerque Heinrich Tupãssi Córrego 2,5 7.274.700 251.850 12/11/1997 

Globosuínos Agropecuária S/A Nova Aurora Córrego 0,3 7.274.791 254.152 28/01/2003 
Enio Antônio Bragagnolo Tupãssi Córrego 5,0 7.280.585 252.757 09/12/2005 

Marcelo Daniel Siloti Assis Chateaubriand Córrego 1,5 7.290.894 243.996 26/03/1999 
Jair Fagundes Assis Chateaubriand Córrego 5,0 7.294.250 247.110 11/12/1997 

Selvino Reisdorfer Cascavel Mina 10,0 7.246.150 248.450 14/07/1997 
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NOME MUNICÍPIO MANANCIAL 
VAZÃO 

(m³/h) 
UTM N UTM E DATA 

Edwardo Takahiro Tanabe Cascavel Mina 3,0 7.251.220 250.100 24/06/1998 
Norberto Schlindvein Toledo Mina 1,5 7.259.225 241.188 11/07/1994 

Nelson Ames Toledo Mina 3,0 7.260.796 241.487 29/06/1994 
Oli Antonio Lesseux Assis Chateaubriand Mina 8,0 7.268.450 236.850 19/05/1994 

José Carlos Malaquias Assis Chateaubriand Mina 4,0 7.272.910 236.050 11/09/2000 
Adivair Simıes Anahy Mina 3,0 7.273.148 248.894 18/11/1999 

Arnaldo Romano Roque Della Flora Assis Chateaubriand Mina 2,0 7.274.500 236.050 03/03/1998 
Augusto Albuquerque Heinrich Tupãssi Mina 2,0 7.274.770 251.760 26/09/2007 

Augusto Albuquerque Heinrich Tupãssi Mina 3,0 7.274.770 251.760 12/11/1997 
Jorge Kinjiro Okano Assis Chateaubriand Mina 4,0 7.275.235 237.215 18/08/2000 

Roque Alvisio Gibbert Assis Chateaubriand Mina 5,0 7.275.850 236.700 19/05/1994 
José Mariussi Assis Chateaubriand Mina 3,0 7.275.885 236.725 28/04/2006 

Orlando Rodrigues da Silva Assis Chateaubriand Mina 3,0 7.276.031 236.725 20/08/2002 
Atair Borges dos Reis Assis Chateaubriand Mina 3,0 7.276.333 235.835 19/07/1999 

Marino Tadiotto Tupãssi Mina 10,0 7.277.330 247.130 10/12/1998 
Walmir Dal Ponte Tupãssi Mina 2,0 7.277.450 248.000 13/10/1998 

João Domingues Nova Aurora Mina 50,0 7.279.300 254.100 03/09/1997 
Euzebio Emygdio Ferreira Assis Chateaubriand Mina 8,0 7.282.920 238.600 11/12/1997 

Domingos Oscar de Santo Assis Chateaubriand Mina 8,0 7.285.988 246.471 13/10/1994 
Valdir Pastori Assis Chateaubriand Mina 3,0 7.289.300 246.000 12/11/1997 

Osmar José da Trindade Jesuítas Mina 2,0 7.289.420 254.405 07/05/2012 
Nadia Suzana de Nez dos Reis Assis Chateaubriand Mina 20,0 7.292.100 249.950 11/12/1997 

Ivo Marchi Assis Chateaubriand Mina 10,0 7.292.764 243.160 06/05/2010 
Olicio dos Santos Filho Assis Chateaubriand Mina 25,0 7.293.450 243.380 14/12/1995 

Arlindo Preussler Assis Chateaubriand Mina 15,0 7.295.869 244.339 19/04/2007 
Luiz Carlos Biela Assis Chateaubriand Mina 4,0 7.297.970 247.100 16/07/2002 

Humberto Raizi Assis Chateaubriand Mina 1,5 7.299.260 248.550 20/05/1998 
Sebastião dos Santos Assis Chateaubriand Mina 3,0 7.299.937 246.856 20/08/2008 

Antonio Vitorino da Silva Assis Chateaubriand Mina 0,5 7.301.450 246.060 16/07/2002 
Antonio Carlos Flamia Assis Chateaubriand Mina 2,0 7.305.950 249.750 20/02/2001 

José Bim Assis Chateaubriand Mina 1,5 7.306.180 247.330 18/09/1995 
Luiz de Freitas Assis Chateaubriand Mina 2,0 7.306.900 249.950 20/05/1998 

Aparecido Orides Maciel Assis Chateaubriand Mina 4,5 7.307.745 249.864 08/02/2007 
Brigida Carrillo Gaspar Jesuítas Mina 4,2 7.308.719 254.179 17/08/2007 

Antonio Cavichioli Assis Chateaubriand Mina 2,0 7.311.294 247.714 17/06/2002 
José Maria de Oliveira Assis Chateaubriand Mina 1,5 7.313.080 246.530 20/08/2002 

SANEPAR Assis Chateaubriand Mina 4,2 7.313.090 246.470 08/08/2002 
Pedro Furlan Assis Chateaubriand Mina 1,0 7.313.320 248.070 20/05/1998 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 4,2 7.313.700 246.500 25/03/2002 
SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 4,2 7.313.700 246.500 25/03/2002 

Selvino Reisdorfer Cascavel Poço 01 4,0 7.246.217 248.476 20/08/2003 
Jair Facchi Cascavel Poço 01 3,0 7.249.710 246.520 20/08/2003 

Coopavel Cooperativa Agroindustrial Cascavel Poço 01 0,6 7.252.535 250.682 20/01/2012 
Alexandre Roberto Lange e Outros Cascavel Poço 01 2,5 7.256.176 245.979 30/10/2009 

Comércio e Exportação de Fertilizan-
tes Coral Ltda. Cascavel Poço 01 1,3 7.259.695 248.503 19/04/2007 

Willi Wild Cascavel Poço 01 4,2 7.260.202 251.195 20/08/2003 
Dani Kuhn Cascavel Poço 01 0,8 7.260.445 245.197 12/07/2005 

Gerson Eduir Klein Toledo Poço 01 0,4 7.260.714 241.716 08/04/2010 
Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 1,7 7.261.630 244.430 14/03/2012 

Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 0,2 7.261.630 244.430 07/04/1999 
Agropecuária Boi Picuá Ltda. Tupãssi Poço 01 2,3 7.262.681 245.912 28/03/2008 

Darci Lautert e Outros Tupãssi Poço 01 3,0 7.264.120 245.520 19/12/2002 
José Moacir Cunha Cafelândia Poço 01 1,3 7.264.778 253.741 15/09/2009 

SANEPAR Toledo Poço 01 2,0 7.268.979 234.835 23/07/2010 
SANEPAR Tupãssi Poço 01 2,1 7.270.450 249.600 09/04/1997 

Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 3,5 7.270.940 240.996 21/09/2011 
Juarez Appelt Flores e Outros Tupãssi Poço 01 2,8 7.270.950 249.230 19/12/2002 
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NOME MUNICÍPIO MANANCIAL 
VAZÃO 

(m³/h) 
UTM N UTM E DATA 

Osmar da Silva e Outros Tupãssi Poço 01 1,3 7.271.180 241.090 19/12/2002 
Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 12,0 7.271.215 247.946 24/11/2008 

Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 12,0 7.272.588 252.361 24/11/2008 
Domingos Mariussi Tupãssi Poço 01 0,6 7.272.733 237.707 28/03/2003 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 10,0 7.275.972 234.980 20/08/2003 
C. Marques Derivados de Petrëleo 

Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 1,5 7.276.011 234.978 28/01/2003 

Gilberto Ribeiro e Outros Tupãssi Poço 01 3,0 7.276.100 245.160 19/12/2002 
Rogério Luiz Delamura e Outros Tupãssi Poço 01 4,2 7.276.368 250.948 08/04/2010 

I. Riedi & Cia Ltda Assis Chateaubriand Poço 01 0,4 7.278.354 235.850 08/04/2010 
O. Locatelli e Locatelli Ltda. Tupãssi Poço 01 1,7 7.278.369 245.652 16/07/2004 

Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 3,0 7.278.436 246.709 05/10/2010 
Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 3,0 7.278.436 246.709 29/08/2003 

Farima Indústria e Comércio de Sub-
produtos Animais Ltda. Epp Tupãssi Poço 01 2,5 7.278.546 247.557 02/03/2005 

Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 1,2 7.279.050 240.450 26/03/1997 
Edinaldo Augusto Barbosa Tupãssi Poço 01 1,2 7.279.254 252.753 10/06/2011 

Antonio Baptista Bastos Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.279.372 239.296 15/09/2009 
Manoel Joeci Flores Tupãssi Poço 01 1,7 7.280.206 251.118 10/02/2010 

Antonio Aleixo Assis Chateaubriand Poço 01 3,0 7.280.643 237.941 15/09/2009 
Agostinho Jacob Kaiser Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.281.697 238.326 30/05/2007 

SANEPAR Tupãssi Poço 01 1,9 7.282.100 245.300 17/05/1997 
Copacol - Cooperativa Agroindustrial 

Consolata Jesuítas Poço 01 2,5 7.286.540 254.485 14/12/2011 

Arnaldo Antônio Fávero Jesuítas Poço 01 2,0 7.288.420 253.184 09/12/2005 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 8,3 7.288.711 239.703 20/08/2003 
Dorival Cozer Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.288.923 240.253 10/06/2011 

Associação Comunitária Zé Lulu Assis Chateaubriand Poço 01 1,8 7.289.900 244.850 19/09/2002 
Edmundo Holem e Outro Jesuítas Poço 01 0,4 7.290.528 254.613 07/05/2012 

Waldemar Barriquello Jesuítas Poço 01 2,5 7.290.864 253.899 19/04/2007 
Vitorio de Assis Cassandro Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.291.475 248.835 28/09/2005 

Telma Cristina Mori Jesuítas Poço 01 0,7 7.291.971 253.978 16/11/2004 
Natal Bachini Assis Chateaubriand Poço 01 1,0 7.292.359 242.672 26/05/2006 

SANEPAR Jesuítas Poço 01 5,7 7.292.800 254.000 28/05/1992 
SANEPAR Jesuítas Poço 01 8,0 7.294.900 253.500 22/05/1997 

Joel Fernandes da Silva e Outros Jesuítas Poço 01 1,2 7.295.000 252.200 16/07/2004 
Marcos Gasperi Jesuítas Poço 01 2,0 7.296.198 251.565 20/10/2006 

Comércio de Derivados de Petróleo 
Sabino Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 1,7 7.296.926 243.568 10/12/2004 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 3,9 7.297.150 247.000 26/07/1996 
SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 16,7 7.297.370 247.028 30/10/2009 

Frigorífico Carajás Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.297.587 247.470 13/04/2011 
Condomínio Edifício Jorge Luiz Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.298.300 245.300 12/11/1997 

Avestruz Derivados de Petróleo Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.298.520 246.059 05/08/2005 
Iria Henrichsen da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 1,3 7.299.449 247.076 28/03/2008 

Ary Rado Jesuítas Poço 01 2,0 7.299.873 256.445 26/05/2006 
Maria Aparecida Ranussi Ferreira dos 

Santos Jesuítas Poço 01 0,4 7.300.071 254.422 13/12/2010 

José Gomes dos Santos Assis Chateaubriand Poço 01 0,7 7.300.157 245.113 21/10/2004 

Eron Batista Neves Jesuítas Poço 01 0,6 7.300.426 255.322 23/06/2009 
Paulo Alexandre da Cruz Jesuítas Poço 01 1,3 7.300.440 251.165 29/06/2004 

Arlindo Pegoraro de Azevedo Jesuítas Poço 01 1,5 7.300.495 255.470 26/05/2006 
Devanil Marcílio Ribeiro Jesuítas Poço 01 1,3 7.300.513 254.150 18/12/2007 

Gilberto Francisco Hernandes Jesuítas Poço 01 2,5 7.300.730 257.042 03/12/2007 
SANEPAR Jesuítas Poço 01 29,2 7.300.800 254.700 28/05/1992 

Roberto Natal Dal Molin Jesuítas Poço 01 2,0 7.301.055 252.444 30/10/2009 
Antonio Vitorino da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 0,8 7.301.394 246.122 10/06/2011 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 3,8 7.303.250 249.400 26/07/1996 
João Thomé Jesuítas Poço 01 2,0 7.303.689 254.642 18/12/2007 
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Tutomu Sagawa Jesuítas Poço 01 1,7 7.304.539 256.870 30/09/2004 
Joaquim Colaão Jesuítas Poço 01 2,5 7.305.469 255.719 26/05/2006 

Prefeitura Municipal de Jesuítas Jesuítas Poço 01 2,5 7.305.850 252.400 31/01/2001 
Maura Carrara Jesuítas Poço 01 1,8 7.306.261 252.256 08/04/2010 

José Bernabe Granero Jesuítas Poço 01 2,0 7.308.441 255.140 26/05/2006 
Silvio Marquezini Jesuítas Poço 01 0,6 7.309.085 257.109 21/10/2011 

Alecio Donato Jesuítas Poço 01 1,0 7.309.924 256.288 30/05/2007 
Ronaldo Pomering Formosa do Oeste Poço 01 2,3 7.310.662 252.715 10/02/2010 

João Castilho Neto Formosa do Oeste Poço 01 2,0 7.311.320 253.320 06/10/2006 
Luiz Bezerra do Nascimento e Outros Formosa do Oeste Poço 01 2,5 7.311.516 253.347 28/03/2003 

Alceu Dias Borborema Jesuítas Poço 01 1,3 7.311.600 249.521 28/03/2008 
SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.311.700 248.300 26/07/1996 

Moacir Tessaro Formosa do Oeste Poço 01 1,5 7.312.518 255.735 28/03/2008 
Domingos Basso Formosa do Oeste Poço 01 1,3 7.312.971 255.558 26/05/2006 

Mauro Tessaro Formosa do Oeste Poço 01 2,1 7.313.336 254.423 15/09/2009 
SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 6,7 7.313.779 246.305 21/08/2006 

Selvino Reisdorfer Cascavel Poço 01 4,0 7.246.217 248.476 20/08/2003 
Prefeitura Municipal de Cascavel Cascavel Poço 01 2,5 7.249.352 245.709 

 
Jair Facchi Cascavel Poço 01 3,0 7.249.710 246.520 20/08/2003 

Brf Indústria e Comércio de Fertilizan-
tes Ltda Cascavel Poço 01 - 7.252.486 250.627 

 
Coopavel Cooperativa Agroindustrial Cascavel Poço 01 0,6 7.252.535 250.682 20/01/2012 

Coopavel Cooperativa Agroindustrial Cascavel Poço 01 2,5 7.252.535 250.682 09/12/2005 
Severino Ângelo Scapinello Cascavel Poço 01 - 7.255.460 251.545 

 
Alexandre Roberto Lange e Outros Cascavel Poço 01 2,5 7.256.176 245.979 30/10/2009 

Comércio e Exportação de Fertilizan-
tes Ltda. Cascavel Poço 01 1,3 7.259.695 248.503 19/04/2007 

Auri Becker Toledo Poço 01 3,3 7.259.967 240.950 
 

Jaime Luis Gauer Ulsenheimer Toledo Poço 01 - 7.260.028 242.762 
 

Jaime Luis Gauer Ulsenheimer Toledo Poço 01 1,7 7.260.028 242.762 
 

Willi Wild Cascavel Poço 01 4,2 7.260.202 251.195 20/08/2003 

Antonio Munchen Toledo Poço 01 1,7 7.260.345 243.224 
 

Dani Kuhn Cascavel Poço 01 2,5 7.260.445 245.197 
 

Dani Kuhn Cascavel Poço 01 0,8 7.260.445 245.197 12/07/2005 
Gerson Eduir Klein Toledo Poço 01 0,4 7.260.714 241.716 08/04/2010 

Lauri Schlindvein Toledo Poço 01 3,3 7.261.298 241.821 
 

Milton Klein Toledo Poço 01 1,7 7.261.415 240.704 
 

Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 1,7 7.261.630 244.430 14/03/2012 
Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 1,6 7.261.630 244.430 10/12/2004 
Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 0,2 7.261.630 244.430 07/04/1999 

Nelson Emílio Reis Tupãssi Poço 01 3,3 7.261.801 243.241 
 

Egon Aloísio Sulzbacher Toledo Poço 01 - 7.262.068 241.919 
 

Affonso Leopoldo Rohte Toledo Poço 01 - 7.262.209 241.456 
 

Eliete Rech Sulzbacher Toledo Poço 01 3,3 7.262.262 241.643 
 

Edemir José Wessling e Outros Toledo Poço 01 - 7.262.318 240.390 
 

Agropecuária Boi Picuá Ltda. Tupãssi Poço 01 2,3 7.262.681 245.912 28/03/2008 

Romeu Tem Pass Toledo Poço 01 1,7 7.262.750 240.626 
 

Cledio Rafael Morgenstern Toledo Poço 01 - 7.263.428 240.696 
 

Darci Lautert e Outros Tupãssi Poço 01 - 7.264.120 245.520 
 

Darci Lautert e Outros Tupãssi Poço 01 3,0 7.264.120 245.520 19/12/2002 

José Moacir Cunha Cafelândia Poço 01 1,7 7.264.778 253.741 
 

José Moacir Cunha Cafelândia Poço 01 1,3 7.264.778 253.741 15/09/2009 
Associação Comunitária de São Ro-

que Tupãssi Poço 01 - 7.265.922 240.369 
 

Laudelino Conrat Toledo Poço 01 1,5 7.266.612 237.487 
 

Vivaldo Clemente Tupãssi Poço 01 1,3 7.266.690 247.247 
 

Dirceu Gasparetto Toledo Poço 01 0,8 7.267.863 235.548 
 

Alir Alba Cafelândia Poço 01 2,1 7.267.969 255.500 
 

Alir Alba Cafelândia Poço 01 - 7.267.969 255.500 
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SANEPAR Toledo Poço 01 2,0 7.268.979 234.835 23/07/2010 
SANEPAR Toledo Poço 01 13,3 7.268.979 234.835 28/10/1999 

SANEPAR Toledo Poço 01 0,8 7.268.979 234.835 29/11/1996 
Eufrasio Batista de Godoy Tupãssi Poço 01 - 7.269.897 240.976 

 
SANEPAR Tupãssi Poço 01 2,1 7.270.450 249.600 09/04/1997 

Dari Fruhauf Tupãssi Poço 01 2,5 7.270.513 238.731 
 

Vilmar Grando Tupãssi Poço 01 21,3 7.270.732 239.420 
 

Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 3,5 7.270.940 240.996 21/09/2011 

Juarez Appelt Flores e Outros Tupãssi Poço 01 2,8 7.270.950 249.230 19/12/2002 
Carlos Jope e Outros Tupãssi Poço 01 2,1 7.271.019 242.919 23/08/2012 

Osmar da Silva e Outros Tupãssi Poço 01 1,3 7.271.180 241.090 19/12/2002 
Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 - 7.271.215 247.946 

 
Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 12,0 7.271.215 247.946 24/11/2008 

Augusto Rubel Tupãssi Poço 01 - 7.271.658 249.194 
 

Isalda Spagnol Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.271.999 233.798 
 

André Antônio Simich Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.272.377 234.759 
 

Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 12,0 7.272.588 252.361 24/11/2008 
Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 - 7.272.588 252.361 

 
Domingos Mariussi Tupãssi Poço 01 0,6 7.272.733 237.707 28/03/2003 

Arthur Albuquerque Coleto Heinrich Tupãssi Poço 01 1,3 7.274.888 251.758 
 

Valdenir Leal dos Santos Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.275.644 239.037 
 

Valdenir Leal dos Santos Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.275.644 239.037 
 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 10,0 7.275.972 234.980 20/08/2003 
Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 4,2 7.275.976 244.413 

 
Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 - 7.275.976 244.413 

 
C. Marques Derivados de Petróleo 

Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.276.011 234.978 
 

C. Marques Derivados de Petróleo 
Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 1,5 7.276.011 234.978 28/01/2003 

Orlando Rodrigues da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.276.017 235.583 
 

Gilberto Ribeiro e Outros Tupãssi Poço 01 3,0 7.276.100 245.160 19/12/2002 

Rogério Luiz Delamura e Outros Tupãssi Poço 01 4,2 7.276.368 250.948 08/04/2010 
I. Riedi & Cia Ltda Assis Chateaubriand Poço 01 0,4 7.278.354 235.850 08/04/2010 

O. Locatelli e Locatelli Ltda. Tupãssi Poço 01 - 7.278.369 245.652 
 

O. Locatelli e Locatelli Ltda. Tupãssi Poço 01 1,7 7.278.369 245.652 16/07/2004 

Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 3,0 7.278.436 246.709 05/10/2010 
Coamo Agroindustrial Cooperativa Tupãssi Poço 01 3,0 7.278.436 246.709 29/08/2003 

Farima Indústria e Comércio de Sub-
produtos Animais Ltda. Tupãssi Poço 01 2,5 7.278.546 247.557 

 
Farima Indústria e Comércio de Sub-

produtos Animais Ltda Tupãssi Poço 01 2,5 7.278.546 247.557 02/03/2005 

Rodrigo da Silva e Outros Tupãssi Poço 01 - 7.278.798 253.236 
 

Rodrigo da Silva e Outros Tupãssi Poço 01 2,5 7.278.798 253.236 
 

Antônio Nakazawa Tupãssi Poço 01 3,3 7.278.836 244.408 
 

Antônio Nakazawa Tupãssi Poço 01 1,0 7.278.836 244.408 20/05/2011 

José Roberto Barbosa Tupãssi Poço 01 3,5 7.278.865 241.032 
 

Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 - 7.279.050 240.450 
 

Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 1,2 7.279.050 240.450 26/03/1997 
Carlos Alberto Marochio Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.279.177 240.116 

 
Edinaldo Augusto Barbosa Tupãssi Poço 01 1,2 7.279.254 252.753 10/06/2011 

Antonio Baptista Bastos Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.279.372 239.296 
 

Antonio Baptista Bastos Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.279.372 239.296 15/09/2009 
Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 01 4,2 7.279.548 243.316 

 
Edson de Melo Barbosa e Outro Tupãssi Poço 01 1,5 7.280.029 252.781 

 
Cristina Gabão Olivo Nova Aurora Poço 01 1,3 7.280.128 254.088 

 
Manoel Joeci Flores Tupãssi Poço 01 1,7 7.280.206 251.118 10/02/2010 

Eliza Maria Frainer Bragagnolo Tupãssi Poço 01 2,1 7.280.413 252.490 
 

Antonio Aleixo Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.280.643 237.941 
 

Antonio Aleixo Assis Chateaubriand Poço 01 3,0 7.280.643 237.941 15/09/2009 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 
Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 6-21  
 

NOME MUNICÍPIO MANANCIAL 
VAZÃO 

(m³/h) 
UTM N UTM E DATA 

Agostinho Jacob Kaiser Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.281.697 238.326 30/05/2007 
Euzebio Emygdio Ferreira Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.281.820 237.820 

 
Euzebio Emygdio Ferreira Assis Chateaubriand Poço 01 1,7 7.281.820 237.820 

 
SANEPAR Tupãssi Poço 01 1,9 7.282.100 245.300 17/05/1997 

Jose Afonso Emilio Naves Assis Chateaubriand Poço 01 0,3 7.282.636 237.989 
 

Copacol - Cooperativa Agroindustrial 
Consolata Jesuítas Poço 01 2,5 7.286.540 254.485 14/12/2011 

Copacol - Cooperativa Agroindustrial 
Consolata Jesuítas Poço 01 2,5 7.286.540 254.485 17/11/2005 

Jair Ferracini Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.287.719 248.042 
 

Celso da Silva Janiaki Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.288.387 245.287 
 

Celso da Silva Janiaki Assis Chateaubriand Poço 01 0,8 7.288.387 245.287 23/08/2012 
Arnaldo Antènio Fávero Jesuítas Poço 01 2,0 7.288.420 253.184 09/12/2005 

Amauri Egea da Costa Assis Chateaubriand Poço 01 2,1 7.288.521 244.580 
 

Amauri Egea da Costa Assis Chateaubriand Poço 01 0,8 7.288.521 244.580 23/08/2012 

Ilene Josue Vieira Camilo Assis Chateaubriand Poço 01 0,8 7.288.550 240.752 
 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 8,3 7.288.711 239.703 20/08/2003 

Dorival Cozer Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.288.923 240.253 
 

Dorival Cozer Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.288.923 240.253 10/06/2011 

Vitor Koschinski Junior Jesuítas Poço 01 - 7.289.516 254.694 
 

Vitor Koschinski Junior Jesuítas Poço 01 - 7.289.516 254.694 
 

Robson Ferracini Assis Chateaubriand Poço 01 0,4 7.289.529 247.164 
 

Dirceu Capello Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.289.601 246.068 
 

Associação Comunitária Zé Lulu Assis Chateaubriand Poço 01 1,8 7.289.900 244.850 19/09/2002 
Erasmo Bergamin Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.289.955 241.457 

 
SANEPAR Jesuítas Poço 01 4,2 7.290.368 252.534 

 
Prefeitura Municipal de Jesuítas Jesuítas Poço 01 - 7.290.368 252.534 

 
Atílio Costa Jesuítas Poço 01 - 7.290.393 253.009 

 
Airton Rebutini Assis Chateaubriand Poço 01 1,7 7.290.436 243.122 

 
Edmundo Holem e Outro Jesuítas Poço 01 0,4 7.290.528 254.613 07/05/2012 

Waldemar Barriquello Jesuítas Poço 01 2,5 7.290.864 253.899 19/04/2007 

Vitorio de Assis Cassandro Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.291.475 248.835 28/09/2005 
Emílio Gonçalves Mori Jesuítas Poço 01 0,8 7.291.915 253.934 23/08/2012 

Telma Cristina Mori Jesuítas Poço 01 0,7 7.291.971 253.978 16/11/2004 
Natal Bachini Assis Chateaubriand Poço 01 1,0 7.292.359 242.672 26/05/2006 

SANEPAR Jesuítas Poço 01 - 7.292.800 254.000 
 

SANEPAR Jesuítas Poço 01 5,7 7.292.800 254.000 28/05/1992 

Inês Bianchi Mazzo Assis Chateaubriand Poço 01 1,5 7.293.919 241.269 
 

Paulo Cezar Felicio Assis Chateaubriand Poço 01 1,5 7.293.966 241.102 
 

Pedro Pereira de Oliveira Jesuítas Poço 01 1,7 7.294.560 252.265 
 

SANEPAR Jesuítas Poço 01 8,0 7.294.900 253.500 22/05/1997 
Joel Fernandes da Silva e Outros Jesuítas Poço 01 1,2 7.295.000 252.200 16/07/2004 

Andraci Blanco Gerona Assis Chateaubriand Poço 01 1,7 7.295.269 249.847 
 

Andraci Blanco Gerona Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.295.269 249.847 
 

Romildo de Castro Marques Jesuítas Poço 01 - 7.295.666 254.241 
 

José Viera Jesuítas Poço 01 1,3 7.296.104 251.628 
 

José Angelo Gussi Assis Chateaubriand Poço 01 2,1 7.296.187 243.921 
 

José Angelo Gussi Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.296.187 243.921 
 

Marcos Gasperi Jesuítas Poço 01 2,0 7.296.198 251.565 20/10/2006 
Valdeci Bega Sanchez Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.296.687 246.685 

 
Benedito Pereira da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.296.782 245.996 

 
Benedito Pereira da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.296.782 245.996 

 
Comércio de Derivados de Petróleo 

Sabino Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 1,7 7.296.926 243.568 10/12/2004 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 3,9 7.297.150 247.000 26/07/1996 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 16,7 7.297.370 247.028 30/10/2009 
SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 20,0 7.297.370 247.028 27/05/1999 

Venceslau de Souza Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.297.402 246.033 
 

Frigorífico Carajás Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.297.587 247.470 13/04/2011 
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Comércio de Derivados de Petróleo 
Andrade Marques Ltda Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.297.641 245.514 

 
Ismael Luciano Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.297.667 244.637 

 
Ismael Luciano Assis Chateaubriand Poço 01 1,7 7.297.667 244.637 

 
Condomínio Edifício Jorge Luiz Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.298.300 245.300 12/11/1997 

Avestruz Derivados de Petróleo Ltda. Assis Chateaubriand Poço 01 0,6 7.298.520 246.059 05/08/2005 
Moacir Bueno & Claudines Alves Jesuítas Poço 01 - 7.298.875 256.150 

 
Walter Gil Vicente de Souza Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.299.193 247.621 

 
Pedro Luiz Fabricio Jesuítas Poço 01 0,9 7.299.328 255.930 

 
Edivan Francisco de Lima Jesuítas Poço 01 2,5 7.299.406 256.790 

 
Edivan Francisco de Lima Jesuítas Poço 01 - 7.299.406 256.790 

 
Edivan Francisco de Lima Jesuítas Poço 01 2,1 7.299.406 256.790 

 
Iria Henrichsen da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 1,3 7.299.449 247.076 28/03/2008 

Ary Rado Jesuítas Poço 01 2,0 7.299.873 256.445 26/05/2006 

Antonio Bittencourt Jesuítas Poço 01 0,8 7.299.895 256.484 23/08/2012 
Maria Aparecida Ranussi Ferreira dos 

Santos Jesuítas Poço 01 1,0 7.300.071 254.422 
 

Maria Aparecida Ranussi Ferreira dos 
Santos Jesuítas Poço 01 0,4 7.300.071 254.422 13/12/2010 

José Gomes dos Santos Assis Chateaubriand Poço 01 0,7 7.300.157 245.113 21/10/2004 
José Aparecido dos Santos Jesuítas Poço 01 0,2 7.300.211 256.753 

 
Eron Batista Neves Jesuítas Poço 01 - 7.300.426 255.322 

 
Eron Batista Neves Jesuítas Poço 01 0,6 7.300.426 255.322 23/06/2009 

Paulo Alexandre da Cruz Jesuítas Poço 01 1,3 7.300.440 251.165 29/06/2004 
Arlindo Pegoraro de Azevedo Jesuítas Poço 01 1,5 7.300.495 255.470 26/05/2006 

Devanil Marcílio Ribeiro Jesuítas Poço 01 1,3 7.300.513 254.150 18/12/2007 
João Romão Matheus Assis Chateaubriand Poço 01 - 7.300.586 246.118 

 
João Romão Matheus Assis Chateaubriand Poço 01 0,4 7.300.586 246.118 

 
Leodegário José do Rego Jesuítas Poço 01 3,3 7.300.664 253.763 

 
Gilberto Francisco Hernandes Jesuítas Poço 01 2,5 7.300.730 257.042 03/12/2007 

SANEPAR Jesuítas Poço 01 29,2 7.300.800 254.700 28/05/1992 

Rosa Gonzales Garcia Jesuítas Poço 01 3,3 7.300.822 256.530 
 

Rosa Gonzales Garcia Jesuítas Poço 01 - 7.300.822 256.530 
 

Rosa Carrara Ungaro Jesuítas Poço 01 - 7.300.845 256.462 
 

Rosa Carrara Ungaro Jesuítas Poço 01 - 7.300.845 256.462 
 

Roberto Natal Dal Molin Jesuítas Poço 01 2,0 7.301.055 252.444 30/10/2009 
Neide Agassi Garcia Jesuítas Poço 01 2,5 7.301.189 257.308 

 
Neide Agassi Garcia Jesuítas Poço 01 1,5 7.301.189 257.308 23/08/2012 

Antonio Vitorino da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 0,8 7.301.394 246.122 10/06/2011 

Nelson Mazzalli Jesuítas Poço 01 - 7.301.629 254.388 
 

Nelson Mazzalli Jesuítas Poço 01 - 7.301.629 254.388 
 

Nelson Mazzalli Jesuítas Poço 01 1,0 7.301.654 254.356 
 

Nelson Mazzalli Jesuítas Poço 01 - 7.301.654 254.356 
 

João Gallo Jesuítas Poço 01 - 7.301.856 257.034 
 

João Gallo Jesuítas Poço 01 - 7.301.856 257.034 
 

José Soares Gomes Jesuítas Poço 01 2,5 7.301.875 249.926 
 

Carlos Cesar Flamia Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.302.108 246.408 
 

Jaime Moreno Fiordelis Jesuítas Poço 01 3,3 7.302.724 256.305 
 

Copacol - Cooperativa Agroindustrial 
Consolata Jesuítas Poço 01 12,5 7.302.973 253.280 

 
Nelsondes Jose Ferrari Assis Chateaubriand Poço 01 5,2 7.303.015 247.988 

 
SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 3,8 7.303.250 249.400 26/07/1996 

João Thomé Jesuítas Poço 01 2,0 7.303.689 254.642 18/12/2007 

Tutomu Sagawa Jesuítas Poço 01 1,7 7.304.539 256.870 30/09/2004 
Adão Ferreira Assis Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.304.652 248.236 

 
Agostinho Braga Jesuítas Poço 01 2,5 7.305.108 254.936 

 
Agostinho Braga Jesuítas Poço 01 - 7.305.108 254.936 

 
Joaquim Colaão Jesuítas Poço 01 2,5 7.305.469 255.719 26/05/2006 

Prefeitura Municipal de Jesuítas Jesuítas Poço 01 2,5 7.305.850 252.400 31/01/2001 
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NOME MUNICÍPIO MANANCIAL 
VAZÃO 

(m³/h) 
UTM N UTM E DATA 

Maura Carrara Jesuítas Poço 01 2,5 7.306.261 252.256 
 

Maura Carrara Jesuítas Poço 01 1,8 7.306.261 252.256 08/04/2010 

Ricardo Shibuya Jesuítas Poço 01 - 7.306.484 255.640 
 

Gilberto Castanho Jesuítas Poço 01 - 7.308.147 251.347 
 

José Bernabe Granero Jesuítas Poço 01 - 7.308.441 255.140 
 

José Bernabe Granero Jesuítas Poço 01 2,0 7.308.441 255.140 26/05/2006 

Silvio Marquezini Jesuítas Poço 01 0,6 7.309.085 257.109 21/10/2011 
Carlos Hugo Krause Jesuítas Poço 01 0,2 7.309.167 250.557 

 
Alecio Donato Jesuítas Poço 01 1,0 7.309.924 256.288 30/05/2007 

Jaime Granero Ramos Jesuítas Poço 01 1,7 7.310.118 251.329 
 

Valdecir Alves Jesuítas Poço 01 0,4 7.310.356 255.857 23/08/2012 
Ronaldo Pomering Formosa do Oeste Poço 01 - 7.310.662 252.715 

 
Ronaldo Pomering Formosa do Oeste Poço 01 2,3 7.310.662 252.715 10/02/2010 

Aparecido Laertes Galli Jesuítas Poço 01 1,0 7.310.809 255.132 23/08/2012 

Airton Painelli Jesuítas Poço 01 1,7 7.310.818 251.104 21/10/2011 
Sebastião Geraldo Gianini Assis Chateaubriand Poço 01 2,1 7.310.898 246.724 

 
João Castilho Neto Formosa do Oeste Poço 01 2,0 7.311.320 253.320 06/10/2006 
Luiz Carlos da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 2,3 7.311.479 247.595 

 
Luiz Carlos da Silva Assis Chateaubriand Poço 01 2,1 7.311.479 247.595 

 
Luiz Bezerra do Nascimento e Outros Formosa do Oeste Poço 01 - 7.311.516 253.347 

 
Luiz Bezerra do Nascimento e Outros Formosa do Oeste Poço 01 2,5 7.311.516 253.347 28/03/2003 

Alceu Dias Borborema Jesuítas Poço 01 1,3 7.311.600 249.521 28/03/2008 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 3,3 7.311.700 248.300 26/07/1996 
Moacir Tessaro Formosa do Oeste Poço 01 1,5 7.312.518 255.735 28/03/2008 

Claudemir Aparecido Custodio Assis Chateaubriand Poço 01 1,3 7.312.894 246.123 
 

Domingos Basso Formosa do Oeste Poço 01 1,3 7.312.971 255.558 26/05/2006 

Mauro Tessaro Formosa do Oeste Poço 01 2,1 7.313.336 254.423 15/09/2009 
Reginaldo Tessaro Formosa do Oeste Poço 01 - 7.313.697 254.738 

 
Reginaldo Tessaro Formosa do Oeste Poço 01 1,7 7.313.697 254.738 

 
SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 01 6,7 7.313.779 246.305 21/08/2006 

Marcos Januário Pech Assis Chateaubriand Poço 01 2,5 7.314.116 249.355 
 

Gilmara Amaral Braga de Carvalho Formosa do Oeste Poço 01 4,2 7.315.171 251.792 
 

Jose Carlos de Carvalho Formosa do Oeste Poço 01 4,3 7.315.171 251.792 
 

Manoel Belmonte Formosa do Oeste Poço 01 2,5 7.316.083 250.930 
 

Prefeitura Municipal de Cascavel Cascavel Poço 02 0,4 7.252.366 250.340 08/04/2010 
SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 02 8,3 7.275.413 235.515 20/08/2003 

Copacol - Cooperativa Agroindustrial 
Consolata Jesuítas Poço 02 3,8 7.286.790 254.689 04/02/2010 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 02 1,9 7.306.900 249.000 26/07/1996 
Prefeitura Municipal de Cascavel Cascavel Poço 02 0,4 7.252.366 250.340 08/04/2010 

Prefeitura Municipal de Tupãssi Tupãssi Poço 02 4,2 7.269.982 241.005 
 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 02 8,3 7.275.413 235.515 20/08/2003 
Copacol - Cooperativa Agroindustrial 

Consolata Jesuítas Poço 02 5,0 7.286.790 254.689 
 

Copacol - Cooperativa Agroindustrial 
Consolata Jesuítas Poço 02 3,8 7.286.790 254.689 04/02/2010 

Copacol - Cooperativa Agroindustrial 
Consolata Jesuítas Poço 02 3,8 7.286.790 254.689 27/03/2009 

Edmundo Holem e Outro Jesuítas Poço 02 - 7.290.528 254.613 
 

Emílio Gonçalves Mori Jesuítas Poço 02 3,3 7.291.999 254.001 
 

Emílio Gonçalves Mori Jesuítas Poço 02 3,0 7.291.999 254.001 23/08/2012 
Copacol - Cooperativa Agroindustrial 

Consolata Jesuítas Poço 02 12,5 7.302.751 253.527 
 

SANEPAR Assis Chateaubriand Poço 02 1,9 7.306.900 249.000 26/07/1996 
SANEPAR Jesuítas Poço 03 2,7 7.309.000 254.200 04/07/1996 

SANEPAR Jesuítas Poço 03 2,7 7.309.000 254.200 04/07/1996 
SANEPAR Jesuítas Poço 04 29,2 7.301.003 254.009 24/11/2008 

SANEPAR Jesuítas Poço 04 29,2 7.301.003 254.009 24/11/2008 
SANEPAR Jesuítas Poço 04 17,5 7.301.003 254.009 04/09/1996 
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NOME MUNICÍPIO MANANCIAL 
VAZÃO 

(m³/h) 
UTM N UTM E DATA 

SANEPAR Jesuítas Poço 05 26,0 7.302.500 252.150 09/08/1995 
SANEPAR Jesuítas Poço 05 26,0 7.302.500 252.150 09/08/1995 

Norolindo Nunes da Silva Tupãssi Poço Cacim - 7.279.347 242.679 
 

Norolindo Nunes da Silva Tupãssi Poço Cacim - 7.279.385 242.615 
 

Norolindo Nunes da Silva Tupãssi Poço Cacim - 7.279.416 242.642 
 

Jair Facchi Cascavel Poço Raso - 7.249.696 246.534 
 

Sabino Brasil Nunes de Campos Cascavel Poço Raso - 7.259.225 245.034 
 

Sabino Brasil Nunes de Campos Cascavel Poço Raso - 7.259.229 245.031 
 

Edemar Wessling Toledo Poço Raso - 7.261.145 241.929 
 

Adão Beloni Ferreira Toledo Poço Raso - 7.262.126 241.186 
 

Adão Beloni Ferreira Toledo Poço Raso 0,5 7.262.126 241.186 
 

Imerio Heitor Kunzler Tupãssi Poço Raso - 7.263.058 243.467 
 

Cledio Rafael Morgenstern Toledo Poço Raso - 7.263.521 240.787 
 

Maria Francisca de Oliveira Tupãssi Poço Raso - 7.265.588 243.391 
 

Dirceu Gasparetto Toledo Poço Raso - 7.267.863 235.548 
 

Juarez Bras Vian Toledo Poço Raso - 7.268.512 234.824 
 

Rosni Domukoski Assis Chateaubriand Poço Raso - 7.269.161 236.768 
 

Vilmar Grando Tupãssi Poço Raso - 7.270.846 238.945 
 

Hernandes Battisti de Godoy Tupãssi Poço Raso - 7.270.912 240.038 
 

Ailton Edson Jope Tupãssi Poço Raso - 7.270.984 242.868 
 

José Mario Borsatto Tupãssi Poço Raso - 7.271.232 240.914 
 

Valdenir Leal dos Santos Assis Chateaubriand Poço Raso - 7.275.612 238.991 
 

Irio Domingos Rabaioli Tupãssi Poço Raso - 7.277.828 244.167 
 

Antídio Clemente Jesuítas Poço Raso - 7.292.968 254.322 
 

Claudino Schiavon Assis Chateaubriand Poço Raso - 7.293.438 247.351 
 

Claudino Schiavon Assis Chateaubriand Poço Raso - 7.293.441 247.405 
 

Valdeci Bega Sanchez Assis Chateaubriand Poço Raso - 7.296.569 246.689 
 

Nelson Emílio Reis Toledo Rio 15,0 7.262.120 243.400 13/06/1995 

Vendolino Roecker Assis Chateaubriand Rio 5,0 7.275.615 236.963 21/10/2011 
Mauro José Jordão Assis Chateaubriand Rio 80,0 7.292.850 243.540 19/02/2003 

SANEPAR Assis Chateaubriand Rio 300,0 7.297.400 247.200 08/08/2002 

 

Dos postos identificados, apenas 11 correspondem à utilização de água 
superficial, que retiram um total de 419,3 m³/h (0,11 m³/s) da bacia. Os outros postos 
de captação somam 1.207,2 m³/h (0,34 m³/s) de retirada de água subterrânea, seja 
por meio de poços ou de minas. 

Tabela 6-8: Pontos de captação e valor outorgado na bacia hidrográfica do rio Verde. 

UTILIZAÇÃO PONTOS DE CAPTAÇÃO % VALOR OUTORGADO % 

Poços 376 88% 964,9 m³/h 59% 

Minas 39 9% 242,3 m³/h 15% 

Rios/Córregos 11 3% 419,3 m³/h 26% 

TOTAL 426 100% 1.626,5 m³/h 100% 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2013). 

Das captações superficiais localizadas à montante da CGH Vitória, ape-
nas quatro foram identificadas, as quais retiram um total de 9,8 m³/h da bacia, valor 
este que é insignificante do ponto de vista de usos consuntivos e não existe a ne-
cessidade de considerá-lo no momento da geração da série histórica do empreendi-
mento. 
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Tal afirmação se faz possível devido ao fato de que os dados hidrológicos 
geralmente trazem consigo erros de ordem e de magnitude muito superiores aos 
valores outorgados pelo AGUASPARANÁ. Além disso, o fato de ser retirado do rio 
Verde 9,8 m³/h (0,0027 m³/s) não significa dizer que esse volume de água não volte 
para os cursos d’água, pois no caso da bacia em questão, podem retornar de manei-
ra simples, pela infiltração natural no uso e reuso na agricultura. 

6.2.1.10 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA 

As características fisiográficas de uma bacia hidrográfica são de grande 
importância na determinação dos aspectos de seu comportamento hidrometeorológi-
co. Existem relações fundamentais entre o regime hidrológico e suas características, 
como a rede de drenagem, características do relevo, sinuosidade, entre outros. 

Alguns dos coeficientes utilizados encontram-se detalhados na Tabela 
6-9. A seguir é mostrado o significado de cada coeficiente e como eles podem ser 
calculados: 

• Linha 3 – Coeficiente de compacidade ou índice de Gravelius (Kc) é 
a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo 
de área igual à bacia; 

• Linha 4 – O comprimento axial da bacia é determinado pela distân-
cia entre desembocadura e a cabeceira mais distante da bacia; 

• Linha 5 – Fator de forma (Kf) é a relação entre a largura média e o 
comprimento axial da bacia. Este parâmetro constitui um índice da 
maior ou menor tendência de ocorrência de enchentes em uma ba-
cia hidrográfica. Uma bacia com um fator de forma baixo é menos 
sujeita a enchente que outra de mesmo tamanho, porém de maior 
fator de forma; 

• Linha 7 – A densidade de drenagem é expressa pela relação entre o 
comprimento total dos cursos d’água (sejam eles perenes, intermi-
tentes ou efêmeros) de uma bacia e sua área total. Este parâmetro 
fornece uma indicação da eficiência de drenagem da bacia, pode-se 
afirmar que este índice varia de 0,5 km/km², para bacias com drena-
gem pobre, a 3,5 ou mais, para bacias excepcionalmente bem dre-
nadas (VILLELA e MATTOS, 1978); 

• Linha 8 – A extensão média do escoamento superficial é definida 
como sendo a distância média que a precipitação efetiva teria que 
escoar sobre os terrenos de uma bacia, caso o escoamento se des-
se em linha reta desde onde a chuva caiu até o ponto mais próximo 
no leito de um curso d’água qualquer da bacia. Este índice é dado 
pela razão entre a área da bacia hidrográfica e a extensão total dos 
cursos d'água da bacia; 
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• Linha 11 – Sinuosidade é a relação entre o comprimento do rio prin-
cipal e o comprimento de talvegue da bacia. Este índice pode ser en-
tendido como um dos fatores controladores da velocidade de esco-
amento no canal, seu valor igual à unidade indica que o rio segue 
exatamente a linha do talvegue, apresentando baixo grau de sinuo-
sidade; 

• Linha 12 – A declividade de álveo é obtida pela diferença de altitude 
entre a nascente e a foz do rio principal dividida pelo seu compri-
mento do total, dando um indicativo da declividade média da bacia, 
em porcentagem; 

• Linha 13 – O tempo de concentração é definido como o tempo ne-
cessário, a partir do início de um evento de precipitação, para que 
toda a água da bacia chegue ao seu exutório. 

Tabela 6-9: Características fisiográficas da bacia hidrográfica do rio Verde. 

N 
CARACTERÍSTICA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA 
EQUAÇÃO PARÂMETROS RESULTADO 

1 Perímetro P - 218,9 km 

2 Área de Drenagem A - 1.015,6 km² 

3 Coeficiente de Compacidade (KC) K� � 0,282. 	 P√A 
P = 218,9 km 

A = 1015,6 km² 
1,94 

4 Comprimento Axial da Bacia L - 43,0 km 

5 Fator de Forma (Kf) K� � L�
L �

A
L� 

A = 1015,6 km² 
L = 43,0 km 

0,55 

6 Extensão Total dos Cursos D'água LT - 716,8 km 

7 Densidade de Drenagem (Dd) D� � LTA  
LT = 716,8 km 

A = 1015,6 km² 
0,71 km/km² 

8 
Extensão Média de Escoamento 

Superficial 
E� � A

LT 
A = 1015,6 km² 
LT = 716,8 km 

1,42 

9 Comprimento do Curso D'água Principal LP - 100,9 km 

10 
Comprimento do Talvegue do rio 

Principal 
LV - 72,8 km 

11 
Sinuosidade do Curso D'água 

Principal 
S�� � LVL� 

LP = 100,9 km 
LV = 72,8 km 

0,72 

12 Declividade de Álveo (D) D � ∆H
L�  

∆H = 391,9 m 
LP = 100,9 km 

0,39% 

13 Tempo de Concentração (Tc) TC �  0,87. L�"∆H #
$,"%&

 
∆H = 391,9 m 
LP = 100,9 km 

19,6 horas 

 

Pela análise dos resultados da Tabela 6-9, conclui-se que a bacia do rio 
Verde tem baixa susceptibilidade às enchentes devido a não proximidade numérica 
do coeficiente de compacidade (Kc) e do fator de forma (Kf) com a unidade. 

Embora existam poucas informações sobre a densidade de drenagem, 
com um valor de 0,71 km/km² a bacia do rio Verde caracteriza-se como pouco dre-
nada, dado que o índice varia de 0,5 para bacias com drenagem pobre a 3,5 para 
bacias excepcionalmente drenadas (VILLELA e MATTOS, 1978). 
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No referente à sinuosidade do curso d’água principal (Sin), o rio Verde a-
presentou o índice igual a 0,72, o que reflete um médio grau de sinuosidade. 

Os índices declividade de álveo e tempo de concentração (Tc) estão rela-
cionados, dado que quanto maior a declividade média do curso d’água principal me-
nor é o tempo necessário para que toda a água da bacia chegue ao seu exutório. 
Com tempo de concentração igual a 19,6 horas a bacia do rio Verde apresentou-se 
semelhante à bacias da mesma ordem de grandeza no estado do Paraná. 

6.2.1.11 HIDROMETEOROLOGIA 

Um dos aspectos mais importantes para realização dos projetos de enge-
nharia de aproveitamentos hidrelétricos (UHE, PCH, PCH e MCH) é a hidrologia, 
uma vez que as características hidrometeorológicas da bacia hidrográfica influem 
diretamente no potencial de geração de energia e viabilização do empreendimento. 

6.2.1.11.1 ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS 

Para a obtenção dos dados hidrológicos foram analisadas informações 
provenientes da Agência Nacional de Águas e do Instituto das Águas do Paraná. Os 
critérios utilizados para a seleção das estações foram: proximidade com a região de 
implantação da CGH Vitória, o período e a qualidade dos dados disponíveis, assim 
como, as características físicas da região, como: geologia, uso do solo, geomorfolo-
gia, hipsometria e declividade. 

A Figura 6-14 e a Tabela 6-10 mostram a localização e as características 
gerais das estações hidrológicas (Fluviométricas – F e Pluviométricas – P) contem-
pladas nesse estudo. 
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Figura 6-14: Localização das estações hidrológicas utilizadas no estudo. 

 

Tabela 6-10: Descrição das estações hidrológicas utilizadas no estudo. 

ESTAÇÃO TIPO MUNICÍPIO 
CÓDIGO 

ANA 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 
LAT. LONG. ALTITUDE 

AD 

(km²) 

PCH Melissa - 
Jusante 

F Corbélia 64797000 COPEL -24:32:7 -53:12:17 318 m 434,39 

Salto Sapucaí F Corbélia 64790000 AGUASPARANÁ -24:37:59 -53:6:0 730 m 693,25 

Ponte Leôncio Primo F Palmital 64773000 AGUASPARANÁ -24:46:59 -52:13:59 480 m 696,64 

ETA - Assis Chate-
aubriand 

F Assis Chate-
aubriand 

64824800 ANA -24:24:58 -53:29:34 500 m 231,01 

Iporã F Iporã 64833000 AGUASPARANÁ -23:58:17 -53:45:0 260 m 1075,51 

Ponte do Goio-Bang F Campina da 
Lagoa 

64785000 AGUASPARANÁ -24:37:0 -52:55:59 320 m 1341,83 

Guampará F Palmital 64764000 AGUASPARANÁ -24:58:59 -52:16:59 550 m 1688,65 

Balsa do Goio-Ere F Mariluz 64810000 AGUASPARANÁ -23:55:0 -53:7:59 320 m 2032,98 

Balsa do Cantu F Altamira do 
Paraná 

64775000 AGUASPARANÁ -24:44:55 -52:42:10 360 m 2520,06 

Fazenda Uberaba F Mariluz 64815000 AGUASPARANÁ -24:7:59 -53:19:0 310 m 2961,36 

Porto Carriel F Guaraniaçu 64767000 AGUASPARANÁ -24:56:48 -52:35:47 380 m 3569,27 

Porto Guarani F Altamira do 
Paraná 

64771500 AGUASPARANÁ -24:51:58 -52:45:46 360 m 4165,02 

Bom Princípio P Toledo 2453027 AGUASPARANÁ -24:46:20 -53:38:30 635 m - 

Bragantina P Assis Chate-
aubriand 

2453030 AGUASPARANÁ -24:36:40 -53:36:51 517 m - 

Brasilândia do Sul P Brasilândia 
do Sul 

2453050 AGUASPARANÁ -24:11:54 -53:31:32 396 m - 

Palmitópolis P Nova Aurora 2453037 AGUASPARANÁ -24:34:23 -53:22:48 544 m - 

Fonte: Agência Nacional de Águas (2013). 
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6.2.1.11.2 METODOLOGIAS APLICADAS AO ESTUDO HIDROMETEOROLÓGICO 

A. Metodologia de Análise Cartográfica 

Apesar da Agência Nacional de Águas disponibilizar valores das áreas de 
drenagem das estações fluviométricas, estes dados foram cuidadosamente refeitos 
em ambiente CAD sobre cartas do IBGE e do Exército, e como apoio, em software 
SIG, a fim de obter valores mais confiáveis, especialmente para que as áreas de 
drenagem da bacia hidrográfica, da régua fluviométrica e da CGH Vitória estejam 
sobre a mesma base cartográfica e sejam obtidas através da mesma metodologia. 
Desta forma, eliminam-se os erros oriundos de diferenças entre as bases cartográfi-
cas, o que aumenta a confiabilidade do presente estudo. 

B. Metodologia de Análise dos Dados Pluviométricos 

Para a análise das séries de precipitação existentes na área de drenagem 
da CGH Vitória, e posterior cálculo de sua precipitação média anual, foi empregado 
o método de Thiessen. Este método consiste basicamente na subdivisão da área da 
bacia em retas unindo os pontos de localização das estações pluviométricas, traçan-
do segmentos de reta entre estes pontos. Quanto maior o número de estações plu-
viométricas existentes dentro da bacia, mais precisa a análise das séries de precipi-
tações, o que ocorre devido à diminuição da área de contribuição adotada para cada 
estação. 

C. Metodologia de Análise dos Dados Fluviométricos 

Diversas estações fluviométricas localizadas na bacia hidrográfica do rio 
Verde foram selecionadas para que fosse feita uma análise prévia do comportamen-
to hidrológico da região. Desses postos de medição, a estação Ponte Pinhão (cód. 
65811000) foi selecionada para fornecer dados à CGH Vitória através de um método 
de regionalização. Essa série foi, então, preenchida e expandida utilizando dados da 
estação Salto Curucaca (cód. 65815050). 

A partir dos dados de resumo de descarga dessas estações, fornecido pe-
la Agência Nacional das Águas (ANA), foram geradas quatro curvas-chave para o 
trecho do rio Verde, onde estão localizadas ambas as estações. Tais curvas foram 
utilizadas na geração da série de vazões médias diárias a partir dos dados de medi-
ção diária de cotas das mesmas estações. 

A transferência de vazões das estações fluviométricas para o eixo de im-
plantação do empreendimento foi feita considerando a relação linear entre as áreas 
de drenagens dos dois locais. 
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6.2.1.11.3 PLUVIOMETRIA 

Os dados pluviométricos analisados são provenientes de quatro estações 
localizadas próximas à bacia hidrográfica do rio Verde. São estas as estações: Bom 
Princípio (cód. 2453027), Bragantina (cód. 2453030), Brasilândia do Sul (cód. 
2453050) e Palmitópolis (cód. 2453037). 

Na Tabela 6-11 estão mostradas as precipitações acumuladas anuais de 
cada estação pluviométrica estudada, além de sua média anual e mensal. 

Tabela 6-11: Resumo dos dados Pluviométricos das estações próximas à bacia do rio Verde. 

ANO 
PRECIPITAÇÃO ACUMULADA ANUAL (mm) 

BOM PRINCÍPIO BRAGANTINA BRASILÂNDIA DO SUL PALMITÓPOLIS 

1976 1.394,4 1.528,4 1.536,1 1.591,7 

1977 1.336,5 1.333,7 1.338,1 1.565,7 

1978 1.122,9 1.208,1 1.237,9 1.154,2 

1979 2.171,2 2.016,1 1.857,7 2.054,6 

1980 1.725,7 1.652,7 1.476,5 1.784,8 

1981 1.749,6 1.617,1 1.741,3 1.929,6 

1982 1.760,7 1.589,0 2.163,1 1.825,3 

1983 2.684,4 2.889,8 2.600,0 2.685,8 

1984 1.465,0 1.221,8 1.258,9 1.320,4 

1985 1.301,4 685,6 1.007,9 1.012,4 

1986 1.991,6 1.926,4 1.488,3 1.920,2 

1987 1.968,3 1.853,8 1.292,7 1.872,2 

1988 1.261,0 1.214,2 1.082,4 1.342,2 

1989 1.887,8 2.236,1 1.787,3 1.911,0 

1990 2.094,6 1.985,7 1.837,3 2.192,6 

1991 1.793,4 1.627,7 1.216,1 1.470,0 

1992 2.471,9 2.310,2 2.219,1 2.338,7 

1993 1.702,5 1.882,1 1.858,2 1.902,8 

1994 1.844,9 1.662,3 1.513,5 1.660,1 

1995 1.903,9 1.710,6 1.594,4 1.854,4 

1996 1.888,1 1.661,8 1.930,3 1.871,8 

1997 2.291,0 2.096,0 1.942,4 2.203,6 

1998 2.578,5 2.286,2 2.076,5 2.339,6 

1999 1.399,3 1.452,0 1.046,6 1.272,5 

2000 2.109,5 1.934,3 1.809,4 1.926,1 

2001 1.785,5 1.550,8 1.392,4 1.666,4 

2002 2.089,8 1.757,1 1.501,0 1.951,3 

2003 2.081,3 1.744,7 1.689,3 1.560,4 

2004 1.575,1 1.686,6 1.751,3 1.823,6 

2005 1.629,2 1.721,3 1.790,3 1.577,0 

2006 1.793,0 1.398,2 1.524,6 1.557,0 

2007 1.795,3 1.353,7 1.538,6 1.583,2 

2008 1.684,9 1.730,0 1.435,5 1.731,0 

2009 2.112,5 2.061,7 1.629,1 1.835,8 

2010 1.740,5 1.792,2 1.591,0 1.630,5 

2011 1.858,9 1.846,9 1.796,0 1.627,7 

Média Anual 1.834,3 1.731,0 1.626,4 1.767,8 

Média Mensal 152,9 144,3 135,5 147,3 

 

Para uma análise mais detalhada dos meses mais chuvosos e dos meses 
de estiagem, está ilustrado na Figura 6-15 o gráfico que mostra a média do número 
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de dias chuvosos em cada mês do ano para o período da série histórica pluviométr
ca estudada de cada uma das quatro estações supracitadas.

Figura 6-15: Número médio de 

Como esperado, os meses com menos dias chuvosos são aqueles nas 
estações de inverno e outono. Nota
chuvosos entre as quatro estações pluviométricas.

Para complementar a análise anterior é importante visualizar as médias 
de precipitação para cada um dos meses do ano. Essas médias estão mostradas na 
Figura 6-16. 

Figura 6-16: Precipitação acumulada média mensal das quatro estações pluviométricas.
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O método de Thiessen estabelece a divisão da bacia hidrográfica em á-
reas de domínio das estações pluviométricas consideradas para tal estudo. A Figura 
6-17 mostra a divisão da área de drenagem da CGH Vitória nas respectivas áreas de 
domínio de cada uma dos quatro postos contemplados nessa análise. 

Figura 6-17: Áreas de domínio das estações pluviométricas. 

 
 

A partir do estabelecimento dos polígonos para cada estação foram de-
terminadas também suas respectivas áreas de domínio. Com estes dados, junta-
mente com as séries pluviométricas de cada uma das estações, anteriormente apre-
sentadas, foi possível o cálculo da precipitação média de cada uma das áreas e, 
consequentemente, da bacia hidrográfica do rio Verde. 
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Sendo assim, a precipitação média anual na bacia hidrográfica do rio Ver-
de é de 1.747 mm. Ao comparar com o restante do estado do Paraná, a partir da 
análise da Figura 6-18, vê-se que o empreendimento será implantado sobre uma 
bacia hidrográfica de características pluviométricas médias em relação ao estado do 
Paraná. 

Figura 6-18: Precipitação média anual no estado do Paraná. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Águas Paraná (2013). 

6.2.1.11.4 FLUVIOMETRIA 

Nesta etapa do estudo hidrológico, para subsidiar a compreensão do 
comportamento hídrico da região onde se insere a CGH Vitória, inicialmente foi feita 
uma busca por estações fluviométricas próximas ao eixo do barramento. A maior 
parte das estações possui áreas de drenagem acima de 1.000 km² (ver Figura 6-14). 
Como a CGH Vitória apresenta uma área de drenagem diminuta é importante que 
seja selecionada uma estação que, além de próxima, apresente uma ordem de dre-
nagem similar. 

A Figura 6-19 mostra a disponibilidade de dados nas estações da região, 
onde os intervalos hachurados indicam falhas na série de medições. 
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Figura 6-19: Disponibilidade de dados nas estações fluviométricas da região do apr
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: Disponibilidade de dados nas estações fluviométricas da região do aproveitamento. 
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Verifica-se que as estações mais indicadas para fornecimento de dados 
hidrológicos para a CGH Vitória são as estações Salto Sapucaí e Ponte do Goio-
Bang, visto que apresentam menores áreas de drenagem e estão localizadas próxi-
mas à região do empreendimento. A estação ETA - Assis Chateaubriand, apesar de 
estar localizada próxima à CGH, apresenta medições escassas de cota e vazão, o 
que impede o estabelecimento de uma curva-chave confiável. Por essa razão, os 
dados dessa estação não foram utilizados. 

Verifica-se que, dentre as duas estações mencionadas, a estação Salto 
Sapucaí é a mais próxima à região do aproveitamento e possui a menor área de 
drenagem. Além disso, essa estação localiza-se no rio Sapucaí, o qual é afluente do 
rio Piquiri pela margem esquerda, assim como o rio Verde. Por essa razão, a esta-
ção Salto Sapucaí foi selecionada para fornecimento de dados ao presente estudo 
hidrológico. 

A estação Salto Sapucaí apresenta uma longa série de dados, porém a-
presenta algumas falhas. Percebe-se que a estação Ponte do Goio-Bang é a mais 
próxima da estação Salto Sapucaí e, além disso, ambas as estações drenam uma 
área de tamanho similar. 

Por essa razão, a estação Ponte do Goio-Bang foi selecionada para o 
preenchimento das falhas da estação Salto Sapucaí. Esse preenchimento é confiá-
vel, pois as regiões onde se localizam as estações apresentam diversas semelhan-
ças quanto aos aspectos físicos, geológicos e pedológicos. Essas semelhanças po-
dem ser verificadas nos mapas de uso regional do solo, hipsometria, declividade e 
pedologia apresentados na Figura 6-20 até a Figura 6-23. 

Figura 6-20: Uso do solo nas áreas de drenagem das estações Salto Sapucaí e Ponte do Goio-Bang. 
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Figura 6-21: Mapa hipsométrico da região de localização das áreas de drenagem das estações Salto 
Sapucaí e Ponte do Goio-Bang. 

 

Figura 6-22: Mapa de declividades na região de localização das áreas de drenagem das estações 
Salto Sapucaí e Ponte do Goio-Bang. 
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Figura 6-23: Mapa pedológico da região de localização das áreas de drenagem das estações Salto 
Sapucaí e Ponte do Goio-Bang. 

 
 

Como se pode observar, em ambas as regiões o solo é utilizado predomi-
nantemente para agricultura. As declividades em ambos os locais são menores nas 
cabeceiras e maiores na foz de seus cursos d’água principais. Além disso, o solo 
encontrado em ambas as localidades apresenta textura argilosa, o que é determi-
nante na formação de escoamento superficial. 

Antes da utilização dos dados hidrológicos da estação Salto Sapucaí para 
a definição da capacidade de geração energética do potencial aproveitamento, os 
mesmos precisam ser tratados. Esse fato é evidente devido aos diversos erros en-
contrados nas séries hidrológicas disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas 
(ANA), as quais, por essa razão, não foram utilizadas nesse estudo. 

6.2.1.11.4.1 RESUMO DAS VAZÕES DE PROJETO 

Na Tabela 6-12 é apresentado um resumo das vazões de projeto para o 
aproveitamento, obtidas a partir do estudo hidrometeorológico apresentado nesse 
capítulo. 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 
Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 6-38  
 

Tabela 6-12: Resumo das vazões de projeto para a CGH Vitória. 

VAZÃO VALOR OBS 

Média de longo termo 7,9 m³/s - 

Desvio padrão da vazão média diária 6,3 m³/s - 

Desvio padrão da vazão média mensal 5,2 m³/s - 

Mínima média mensal 1,0 m³/s Junho/1978 

Máxima média mensal 38,2 m³/s Junho/1983 

Q95% 1,96 m³/s Curva de permanência diária 

Q95% 2,15 m³/s Curva de permanência mensal 

Q7,10 1,05 m³/s Distribuição de Weibull 

Vazão ecológica 0,53 m³/s Conforme Norma de Outorga NO-003_RAH 
do Instituto das Águas do Paraná 

Vazão máxima instantânea  
(TR = 10 anos) 

*obras galgáveis 
90,4 m³/s Distribuição de Gumbel majorada pelo método 

de Fuller 

Vazão máxima instantânea  
(TR = 25 anos) 

*obras não galgáveis 
110,0 m³/s Distribuição de Gumbel majorada pelo método 

de Fuller 

Vazão máxima instantânea  
(TR = 1.000 anos) 

186,7 m³/s Distribuição de Gumbel majorada pelo método 
de Fuller 

Vazão máxima instantânea  
(TR = 10.000 anos) 

234,4 m³/s Distribuição de Gumbel majorada pelo método 
de Fuller 

Vazão específica 25,9 L/s.km² Média de longo termo 

 

6.2.1.12 GEOMORFOLOGIA 

A Bacia Hidrográfica do rio Verde se localiza majoritariamente nos planal-
tos de Cascavel e Umuarama, conforme mostra a Figura 6-24, sendo que o rio nas-
ce no município de Cascavel e tem o restante de seu curso em sul-norte. O rio Verde 
segue em direção ao rio Piquiri, onde se localiza sua foz, nas divisas entre Assis 
Chateaubriand e Formosa do Oeste. A bacia em comento é caracterizada pela pre-
sença de rochas vulcânicas basálticas. 

A sub-unidade morfoescultural denominada Planalto de Cascavel situa-se 
no Terceiro Planalto Paranaense e apresenta dissecação média, ocupando uma á-
rea de 208,6 km². A classe de declividade predominante é menor que 12%. Em rela-
ção ao relevo, essa sub-unidade apresenta um gradiente de 240 metros, com altitu-
des variando entre 240 e 480 metros sobre o nível do mar. As formas predominantes 
são topos alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”, modeladas 
em rochas da Formação Serra Geral. 

O Planalto de Umuarama também se situa no Terceiro Planalto Parana-
ense e apresenta dissecação média e ocupa uma área de 214,2 km². Assim como o 
Planalto de Cascavel, a classe de declividade predominante é menor que 12%. A 
variação de altitudes é de cerca de 120 metros, partindo de 240 metros até um má-
ximo de 360 metros em relação ao nível do mar. Com relação às formas do relevo, 
predominam topos alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. 
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Figura 6-24: Geomorfologia da bacia hidrográfica do rio Verde. 

 
 

Segundo a MINEROPAR (2006), a geomorfologia da Bacia Hidrográfica 
do rio Verde é classificada de acordo com a Tabela 6-13. 

Tabela 6-13: Unidades Morfológicas da Bacia Hidrográfica do rio Verde. 

UNIDADE 

MORFOESTRUTURAL 

UNIDADE 

MORFOESCULTURAL 

SUBUNIDADE 

MORFOESCULTURAL 

Bacia Sedimentar do Paraná Terceiro Planalto Paranaense 
Planalto de Cascavel 

Planalto de Umuarama 

6.2.1.13 GEOLOGIA 

Sob o ponto de vista regional, a bacia hidrográfica do rio Verde, incluindo 
a área do empreendimento, está inserida na Bacia Sedimentar do Paraná, que por 
sua vez é uma extensa bacia intracratônica, localizada no sul do continente Sul-
Americano. Ela possui uma forma oval com eixo maior na direção N – S e ocupa 
uma área de 1.000.000 km². 

A Bacia Sedimentar do Paraná foi desenvolvida sobre crosta continental 
gerada ou rejuvenescida durante o Proterozóico Superior – Eopaleógeno por episó-
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dios tectonomagmáticos produzidos no Ciclo Brasiliano (MILANI e RAMOS, 1998 
apud PETERSOHN, 2006). 

Milani (1997) reconhece seis grandes unidades estratigráficas (Superse-
quências): Rio Ivaí (Ordoviciano-Siluriano), Paraná (Devoniano), Gondwana I (Car-
bonífero-Eotriássico), Gondwana II (Meso a Neotriássico), Gondwana III (Neojurássi-
co-Eocretáceo) e Bauru (Neocretáceo). 

A Supersequência Rio Ivaí é constituída pelas Formações Alto Garças, 
essencialmente arenosa, com base conglomerática; Formação Iapó composta es-
sencialmente por diamictitos e Formação Vila Maria composta por diamictitos na ba-
se com folhelhos intercalados com arenitos e siltitos na porção superior. A deposição 
desses sedimentos foi essencialmente marinha. 

A Supersequência Paraná é caracterizada pelas Formações Furnas cons-
tituída basicamente de arenitos e Formação Ponta Grossa composta por folhelhos 
na base, passando para arenitos sílticos e com pelitos no topo. Esses sedimentos 
representam ambiente de mar alto. 

A Supersequência Gondwana I engloba o maior volume de sedimentos da 
Bacia do Paraná que refletem grande variedade deposicional, iniciando seu ciclo 
deposicional em ambiente glacial, passando para condições de máximo afogamento 
marinho e encerrando sua deposição em ambiente continental. A Supersequência 
Gondwana II é caracterizada pelos pelitos de ambiente sedimentar lacustre-marinho 
da Formação Santa Maria. A Supersequência Gondwana III é constituída principal-
mente por arenitos eólicos da Formação Botucatu e pelo magmatismo Serra Geral. 
Por fim, a Supersequência Bauru representa clima semi-árido e é marcada pela de-
posição de arenitos de ambiente desértico. 

O magmatismo da Bacia do Paraná é constituído dominantemente por 
basaltos e basalto-andesitos de filiação toleítica, contrastantes com riolitos e riodaci-
tos, caracterizando uma associação litológica bimodal (basalto – riolito) (PETER-
SOHN, 2006). 

Estruturas como disjunções colunares são comuns. São estruturas tabula-
res com seções horizontais com formas hexagonais, pentagonais e quadradas com 
dimensões de até 2,0 m no eixo maior, dispostas perpendicularmente à superfície do 
corpo magmático. 

Os sills são representados por basaltos e microgabros de cor cinza escura 
e granulação fina (basaltos) a média (microgabros), compondo-se essencialmente 
por plagioclásio e piroxênio, exibindo estrutura maciça ou, eventualmente, amigda-
lóide. São rochas bastante homogêneas e suas variações são verificadas principal-
mente na interface sill – sedimento, onde exibem granulação muito fina a fina e tex-
tura afanítica. 

A bacia do rio Verde está localizada na unidade litoestratigráfica denomi-
nada Grupo São Bento – Formação Serra Geral, conforme é apresentado na Figura 
6-25. 
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Figura 6-25: Mapa geológico da bacia do rio Verde. 

 
 

A Formação Serra Geral é caracterizada por um extenso vulcanismo fis-
sural ocorrido no mesozóico. No Paraná o evento traduziu-se como uma espessa 
cobertura de lavas, uma rede de diques cortando toda a seção sedimentar e muitos 
sills intrudidos segundo os planos de estratificação dos sedimentos paleozóicos (MI-
LANI et al., 2007). Essa formação é constituída por extensos derrames de rochas 
ígneas, predominando basaltos, de idade jurássico-cretácea. 

6.2.1.14 PEDOLOGIA 

De acordo com Sistema Brasileiro de Classificação de Solos cada tipo de 
solo é denominado de unidade de mapeamento. Essas unidades de mapeamento de 
solo são agrupadas em grupos maiores denominados classes (EMBRAPA, 2007). 

Em toda a extensão da bacia hidrográfica do rio Verde ocorrem quatro 
classes de solos diferentes, três de Latossolos e uma de Nitossolos (ver Figura 
6-26). 
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Figura 6-26: Classes de solos presentes na bacia do rio Verde. 

 
 

A pedologia da bacia do rio Verde e do seu respectivo entorno podem ser 
verificadas no mapa de solos no Volume II – Caderno de Mapas (cód CGH-VIT-RAS-

15). 

6.2.1.14.1 LATOSSOLOS 

Os Latossolos são constituídos por material mineral e apresentam hori-
zonte B latossólico (Bl), ou seja, em avançado estágio de intemperização. São solos 
muito evoluídos, como resultado de enérgicas transformações no material constituti-
vo, tendo por conseqüência a ausência de minerais primários de fácil intemperiza-
ção. 

Em sua grande maioria são fortemente ácidos e com baixa saturação por 
bases, distróficos ou alumínicos, normalmente são muito profundos, tendo sua es-
pessura raramente inferior a um metro, variam de fortemente drenados a imperfei-
tamente drenados, geralmente apresenta grande homogeneidade de características 
ao longo do perfil do solo (IBGE, 2007 e EMBRAPA, 2006). 
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6.2.1.14.2 NITOSSOLOS 

Os Nitossolos são caracterizados pela presença de um horizonte B nítico, 
que é um horizonte subsuperficial não hidromórfico, de textura argilosa ou muito ar-
gilosa, sem incremento de argila do horizonte A para B ou com pequeno incremento 
e diferença textural inexpressiva. 

São solos profundos, bem drenados, possuem coloração variando de 
vermelho a brunada e, em geral, são moderadamente ácidos a ácidos. Apresentam 
argilas de baixa atividade ou caráter alítico, com moderado ou forte desenvolvimento 
estrutural do tipo prismas ou blocos, com a superfície dos agregados reluzentes, re-
lacionadas à cerosidade ou superfícies de compressão. Em geral, os nitossolos são 
bem drenados (IBGE, 2007 e EMBRAPA, 2006). 

6.2.1.15 POTENCIAL EROSIVO 

A evolução das encostas, bem como os processos geomorfológicos, ocor-
re pela interação dos fatores bióticos (flora e fauna), abióticos (clima, rocha, topogra-
fia) e antrópicos (homem). O fator antrópico, por sua vez, pode acelerar ou retardar 
os processos evolutivos nas encostas, dependendo da forma que suas ações irão 
repercutir no ambiente. 

A erosão dos solos é entendida como o conjunto de processos responsá-
veis pelo destacamento e transporte das partículas do solo tendo por agentes erosi-
vos os ventos, a água e as geleiras. A erosão constitui um processo natural de evo-
lução das paisagens, entretanto a velocidade destes processos varia com a suscep-
tibilidade dos solos a erosão, decorrentes de fatores naturais como a erosividade da 
chuva, o relevo e a erodibilidade dos solos, com as formas de uso e ocupação dos 
mesmos. Quando a ação antrópica atua acelerando os processos erosivos, tem se 
caracterizada a chamada erosão acelerada. 

A erosão acelerada pela água da chuva é dada pela ação das gotas e pe-
lo escoamento superficial. O escoamento superficial provoca a chamada erosão la-
minar, que ocorre quando a remoção de solo se dá uniformemente na superfície do 
terreno. A erosão em sulcos ou ravinas ocorre quando o processo erosivo é gerado 
pelo fluxo da água concentrado. Já quando o a erosão envolve o escoamento sub-
superficial e o aquífero freático ocorre à formação das voçorocas (VVAA, 2002). 

De uma maneira geral as principais causas da erosão acelerada são o 
desmatamento, o cultivo inadequado das terras, a abertura de estradas e a ocupa-
ção urbana. Como conseqüências desse processo figuram a destruição das terras 
agrícolas, dos equipamentos urbanos e obras civis, e o assoreamento de cursos de 
água e reservatórios. 

A metodologia utilizada para o estudo do potencial erosivo na bacia do rio 
Verde foi adaptada de Crepani et al. (2001). Segundo a literatura, os fatores mais 
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importantes para tal análise são: Pedologia, Geologia, Geomorfologia e o Uso e O-
cupação do Solo. 

Nesse sentido, através de sensoriamento remoto e ferramentas computa-
cionais aplicadas em ambiente SIG, utilizou-se de base de dados pré-existente para 
a geração da imagem do potencial de perda de solo. Foi utilizada uma escala gradu-
al de 1 a 9 para a ponderação de cada uma das quatro características estudadas, e 
através do cálculo da média entre os valores atribuídos aos layers, foi gerado um 
arquivo final em formato raster com células de 10 x 10 metros (ver Figura 6-27). 

Figura 6-27: Potencial Erosivo na bacia do rio Verde. 

 
 

Verifica-se que para a área de drenagem da CGH Vitória, o menor valor 
na escala atribuída foi 1. Os graus 3 e 4 contemplam maior parte da classificação da 
área estudada, predominando praticamente em toda a bacia hidrográfica, ainda é 
possível perceber que o grau 4 predomina em quase toda a região das nascentes da 
bacia do rio Verde. 

Há também algumas poucas áreas classificadas com os graus 1, 2 e 5. As 
áreas classificadas como grau 5 estão relacionadas as encostas com maiores decli-
vidades e próximas aos corpos hídricos. Em nenhum ponto o grau de potencial ero-
sivo atingiu valor maior que 6, sendo 9 o valor máximo da escala. 
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6.2.1.16 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA DO RIO VERDE E NO EN-
TORNO DA CGH VITÓRIA 

A expressão "Uso da Terra" pode ser entendida como a forma pela qual o 
espaço está sendo ocupado pelo homem, sendo assim, é importante considerar a 
forma que este espaço está sendo ocupado, ou seja, se é explorado de forma orga-
nizada e produtiva, conforme a capacidade de cada região (ROSA, 1992). 

De acordo com Silva et al., (2007) os processos naturais como erosão, li-
xiviação e modificação da cobertura vegetal, independente da ação humana ocorrem 
de forma natural, mas quando o homem transforma o ambiente, esses processos 
são acentuados e intensos, sendo consequências imediatas do mau uso deste solo. 

Em relação aos tipos predominantes de Uso e Ocupação do Solo na ba-
cia do rio Verde (ver Figura 6-28) é possível verificar que a área da bacia é domina-
da quase que em sua totalidade pela Agricultura e pequenas áreas de Uso Misto. 

Figura 6-28: Uso e Ocupação do solo na bacia do rio Verde. 

 
 

No entorno da região de implantação do empreendimento o que se verifi-
ca é um predomínio de áreas voltadas à agricultura e pastagem (ver Figura 6-29). O 
entorno do pequeno reservatório a ser formado apresenta um resquícios de frag-
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mentos florestais conectados à APP. Essa classificação também se apresenta em 
todo o trecho do conduto forçado, casa de força e canal de fuga da CGH. 

Mais detalhes a respeito do Uso e Ocupação do Solo na bacia do rio Ver-
de podem ser observados no mapa de Uso e Ocupação do Solo no Volume II – Ca-
derno de Mapas (cód CGH-VIT-RAS-14). 

Figura 6-29: Uso e ocupação do solo na região do empreendimento. 

 
 

6.2.1.17 CIRCUITO HIDRÁULICO DE ADUÇÃO 

A Figura 6-30 mostra a área de implantação do empreendimento com os 
pontos de foto tiradas em campo. As imagens mostradas na Figura 6-31 represen-
tam os pontos. 
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Figura 6-30: Área de implantação do empreendimento 

 

Figura 6-31: Fotografias de campo. 

(1) 

 

(2) 

 
(3) 

 

(4) 
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6.2.2 AMBIENTE NATURAL – MEIO BIÓTICO 

Como explicado anteriormente foi definido pela equipe executora do pre-
sente estudo, que devido às similaridades entre a abrangência dos impactos nas 
áreas de influência da referida CGH, o Meio Biótico (Fauna e Flora) e o Meio Físico 
seriam agrupados em uma categoria maior formando o Ambiente Natural. 

6.2.2.1 DIAGNÓSTICO DA FLORA 

O estado do Paraná se apresenta com variadas condições de ambiente, 
que a partir de longo período sem grandes perturbações, permitiu a evolução de di-
versificadas tipologias vegetais, que também variam, adaptando-se de acordo com 
as características ambientais regionais.  

Assim podemos separar as formações florestais do estado em três gran-
des unidades fitogeográficas, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista e 
Floresta Estacional Semidecidual, que se diferenciam florística e fitofisionomicamen-
te como resultado, principalmente, das variações de clima e relevo apresentados, 
sendo que originalmente cobriam cerca de 83% da superfície do estado. Vastas flo-
restas naturais estas que foram exploradas de modo extremamente predatório no 
século passado (MAACK, 2002). 

Apesar do predomínio de vegetação florestal no estado, apareciam tam-
bém os campos limpos, em extensas áreas, principalmente nas porções mais eleva-
das do planalto, nas regiões de Curitiba, Palmas, Guarapuava e Ponta Grossa, po-
dendo-se ainda hoje observar a presença destes campos nativos, apesar da cres-
cente diminuição de áreas representativas e descaracterização diversa deste ambi-
ente natural (ZILLER, 2000). 

O empreendimento CGH Vitória está situada na bacia do rio Verde e a-
presenta a formação de Floresta Estacional Semidecidual. 

O conceito ecológico da Floresta Estacional Semidecidual está condicio-
nado pela dupla estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas chu-
vas de verão, seguida por estiagem acentuada e outra subtropical sem período se-
co, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio do inverno com temperatu-
ras médias inferior a 15º C. 

É constituída por fanerófitos com gemas foliares protegidas da seca por 
escamas (catafilos), ou pêlos, e cujas folhas adultas são esclerofilas ou membraná-
ceas deciduais. 

Nesse tipo de vegetação a portecentagem das árvores cadudifólias, no 
conjunto florestal e não das espécies que perdem as folhas individualmente, situa-se 
entre 20 e 50%. Apresenta como gêneros comuns entre outros Parapiptadenia sp., 
Tabebuia sp. e Peltophorum sp. 
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Apresenta quatro divisões de acordo com as altitudes de ocorrência: Alu-
vial, Terras Baixas, Submontana e Montana. 

Não foram observadas unidades de conservação presentes nas três áreas 
de influência do empreendimento. 

6.2.2.1.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII 

Após as atividades de campo foram constatadas na AII as formações de 
Floresta Estacional Semidecidual nos estágios inicial e médio de sucessão e áreas 
antrópicas, representadas por pastagens e construções (ver Figura 6-32 e Figura 
6-33). 

Figura 6-32: Borda de fragmento florestal na AII. 

 

Figura 6-33: Áreas antrópicas na AII. 

 
 

Foram identificadas 75 espécies vegetais presentes na AII pertencentes a 
38 famílias, entre os estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo e epifítico, que são mos-
tradas na Tabela 6-14. 

Tabela 6-14: Espécies vegetais observadas com maior freqüência na formação Floresta Estacional 
Semidecidual na AII da CGH Vitória. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR HÁBITO 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro arbóreo 
2 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha arbóreo 
3 APIACEAE Centella asiatica pata-de-cavalo* herbáceo 
4 AQUIFOLIACEAE Ilex theezans congonha arbóreo 
5 ARECACEAE Euterpe edulis palmito arbóreo 
6 ARECACEAE Syagrus romanzoffiana jerivá arbóreo 
7 ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia vassoura arbustivo 
8 ASTERACEAE Baccharis trimera carqueja herbáceo 
9 ASTERACEAE Mikania micrantha guaco herbáceo 

10 ASTERACEAE Piptocarpha angustifolia vassourão-branco arbóreo 
11 BORAGINACEAE Patagonula americana guajuvira arbóreo 
12 BROMELIACEAE Tillandsia stricta cravo epífita 
13 CACTACEAE Rhipsalis teres cactus epífita 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR HÁBITO 

14 CANELLACEAE Capsicodendron dinisii pimenteira arbóreo 
15 CANNABACEAE Celtis iguanaea espora-de-galo arbustivo 
16 CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia espinheira-santa arbustivo 
17 CLETHRACEAE Clethra scabra carne-de-vaca arbóreo 
18 CYPERACEAE Carex brasiliensis capim herbáceo 
19 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum argentinum cocão arbóreo 
20 EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia tapiá-mirim arbóreo 
21 EUPHORBIACEAE Sapium glandulatum leiteiro arbóreo 
22 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis leiteiro arbóreo 
23 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana branquilho arbóreo 
24 FABACEAE Acacia polyphylla nhapindá arbóreo 
25 FABACEAE Albizia sp. farinha-seca arbóreo 
26 FABACEAE Dalbergia sp. rabo-de-mico liana 
27 FABACEAE Inga uruguensis ingá arbóreo 
28 FABACEAE Lonchocarpus muhelbergianus feijão-cru arbustivo 
29 FABACEAE Machaerium brasiliense pau-sangue arbóreo 
30 FABACEAE Machaerium paraguariense sapuva arbóreo 
31 FABACEAE Myrocarpus frondosus cabreúva arbóreo 
32 FABACEAE Peltophorum dubium canafístula arbóreo 
33 LAMIACEAE Vitex megapotamica tarumã arbóreo 
34 LAURACEAE Ocotea silvestris canela-limão arbóreo 
35 LAXMANNIACEAE Cordyline spectabilis uvarana arbustivo 
36 MALVACEAE Luehea divaricata açoita-cavalo arbóreo 
37 MALVACEAE Sida sp. guanxuma herbáceo 
38 MELASTOMATACEAE Miconia sp. pixirica arbustivo 
39 MELIACEAE Cabralea canjerana canjerana arbóreo 
40 MELIACEAE Cedrela fissilis cedro arbóreo 
41 MELIACEAE Guarea sp. pau-de-arco arbustivo 
42 MELIACEAE Trichilia elegans pau-de-ervilha arbóreo 
43 MONIMIACEAE Mollinedia sp. capixim arbustivo 
44 MORACEAE Ficus sp. figueira arbóreo 
45 MORACEAE Sorocea bonplandii pau-chincho arbustivo 
46 MYRSINACEAE Rapanea parvifolia capororoca arbóreo 
47 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius murta arbóreo 
48 MYRTACEAE Calyptranthes concinna guamirim-facho arbóreo 
49 MYRTACEAE Campomanesia guazumifolia sete-capotes arbóreo 
50 MYRTACEAE Eucalyptus sp. eucalipto* arbóreo 
51 MYRTACEAE Eugenia uniflora pitanga arbóreo 
52 MYRTACEAE Myrcia laruotteana cambuí-camuflado arbóreo 
53 MYRTACEAE Myrcianthes gigantea araçá-do-mato arbóreo 
54 MYRTACEAE Myrciaria tenella camboim arbóreo 
55 PODOCARPACEAE Podocarpus lambertii pinheiro-bravo arbóreo 
56 POLYPODIACEAE Microgramma squamulosa cipó-cabeludo epífita 
57 PRIMULACEAE Rapanea parvifolia capororoca arbóreo 
58 PRIMULACEAE Rapanea umbellata capororocão arbóreo 
59 PROTEACEAE Roupala brasiliensis carvalho-brasileiro arbóreo 
60 ROSACEAE Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo arbóreo 
61 RUTACEAE Balfourodendron riedelianum pau-marfim arbóreo 
62 RUTACEAE Helietta apiculatta canela-de-viado arbóreo 
63 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca arbóreo 
64 SALICACEAE Casearia decandra guaçatunga arbóreo 
65 SALICACEAE Casearia silvestris cafezeiro-bravo arbóreo 
66 SAPINDACEAE Allophylus edulis vacum arbóreo 
67 SAPINDACEAE Cupania vernalis cuvatã arbóreo 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 
Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 6-51  
 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR HÁBITO 

68 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides miguel-pintado arbóreo 
69 SAPINDACEAE Serjania sp. cipó-timbó liana 
70 SAPOTACEAE Chrysophyllum gonocarpum aguaí arbóreo 
71 SOLANACEAE Solanum capsicoides mata-cavalo herbáceo 
72 SOLANACEAE Solanum erianthum fumo-bravo arbóreo 
73 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae joá-manso arbóreo 
74 THELYPTERIDACEAE Thelypteris rivularioides samambaia herbáceo 
75 URTICACEAE Cecropia pachystachya embaúba arbustivo 

 

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

A Floresta Estacional Semidecidual encontra-se fortemente fragmentada 
devido à presença de agricultura, reflorestamento e bovinocultura na região. A for-
mação observada ocorre nos estágios sucessionais inicial e médio, localizadas ge-
ralmente próximos a corpos hídricos (formação aluvial) ou em regiões de difícil me-
canização.(ver Figura 6-34 e Figura 6-35). 

Figura 6-34:Vegetação ciliar da floresta estacional 
presente na AII. 

 

Figura 6-35: Dossel da floresta estacional presente 
na AII. 

 
 

De acordo com a Tabela 6-15, foram observadas 63 espécies de porte ar-
bóreo pertencentes a 38 famílias botânicas presentes na AII do empreendimento. 

Tabela 6-15: Espécies arbóreas observadas com maior freqüência na formação Floresta Estacional 
Semidecidual na AII da CGH Vitória. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ESTRATOS 

1 2 R 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro X X X 

2 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha X   X 

3 AQUIFOLIACEAE Ilex theezans congonha   X X 

4 ARECACEAE Euterpe edulis palmito   X   

5 ARECACEAE Syagrus romanzoffiana jerivá X X X 

6 ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia vassoura     X 

7 ASTERACEAE Piptocarpha angustifolia vassourão-branco   X   

8 BORAGINACEAE Patagonula americana guajuvira X     
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ESTRATOS 

1 2 R 

9 CANELLACEAE Capsicodendron dinisii pimenteira     X 

10 CANNABACEAE Celtis iguanaea espora-de-galo   X   

11 CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia espinheira-santa   X   

12 CLETHRACEAE Clethra scabra carne-de-vaca X X   

13 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum argentinum cocão   X   

14 EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia tapiá-mirim X     

15 EUPHORBIACEAE Sapium glandulatum leiteiro X   X 

16 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis leiteiro X X   

17 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana branquilho X X X 

18 FABACEAE Acacia polyphylla nhapindá   X   

19 FABACEAE Albizia sp. farinha-seca   X   

20 FABACEAE Inga uruguensis ingá X     

21 FABACEAE Lonchocarpus muhelbergianus feijão-cru   X   

22 FABACEAE Machaerium brasiliense pau-sangue   X   

23 FABACEAE Machaerium paraguariense sapuva   X X 

24 FABACEAE Myrocarpus frondosus cabreúva X     

25 FABACEAE Peltophorum dubium canafístula X     

26 LAMIACEAE Vitex megapotamica tarumã     X 

27 LAURACEAE Ocotea silvestris canela-limão X     

28 LAXMANNIACEAE Cordyline spectabilis uvarana   X   

29 MALVACEAE Luehea divaricata açoita-cavalo X     

30 MELASTOMATACEAE Miconia sp. pixirica     X 

31 MELIACEAE Cabralea canjerana canjerana X     

32 MELIACEAE Cedrela fissilis cedro X X X 

33 MELIACEAE Guarea sp. pau-de-arco X     

34 MELIACEAE Trichilia elegans pau-de-ervilha   X   

35 MONIMIACEAE Mollinedia sp. capixim     X 

36 MORACEAE Ficus sp. figueira   X   

37 MORACEAE Sorocea bonplandii pau-chincho     X 

38 MYRSINACEAE Rapanea parvifolia capororoca X X X 

39 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius murta     X 

40 MYRTACEAE Calyptranthes concinna guamirim-facho X    

41 MYRTACEAE Campomanesia guazumifolia sete-capotes   X X 

42 MYRTACEAE Eucalyptus sp. eucalipto* X     

43 MYRTACEAE Eugenia uniflora pitanga     X 

44 MYRTACEAE Myrcia laruotteana cambuí-camuflado     X 

45 MYRTACEAE Myrcianthes gigantea araçá-do-mato X     

46 MYRTACEAE Myrciaria tenella camboim     X 

47 PODOCARPACEAE Podocarpus lambertii pinheiro-bravo X X X 

48 PRIMULACEAE Rapanea parvifolia capororoca X X X 

49 PRIMULACEAE Rapanea umbellata capororocão   X   

50 PROTEACEAE Roupala brasiliensis carvalho-brasileiro X X X 

51 ROSACEAE Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo X X X 

52 RUTACEAE Balfourodendron riedelianum pau-marfim     X 

53 RUTACEAE Helietta apiculatta canela-de-viado     X 

54 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca X X   

55 SALICACEAE Casearia decandra guaçatunga     X 

56 SALICACEAE Casearia silvestris cafezeiro-bravo     X 

57 SAPINDACEAE Allophylus edulis vacum X X   

58 SAPINDACEAE Cupania vernalis cuvatã     X 

59 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides miguel-pintado X     

60 SAPOTACEAE Chrysophyllum gonocarpum aguaí   X   

61 SOLANACEAE Solanum erianthum fumo-bravo     X 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ESTRATOS 

1 2 R 

62 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae joá-manso   X   

63 URTICACEAE Cecropia pachystachya embaúba X     

*Estrato 1 – Dossel. Estrato 2 – Estrato formado abaixo do dossel. R – Regeneração. 

 

Considerando as espécies arbóreas as espécies mais freqüentemente a-
vistadas foram: Acacia polyphylla (nhapindá), Patagonula americana (guajuvira), Ra-

panea parvifolia (capororoca), Allophyllus edulis (vacum) e Luehea divaricata (açoita-
cavalo). 

No estrato arbustivo as espécies mais presentes foram: Lonchocarpus 

muehlbergianus (feijão-cru), Cordyline spectabilis (uvarana), Miconia sp. (pixirica), 
Mollinedia sp. (capixim) e Solanum erianthum (fumo-bravo). 

Entre as espécies herbáceas mais comumente vistas estão: Centella asia-

tica, Baccharis dracunculifolia, Baccharis trimera, Mikania micrantha, Thelypteris ri-

vularioides e Solanum capsicoides. 

As epífitas são em pouco número sendo presentes Polypodium catharina-

e, Rhipsalis teres, Microgramma squamulosa e Tillandsia stricta. 

Considerando a lista de espécies ameaçadas publicada pelo IBAMA não 
estão presentes espécies ameaçadas. Com relação a lista de espécies ameaçadas 
do estado do Paraná (SEMA, 1995) estão presentes Lonchocarpus muehlbergianus 
(feijão-cru), Machaerium paraguariense (sapuva) e Myrocarpus frondosus (cabreú-
va); todas classificadas como “Raras”. 

REFLORESTAMENTO 

As áreas reflorestadas também estão presentes na AII do empreendimen-
to, sendo Eucalyptus sp a espécie utilizada. 

Figura 6-36: Área de reflorestamento presente na 
AII da CGH Vitória. 

 

Figura 6-37: Reflorestamento de eucalipto na AII 
da CGH Vitória. 
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ÁREA ANTRÓPICA 

A área antrópica é predomimante na AII e está presente em sua grande 
parte com áreas de pastagem. Existem pequenas porções de terrenos onde por de-
suso ocasionou o surgimento de formações pioneiras tendo como espécies freqüen-
tes: Sida sp., Solanum capsicoides, Thelyptheris rivularioides, Carex brasiliensis e 
Centella asiatica. 

Figura 6-38: Área de agricultura presente na AII da 
CGH Vitória. 

 

Figura 6-39: Acesso com pastagem na AII da CGH 
Vitória. 

 

6.2.2.1.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 

Após as atividades de campo foram constatadas na AID apenas as for-
mações de Floresta Estacional Semidecidual (ver Figura 6-40 e Figura 6-41) e áreas 
antrópicas, representadas por pastagem, solo descoberto e construções. 

Figura 6-40: Regeneração natural presente na AID 
da CGH Vitória. 

 

Figura 6-41: Interior da formação florestal presente 
na AID da CGH Vitória 
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Foram observadas 71 espécies vegetais presentes na AID pertencentes a 
36 famílias, entre os estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo e epifítico (ver Tabela 
6-16). 

Tabela 6-16: Espécies vegetais observadas com maior freqüência na formação Floresta Estacional 
Semidecidual na AID da CGH Vitória. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR HÁBITO 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro arbóreo 
2 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha arbóreo 
3 APIACEAE Centella asiatica pata-de-cavalo* herbáceo 
4 AQUIFOLIACEAE Ilex theezans congonha arbóreo 
5 ARECACEAE Syagrus romanzoffiana jerivá arbóreo 
6 ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia vassoura arbustivo 
7 ASTERACEAE Baccharis trimera carqueja herbáceo 
8 ASTERACEAE Mikania micrantha guaco herbáceo 
9 ASTERACEAE Piptocarpha angustifolia vassourão-branco arbóreo 
10 BORAGINACEAE Patagonula americana guajuvira arbóreo 
11 BROMELIACEAE Tillandsia stricta cravo epífita 
12 CACTACEAE Rhipsalis teres cactus epífita 
13 CANELLACEAE Capsicodendron dinisii pimenteira arbóreo 
14 CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia espinheira-santa arbustivo 
15 CLETHRACEAE Clethra scabra carne-de-vaca arbóreo 
16 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum argentinum cocão arbóreo 
17 EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia tapiá-mirim arbóreo 
18 EUPHORBIACEAE Sapium glandulatum leiteiro arbóreo 
19 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis leiteiro arbóreo 
20 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana branquilho arbóreo 
21 FABACEAE Acacia polyphylla nhapindá arbóreo 
22 FABACEAE Dalbergia sp. rabo-de-mico liana 
23 FABACEAE Inga uruguensis ingá arbóreo 
24 FABACEAE Lonchocarpus muhelbergianus feijão-cru arbustivo 
25 FABACEAE Machaerium brasiliense pau-sangue arbóreo 
26 FABACEAE Machaerium paraguariense sapuva arbóreo 
27 FABACEAE Myrocarpus frondosus cabreúva arbóreo 
28 FABACEAE Peltophorum dubium canafístula arbóreo 
29 LAMIACEAE Vitex megapotamica tarumã arbóreo 
30 LAURACEAE Ocotea odorifera canela-sassafrás arbóreo 
31 LAURACEAE Ocotea silvestris canela-limão arbóreo 
32 LAXMANNIACEAE Cordyline spectabilis uvarana arbustivo 
33 MALVACEAE Luehea divaricata açoita-cavalo arbóreo 
34 MELASTOMATACEAE Miconia sp. pixirica arbustivo 
35 MELIACEAE Cabralea canjerana canjerana arbóreo 
36 MELIACEAE Cedrela fissilis cedro arbóreo 
37 MELIACEAE Trichilia elegans pau-de-ervilha arbóreo 
38 MONIMIACEAE Mollinedia sp. capixim arbustivo 
39 MORACEAE Ficus sp. figueira arbóreo 
40 MORACEAE Sorocea bonplandii pau-chincho arbustivo 
41 PRIMULACEAE Rapanea parvifolia capororoca arbóreo 
42 PRIMULACEAE Rapanea umbellata capororocão arbóreo 
43 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius murta arbóreo 
44 MYRTACEAE Calyptranthes concinna guamirim-facho arbóreo 
45 MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa gabiroba arbóreo 
46 MYRTACEAE Eucalyptus sp. eucalipto* arbóreo 
47 MYRTACEAE Eugenia uniflora pitanga arbóreo 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR HÁBITO 

48 MYRTACEAE Myrcia laruotteana cambuí-camuflado arbóreo 
49 MYRTACEAE Myrcia rostrata guamirim-miúdo arbóreo 
50 MYRTACEAE Myrciaria tenella camboim arbóreo 
51 POACEAE Paspalum sp. capim-navalha herbáceo 
52 PODOCARPACEAE Podocarpus lambertii pinheiro-bravo arbóreo 
53 POLYPODIACEAE Microgramma squamulosa cipó-cabeludo epífita 
54 PROTEACEAE Roupala brasiliensis carvalho-brasileiro arbóreo 
55 ROSACEAE Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo arbóreo 
56 RUTACEAE Balfourodendron riedelianum pau-marfim arbóreo 
57 RUTACEAE Helietta apiculata canela-de-veado arbóreo 
58 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca arbóreo 
59 SALICACEAE Casearia decandra guaçatunga arbóreo 
60 SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro-bravo arbóreo 
61 SAPINDACEAE Allophylus edulis vacum arbóreo 
62 SAPINDACEAE Cupania vernalis cuvatã arbóreo 
63 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides miguel-pintado arbóreo 
64 SAPINDACEAE Serjania sp. cipó-timbó liana 
65 SAPOTACEAE Chrysophyllum gonocarpum aguaí arbóreo 
66 SOLANACEAE Solanum capsicoides mata-cavalo herbáceo 
67 SOLANACEAE Solanum erianthum fumo-bravo arbóreo 
68 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae joá-manso arbóreo 
69 SOLANACEAE Solanum swartzianum mercúrio-de-pobre arbóreo 
70 THELYPTERIDACEAE Thelypteris rivularioides samambaia herbáceo 
71 URTICACEAE Cecropia pachystachya embaúba arbustivo 

 

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

A Floresta Estacional Semidecidual da AID, assim como a presente na AI-
I, encontra-se fortemente fragmentada devido as atividades de criação de gado e 
abertura de pastagens na região. 

Figura 6-42: Fragmentos de Floresta Estacional 
Semidecidual na AID da CGH Vitória. 

 

Figura 6-43: Floresta Estacional Semidecidual na 
AID da CGH Vitória. 

 
 

A formação observada ocorre nos estágios sucessionais inicial e médio. 
Próximo a corpos hídricos (formação aluvial) mostra indícios de ser uma vegetação 
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em estágio médio. Nos fragmentos fora da mata ciliar, essa tipologia ocorre de ma-
neira bem descaracterizada, com apenas alguns indivíduos, tortuoso, bifurcados, 
sem valor comercial e em áreas de difícil mecanização. 

Foram observadas 59 espécies arbóreas pertencentes a 30 famílias botâ-
nicas presentes na área de influência direta (AID) do empreendimento. 

Tabela 6-17: Espécies presentes na formação Floresta Estacional Semidecidual na AID da CGH Vitó-
ria. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ESTRATOS 

1 2 R 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro X X X 

2 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha X   X 

3 AQUIFOLIACEAE Ilex theezans congonha   X X 

4 ARECACEAE Syagrus romanzoffiana jerivá X X X 

5 ASTERACEAE Piptocarpha angustifolia vassourão-branco   X   

6 BORAGINACEAE Patagonula americana guajuvira X     

7 CANELLACEAE Capsicodendron dinisii pimenteira     X 

8 CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia espinheira-santa   X   

9 CLETHRACEAE Clethra scabra carne-de-vaca X X   

10 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum argentinum cocão   X   

11 EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia tapiá-mirim X     

12 EUPHORBIACEAE Sapium glandulatum leiteiro X   X 

13 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis leiteiro X X   

14 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana branquilho X X X 

15 FABACEAE Acacia polyphylla nhapindá   X   

16 FABACEAE Inga uruguensis ingá X     

17 FABACEAE Lonchocarpus muhelbergianus feijão-cru   X   

18 FABACEAE Machaerium brasiliense pau-sangue   X   

19 FABACEAE Machaerium paraguariense sapuva   X X 

20 FABACEAE Myrocarpus frondosus cabreúva X     

21 FABACEAE Peltophorum dubium canafístula X     

22 LAMIACEAE Vitex megapotamica tarumã     X 

23 LAURACEAE Ocotea odorifera canela-sassafrás X     

24 LAURACEAE Ocotea silvestris canela-limão X     

25 LAXMANNIACEAE Cordyline spectabilis uvarana   X   

26 MALVACEAE Luehea divaricata açoita-cavalo X     

27 MELASTOMATACEAE Miconia sp. pixirica     X 

28 MELIACEAE Cabralea canjerana canjerana X     

29 MELIACEAE Cedrela fissilis cedro X X X 

30 MELIACEAE Trichilia elegans pau-de-ervilha   X   

31 MONIMIACEAE Mollinedia sp. capixim     X 

32 MORACEAE Ficus sp. figueira   X   

33 MORACEAE Sorocea bonplandii pau-chincho     X 

34 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius murta     X 

35 MYRTACEAE Calyptranthes concinna guamirim-facho   X   

36 MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa gabiroba X     

37 MYRTACEAE Eucalyptus sp. eucalipto* X     

38 MYRTACEAE Eugenia uniflora pitanga     X 

39 MYRTACEAE Myrcia laruotteana cambuí-camuflado     X 

40 MYRTACEAE Myrcia rostrata guamirim-miúdo     X 

41 MYRTACEAE Myrciaria tenella camboim     X 

42 PODOCARPACEAE Podocarpus lambertii pinheiro-bravo X X X 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ESTRATOS 

1 2 R 

43 PRIMULACEAE Rapanea parvifolia capororoca X X X 

44 PRIMULACEAE Rapanea umbellata capororocão   X   

45 PROTEACEAE Roupala brasiliensis carvalho-brasileiro X X X 

46 ROSACEAE Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo X X X 

47 RUTACEAE Balfourodendron riedelianum pau-marfim     X 

48 RUTACEAE Helietta apiculata canela-de-veado X   X 

49 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca X X   

50 SALICACEAE Casearia decandra guaçatunga     X 

51 SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro-bravo     X 

52 SAPINDACEAE Allophylus edulis vacum X X   

53 SAPINDACEAE Cupania vernalis cuvatã     X 

54 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides miguel-pintado X     

55 SAPOTACEAE Chrysophyllum gonocarpum aguaí   X   

56 SOLANACEAE Solanum erianthum fumo-bravo     X 

57 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae joá-manso   X   

58 SOLANACEAE Solanum swartzianum mercúrio-de-pobre     X 

59 URTICACEAE Cecropia pachystachya embaúba X     

 

Com relação as espécies arbóreas e arbustivas na AID, estão presentes 
de forma mais frequente Helietta apiculata (canela-de-veado), Solanum swartzianum 
(mercúrio-de-pobre), Machaerium paraguariense (sapuva), Schinus terebinthifolius 

(aroeira-vermelha) e Casearia sylvestris (cafezeiro-bravo). 

Entre as espécies herbáceas mais comumente vistas na AID estão Cen-

tella asiatica, Baccharis trimera, Solanum capsicoides, Mikania micrantra e Paspa-

lum sp.. 

As epífitas presentes ocorrem de forma rara tendo sido observado de for-
ma um pouco evidente Tillandsia stricta, Rhipsalis teres e Microgramma squamulo-

sa. 

Considerando a lista de espécies ameaçadas publicada pelo IBAMA está 
presente dentro da AID Ocotea odorifera (Canela-sassafrás). Com relação a lista de 
espécies ameaçadas do estado do Paraná (SEMA, 1995) estão presentes Loncho-

carpus muehlbergianus (feijão-cru), Machaerium paraguariense (sapuva) e Myrocar-

pus frondosus (cabreúva); todas classificadas como “Raras”. 

ÁREAS ANTRÓPICAS 

As áreas antrópicas presentes em grande parte da AID, além da pasta-
gem plantada, possui como espécies freqüentes: Solanaum erianthum, Baccharis 

trimera, Baccharis dracunculifolia, Pteridium aquilinum, Centellla asiatica, e Solanum 

capsicoides (ver Figura 6-44 e a Figura 6-45). 
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Figura 6-44: Área de pastagem na Área de Influência 
Direta da CGH Vitória. 

 

Figura 6-45: Pastagem e na Área de Influência Direta 
da CGH Vitória. 

 

6.2.2.1.3 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA 

Após as atividades de campo, também foram constatadas na ADA as for-
mações de Floresta Estacional Semidecidual e Áreas Antrópicas. (ver Figura 6-46 e 
Figura 6-47). 

Figura 6-46: Interior da floresta estacional na ADA 
da CGH Vitória. 

 

Figura 6-47: Vegetação ciliar na ADA pela CGH 
Vitória. 

 
 

Foram observadas 54 espécies vegetais presentes na ADA pertencentes 
a 32 famílias, entre os estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo e epifítico (ver Tabela 
6-18). 

Tabela 6-18: Espécies vegetais observadas com maior freqüência na formação Floresta Estacional 
Semidecidual na ADA da CGH Vitória. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR HÁBITO 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro arbóreo 
2 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha arbóreo 
3 APIACEAE Centella asiatica pata-de-cavalo* herbáceo 
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N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR HÁBITO 

4 ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia sp. cipó herbáceo 
5 ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia vassoura arbustivo 
6 ASTERACEAE Baccharis trimera carqueja herbáceo 
7 ASTERACEAE Mikania micrantha guaco herbáceo 
8 ASTERACEAE Piptocarpha angustifolia vassourão-branco arbóreo 
9 BORAGINACEAE Patagonula americana guajuvira arbóreo 
10 BROMELIACEAE Tillandsia stricta cravo epífita 
11 CACTACEAE Rhipsalis teres cactus epífita 
12 CANELLACEAE Capsicodendron dinisii pimenteira arbóreo 
13 CANNABACEAE Celtis iguanaea espora-de-galo arbustivo 
14 CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia espinheira-santa arbóreo 
15 CYPERACEAE Carex brasiliensis capim herbáceo 
16 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum argentinum cocão arbóreo 
17 EUPHORBIACEAE Sapium glandulatum leiteiro arbóreo 
18 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis leiteiro arbóreo 
19 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana branquilho arbóreo 
20 FABACEAE Acacia polyphylla nhapindá arbóreo 
21 FABACEAE Bauhinia forficata pata-de-vaca arbóreo 
22 FABACEAE Dalbergia sp. rabo-de-mico liana 
23 FABACEAE Machaerium paraguariense sapuva arbóreo 
24 LAURACEAE Nectandra megapotamica canela-fedida arbóreo 
25 MALVACEAE Luehea divaricata açoita-cavalo arbóreo 
26 MALVACEAE Sida sp. guanxuma herbáceo 
27 MELASTOMATACEAE Miconia sp. pixirica arbustivo 
28 MELIACEAE Cabralea canjerana canjerana arbustivo 
29 MORACEAE Ficus sp. figueira arbóreo 
30 MYRSINACEAE Rapanea parvifolia capororoca arbóreo 
31 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius murta arbóreo 
32 MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa gabiroba arbóreo 
33 MYRTACEAE Eugenia uniflora pitanga arbóreo 
34 MYRTACEAE Myrcia laruotteana cambuí-camuflado arbóreo 
35 POACEAE Merostachys sp. bambú arbustivo 
36 PODOCARPACEAE Podocarpus lambertii pinheiro-bravo arbóreo 
37 POLYPODIACEAE Microgramma squamulosa cipó-cabeludo epífita 
38 ROSACEAE Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo arbóreo 
39 RUBIACEAE Psychotria sp. casca-de-anta arbóreo 
40 RUTACEAE Helietta apiculatta canela-de-viado arbóreo 
41 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca arbóreo 
42 SALICACEAE Casearia decandra guaçatunga arbóreo 
43 SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro-bravo arbóreo 
44 SALICACEAE Xylosma pseudosalzmanii sucará arbóreo 
45 SAPINDACEAE Allophylus edulis vacum arbóreo 
46 SAPINDACEAE Cupania vernalis cuvatã arbóreo 
47 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides miguel-pintado arbóreo 
48 SAPINDACEAE Serjania sp. cipó-timbó liana 
49 SAPOTACEAE Chrysophyllum gonocarpum aguaí arbóreo 
50 SOLANACEAE Solanum capsicoides mata-cavalo herbáceo 
51 SOLANACEAE Solanum erianthum fumo-bravo arbóreo 
52 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae joá-manso arbóreo 
53 SOLANACEAE Solanum swartzianum mercúrio-de-pobre arbóreo 
54 THELYPTERIDACEAE Thelypteris sp. samambaia herbáceo 
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FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

A Floresta Estacional Semidecidual da ADA, assim como os remanescen-
tes presentes na AII e AID, encontram-se fortemente fragmentados, descaracteriza-
dos dominados por bambus e cipós e em muitos casos com solo pisoteado devido à 
presença de atividades de criação de gado na região. A formação presente na ADA 
ocorre nos estágios sucessionais inicial e médio. (ver Figura 6-48 e Figura 6-49). 

Figura 6-48: Perfil da vegetação presente na ADA 
da CGH Vitória. 

 

Figura 6-49 Dossel da formação florestal na ADA 
da CGH Vitória 

 
 

A Tabela 6-19 apresenta as espécies arbóreas observadas com maior 
freqüência na formação da Floresta Estacional Semidecidual da Área Diretamente 
Afetada (ADA). Foram observadas 41 espécies de porte arbóreo e arbustivo perten-
centes a 25 famílias botânicas presentes. 

Tabela 6-19: Espécies arbóreas observadas com maior freqüência na formação Floresta Estacional 
Semidecidual na ADA. 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ESTRATOS 

1 2 R 

1 ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis bugreiro X X X 

2 ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha X   X 

3 ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia vassoura     X 

4 ASTERACEAE Piptocarpha angustifolia vassourão-branco   X   

5 BORAGINACEAE Patagonula americana guajuvira X     

6 CANELLACEAE Capsicodendron dinisii pimenteira     X 

7 CANNABACEAE Celtis iguanaea espora-de-galo   X   

8 CELASTRACEAE Maytenus ilicifolia espinheira-santa X     

9 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum argentinum cocão   X   

10 EUPHORBIACEAE Sapium glandulatum leiteiro X   X 

11 EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis leiteiro X X   

12 EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana branquilho X X X 

13 FABACEAE Acacia polyphylla nhapindá   X   

14 FABACEAE Bauhinia forficata pata-de-vaca X     

15 FABACEAE Machaerium paraguariense sapuva   X X 

16 LAURACEAE Nectandra megapotamica canela-fedida X     



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 
Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 6-62  
 

N FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ESTRATOS 

1 2 R 

17 MALVACEAE Luehea divaricata açoita-cavalo X     

18 MELASTOMATACEAE Miconia sp. pixirica     X 

19 MELIACEAE Cabralea canjerana canjerana X     

20 MORACEAE Ficus sp. figueira   X   

21 MYRSINACEAE Rapanea parvifolia capororoca X X X 

22 MYRTACEAE Blepharocalyx salicifolius murta     X 

23 MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa gabiroba X     

24 MYRTACEAE Eugenia uniflora pitanga     X 

25 MYRTACEAE Myrcia laruotteana cambuí-camuflado     X 

26 POACEAE Merostachys sp. bambú     X 

27 PODOCARPACEAE Podocarpus lambertii pinheiro-bravo X X X 

28 ROSACEAE Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo X X X 

29 RUBIACEAE Psychotria sp. casca-de-anta   X   

30 RUTACEAE Helietta apiculatta canela-de-viado     X 

31 RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca X X   

32 SALICACEAE Casearia decandra guaçatunga     X 

33 SALICACEAE Casearia sylvestris cafezeiro-bravo     X 

34 SALICACEAE Xylosma pseudosalzmanii sucará   X   

35 SAPINDACEAE Allophylus edulis vacum X X   

36 SAPINDACEAE Cupania vernalis cuvatã     X 

37 SAPINDACEAE Matayba elaeagnoides miguel-pintado X     

38 SAPOTACEAE Chrysophyllum gonocarpum aguaí   X   

39 SOLANACEAE Solanum erianthum fumo-bravo     X 

40 SOLANACEAE Solanum sanctaecatharinae joá-manso   X   

41 SOLANACEAE Solanum swartzianum mercúrio-de-pobre     X 

*Estrato 1 – Dossel. Estrato 2 – Estrato formado abaixo do dossel. R – Regeneração. 

 

Com relação as espécies arbóreas na ADA, estão presentes de forma 
mais frequente Sebastiania commersoniana (branquilho), Casearia sylvestris (cafe-
zeiro-bravo), Xylosma pseudosalzmanii (sucará), Matayba elaeagnoides (miguel-
pintado) e Acacia polyphylla (nhapindá). 

Entre as espécies herbáceas mais comumente vistas na ADA estão Carex 

brasiliensis, Serjania sp., Centella asiatica, Mikania micrantra e Thelypteris rivulario-

des. 

As epífitas presentes ocorrem de forma rara tendo sido observado de for-
ma um pouco evidente Rhipsalis teres, Tillandsia stricta e Microgramma squamulo-

sa. 

Considerando a lista de espécies ameaçadas publicada pelo IBAMA não 
foram observadas espécies citadas dentro da ADA. Com relação a lista de espécies 
ameaçadas do estado do Paraná (SEMA, 1995) está presente Machaerium paragua-

riense (sapuva) classificada como “rara”. 

ÁREA ANTRÓPICA 

As áreas antrópicas presentes são referentes a áreas de pastagem e solo 
exposto. As espécies freqüentes, com exceção da pastagem plantada que predomi-
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na, são: Sida sp., Solanum capsicoides, Thelypteris rivularioides, Baccharis trimera, 

Carex brasiliensis e Aristolochia sp. 

Figura 6-50: ADA da CGH Vitória. 

 

6.2.2.2 DIAGNÓSTICO DA FAUNA 

Em estudos ambientais, a fauna, que juntamente com a flora compõe o 
meio biótico, é um dos componentes a ser analisado, pelo fato da comunidade fau-
nística geralmente sofrem impactos negativos de diferentes intensidades quando da 
implantação de um empreendimento qualquer. A composição de espécies da comu-
nidade faunística presente em determinada área ou região está diretamente ligada à 
configuração ambiental da mesma (COOPERIDER, 1986). 

Nesse documento são apresentados os resultados do diagnóstico realiza-
do para a definição da composição faunística da área de influência da CGH Vitó-
ria,assim como, da avaliação dos impactos que as obras de implantação do empre-
endimento deverão provocar à fauna em toda a área de influência do projeto. 

A CGH Vitória está projetada para ser implantada no rio Verde que faz 
parte da grande Bacia Hidrográfica do rio Piquiri, a qual, juntamente com as bacias 
dos rios Iguaçu, Ivaí, Tibagi e Paranapanema compõem as principais bacias hidro-
gráficas do estado do Paraná. 

A área de influência doempreendimento sofreu intensa ação antrópica ao 
longo dos anos, o que provocou alterações ambientais profundas que se traduziram 
em diversos impactos negativos à fauna primitiva.  

Na atual paisagem da área de influência do empreendimento predominam 
áreas abertas destinadas à agricultura e pastagens, privilegiando a presença de es-
pécies animais sinantrópicas (adaptadas a ambientes oriundos da ação humana) e 
de generalistas (que podem habitar vários ambientes). Fragmentos florestais são 
escassos, o que prediz que a presença de espécies tipicamente florestais apresen-
tam populações reduzidas na área. 
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6.2.2.2.1 OBJETIVOS 

A realização da presente avaliação teve como objetivo: 

• Realizar diagnóstico da fauna local e regional com base em dados 
bibliográficos e na configuração ambiental da área de influência do 
projeto; 

• Elaborar listas de espécies de fauna de maior probabilidade de ocor-
rência para a área; 

• Levantar os impactos que deverão ser gerados à fauna com a im-
plantação da CGH Vitória e avaliar seus efeitos; 

• Propor medidas de mitigação em relação aos impactos negativos ou 
potencialização para os impactos positivos; 

• Elaborar prognóstico sobre a situação da fauna no caso de implan-
tação da CGH-VIT; e 

• Propor medida compensatória ou mitigatória caso necessário, de 
acordo com a avaliação dos impactos a serem gerados pelo projeto. 

6.2.2.2.2 FAUNA TERRESTRE 

Em face à grande alteração ambiental registrada na região, muitas das 
espécies da fauna autóctone sofreram reduções populacionais, e algumas, extinções 
locais. Por outro lado algumas espécies foram favorecidas, principalmente aquelas 
que se adaptam a áreas abertas e que encontram em campos de cultivos ou pasta-
gens ambientes propícios à sobrevivência. 

Outrora coberta de florestas, a região onde se insere a área de influência 
do empreendimento apresenta atualmente apenas fragmentos de florestas espalha-
dos por entre plantações. Esses fragmentos de floresta apresentam-se bastante alte-
rados, sendo compostos praticamente por vegetação secundária em diferentes está-
gios de sucessão. 

A maioria das espécies que habita a área nos dias atuais é de hábitos ge-
neralistas, podendo assim ocupar diferentes ambientes. Além das generalistas, tam-
bém ocorrem muitas espécies sinantrópicas, as quais encontram em ambientes ori-
undos da ação humana atributos para sua sobrevivência. 

• Fauna de áreas agrícolas e pastagens 

São consideradas como espécies de áreas abertas aquelas que ocupam 
espaços antropizados compostos de campos de pastagens, plantações e gramados. 

Em relação aos mamíferos, poucas são as espécies encontradas nas á-
reas agrícolas, destacando-se pequenos roedores silvestres de vários gêneros (A-
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kodon, Oxymycterus, Oryzomys) que se alimentam de grãos. Algumas espécies de 
tatus, como, por exemplo, Dasypus novemcinctus e Euphractus sexcynctu sp podem 
ocorrer nesses ambientes, pois é comum se deslocarem à áreas com agricultura 
para procura de alimento. A lebre Lepus europeus também é observada com fre-
quência, enquanto que, o furão Galyctis cuja, o graxaim-do-campo Pseudo lopex 

gymnocercus, o graxaim Cerdocyon thous, o gambá-de-orelha-branca Didelphis al-

biventris, o gato-mourisco Puma yaguaroundiàs vezes são observados em áreas 
cultivadas ou de pastagens ao se deslocarem para diferentes locais contendo vege-
tação arbórea. 

Para o grupo das aves, destacam-se famílias que apresentam espécies 
típicas de áreas abertas, caso de Columbidae (pombas). Na área de influência, uma 
das mais comuns observadas foi a pomba-amargosa Zenaida auricula, cuja densi-
dade populacional aumentou muito nas últimas décadas, devido à fartura de alimen-
to que encontra nas plantações. Outras espécies de pombas também aumentaram 
suas populações com a conversão do solo em agricultura extensiva, caso da rolinha 
Columbina talpacoti, a rolinha-branca Columbina picui, a asa-branca Patagioenaspi-

cazurro e juritis Leptotila sp. 

Espécies de outras famílias com dieta alimentar composta de grãos, inse-
tos e larvas também habitam as áreas agrícolas e pastagens, como, por exemplo,o 
canário-da-terra Sicalis flaveola,  o tiziu Volatinia jacarina, o joão-de-barro Furnarius 

rufus, o polícia-inglesa Sturnella militaris, o chopim Molothrus bonariensis, o anu-
branco Guira guira, a andorinha-do-barranco Stelgydopteryx ruficollis  e o quero-
quero Vanellus chilensis. Também espécies de aves de rapina foram registradas, 
algumas das quais se aproveitam de áreas descampadas para apanhar pequenos 
roedores e besouros após as colheitas, como acontece com o quiri-quiri Falco spar-

verius, o gavião-peneira Elanus leucurus e o carcará Polyborus plancus. 

Quanto aos répteis, embora nenhuma espécie tenha sido observada em 
campo, ocorrem a cascavel Caudisona durissa (que teve uma ampliação de sua dis-
tribuição natural com o desmatamento) e a corre-campo Tomodon dorsatus, além do 
lagarto-teiú Tupinambis merianeae. 

Para o grupo dos anfíbios as áreas agrícolas e pastagens são inóspitas 
para a maioria das espécies. Possivelmente, só as espécies Rhinellahenseli (sapo-
galinha), R.icterica (sapo-cururu) ocorrem nessas áreas, mantendo-se escondidas 
durante o dia e saindo à noite para busca de alimento. 
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Figura 6-51: Fauna de áreas agrícolas e pastagens com probabilidade de ocorrência. 

Lebre 

 

Furão Gambá de orelha branca 

Pomba amarosa Rolinha branca 

 

Tiziu 

 

• Fauna de vegetação de porte baixo (capoeirinhas e capoeiras) 

Em áreas de vegetação formada de capoeiras e capoeirinhas é encontra-
da uma quantidade maior de espécies faunísticas em comparação as áreas agríco-
las e pastagens, algumas inclusive habitando ambos os ambientes. 

Mamíferos de pequeno porte como gambás Didelphis spp., tatus Dasy-

pus spp., cutia Dasyprocta azarae, furão Galictis cuja e a irara Eira barbara são al-
guns dos representantes deste grupo ainda encontrados para a área habitando es-
tas formações vegetacionais. 

Para o grupo das aves citam-se, como exemplos, o gavião-carijó Rupor-

nis magnirostris, o pinhé Milvago chimachima, o anu-preto Crotophaga ani,a coleiri-
nha Sporophila caerulescens, o joão-teneném Synallaxis ruficapilla, o bentererê Sy-

nallaxis spixi, o joão-teneném-da-mata Synallaxis cinerascens, e o tico-tico Zonotri-

chia capensis. 

Para o grupo dos répteis, o lagarto-teiú Tupinambis merianeae é de ocor-
rência certa, enquanto a lagartixa-de-parede Hemidactylus mabouia, a cobra-cega 
Liotyphlops beui, a cobra-de-capim Liophis poecilogyrus, e a cobra-verde Philodryas 

olfersii, tem alta probabilidade de ocorrência. 

Para o grupo dos anfíbios, Hypsiboas albopunctatus (perereca), Rhinella 

icterica (sapo-cururu), e Odontophrynus americanus (rã-boi), são exemplos de espé-
cies que podem ocupar esse ambiente. 
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Figura 6-52: Fauna de vegetação de baixo porte com probabilidade de ocorrência. 

Cutia Gavião-carijó 

 

João-teneném-da-mata 

 

Lagarto-teiú 

 

Cobra de capim 

 

Perereca 

 

• Fauna de remanescentes florestais avançados 

Os reduzidos remanescentes florestais ainda encontrados na área (mata 
ciliar do rio Verde) não apresentam tamanho suficiente para manter várias das espé-
cies da fauna primitiva. Grandes gaviões habitantes de florestas e que necessitam 
de extensas áreas para forrageamento e reprodução não encontram mais suporte de 
sobrevivência nesses fragmentos,o mesmo acontecendo com determinados mamífe-
ros, especialmente predadores. Também espécies que dependem de condições am-
bientais com características de florestas primitivas não conseguem sobreviver em 
espaços florestais reduzidos. 

Os capões de mata atualmente presentes comportam uma fauna bem ge-
neralista com relação à preferência ambiental, com a maioria se fazendo presentes 
nos ambientes descritos anteriormente. 

Para os mamíferos foram registrados em campo as espécies: capivara 
Hidrochaeris hidrochaeris, o mão-pelada Procyon cancrivorus (em locais próximos a 
cursos de água), o ouriço-caixeiro Sphyggurus villosus, gatos-do-mato Leopardus 
spp. e o puma Puma concolor. Além dessas espécies ocorrem nas florestas do local 
do empreendimento o tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla e diferentes espécies 
de morcegos (Chiroptera), como, por exemplo: morcego-cara-branca Artibeus litura-

tus, morcego-das-palmeira Lasiurus ega e o morcego-borboleta-escura Myotis nigri-

cans.  

Entre as aves foram registradas o sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, o 
bem-te-vi Pitangus sulphuratus, bem-te-vi-rajado Myiodynastes macullatus,o periqui-
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to-de-asa-branca Brotogeris versicolurus, o neinei Megarhynchus pitangua, o pitigua-
ri Cyclarhys gujannesis, e a juruviara Vireochivi, dentre outras. 

Para os répteis, a jararaca Bothropoides jararaca, boipeva Xenodon mer-

remii, cobra-espada Thamnodynastes strigatus, cobra-d’água Liophis militaris além 
do camaleãozinho Anisolepis grilli e o camaleãozinho-verde Enyalius iheringii tem as 
maiores chances de ocorrência para a vegetação de florestas avançadas da área. 

 Para o grupo dos anfíbios, são exemplos de espécies que podem ocor-
rer nesse ambiente: perereca-verde Hypsiboas prasinus, perereca-pequena Den-

dropsophus microps, sapo-galinha Rhinella henseli, e perereca-das-casasScinaxfus 

covarius. 

Figura 6-53: Fauna de remanescentes florestais avançados com probabilidade de ocorrência. 

Ouriço-caixeiro Periquito de asa branca Perereca-pequena 

 

• Fauna de ambiente aquático 

Esse ambiente é representado pela lâmina de água do leito do rio Verde, 
além de pequenos açudes presentes nas áreas de influência direta e indireta do pro-
jeto. A fauna típica desse ambiente é adaptada a viver em contato direto com a á-
gua, onde encontra todos os atributos à sua sobrevivência. 

Dentre outras espécies de fauna desses ambientes que ainda podem ser 
encontradas na área de influência do projeto citam-se:  

Mamíferos: Procyon cancrivorus (mão-pelada), Cavea aperea (preá), Hy-

drochaeris hidrochaeris (capivara), Lontra longicaudis (lontra). 

Aves: Phalacrocorax brasilianun (biguá), Egretta thula (garça-branca-
pequena), Casmerodius albus (garça-branca-grande), Amazonetta brasiliensis (mar-
reca-ananaí), Jacana jacana (jaçanã), Butorides striatus (socozinho), Aramides sara-

cura (saracura), Pardirallus nigricans (saracura-sanã), Gallinago gallinago (narceja). 

Répteis:Hydromedusa tectífera (cágado-de-pescoço-de-cobra)  

Anfíbios: Leptodactylus ocellatus (rã-comum), Physalaemus cuvieri (rã) e 
Scinax perereca (perereca). 
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Figura 6-54: Fauna de ambiente aquático com probabilidade de ocorrência. 
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6.2.2.2.3 ICTIOFAUNA 

Estudos referentes à ictiofauna (peixes) somente existem para algumas 
partes do rio Piquiri, do qual o rio Verde é afluente. Estudos in situ na sub-bacia do 
rio Verde são inexistentes, no entanto, é de se esperar que parte das espécies regis-
tradas para a Bacia do rio Piquiri também aí ocorram, especialmente as espécies 
que se deslocam ou reproduzem em água corrente.  

De acordo com as características ambientais do rio Verde, que corre num 
vale encaixado e contando com várias corredeiras, as espécies com maior potencial 
de ocorrência são: Astyanax sp ( lambari), Hyphessobrycon taeurocephalus (lamba-
ri), Rhamdia sp (bagre),Corydoras paleatus (cascudinho, limpa-fundo), Serrasalmus 

maculatus (pirambeba), Leporinus friderici (piau), Leporinus obtusidens (piau), Pime-

lodus maculatus (mandi), Roeboides paranensis (saicanga), Hypostomus albopunc-

tatus(cascudo), Ageneiosus inermis (manduba), Schizodonal toparanae (piava), Pla-

gioscion squamosissimus (pescada). 
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Figura 6-55: Fauna de ambiente aquático com probabilidade de ocorrência. 

Lambari Bagre Pirambeba 

 
Cascudinho limpa fundo Saicanga Pescada 

 

6.2.2.2.4 FAUNA AMEAÇADA 

Dentre as espécies consideradas como ameaçadas de extinção para o 
território nacional (MMA, 2003) e para o território paranaense (MIKICH; BÉRNILS, 
2004), as que têm probabilidade de ocorrer na área são apresentadas a seguir. 

Tabela 6-20: Espécies ameaçadas de extinção que têm probabilidade de ocorrência. 

Leopardus spp. (gato-do-mato): diferentes espé-
cies do gênero Leopardus estão na lista de es-
pécies ameaçadas do Brasil (MMA, 2003), como 
também na lista paranaense (MIKICH; BÉRNILS, 
2004). Muito embora não tenham sido registra-
das espécies desse gênero pela metodologia 
aplicada, existe a possibilidade de alguma ou 
algumas delas ocorrerem na área do projeto. 

 

Myiotisruber (morcego): espécie ameaçada e 
apontada como de ocorrência para a área por 
meio de dados secundários. Embora inclusa na 
lista nacional com o status de “vulnerável” (MMA, 
2003), para o Paraná, Mikich e Bérnils (2004), 
não definiram um status para essa espécie devi-
do à falta de dados mais precisos. 
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Lontra longicaudis (lontra): para o Estado do 
Paraná apresenta status de “vulnerável” (MIKI-
CH; BÉRNILS, 2004). Muito embora toda a sub-
bacia do rio Verde se encontre bastante alterada, 
é possível que essa espécie ainda o habite. 

 

Cuniculus paca (paca): É uma espécie conside-
rada de status “em perigo” de extinção no Para-
ná (MIKICH; BÉRNILS, 2004), tendo como prin-
cipal ameaça a caça. É provável que indivíduos 
dessas espécies habitem os fragmentos flores-
tais nativos ainda existentes na área de influên-
cia do projeto. 

 

Cyanoloxia glauco caerulea (azulinho): igualmen-
te considerada de status “quase ameaçada” (MI-
KICH; BÉRNILS, 2004). Por habitar áreas altera-
das tem possibilidade de ocorrência para a área. 

 

6.2.3 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

A qualidade das águas pode ser alterada através de processos naturais 
ou antrópicos existentes em uma bacia hidrográfica. Naturalmente, alguns fatores 
geológicos, biológicos e/ou hidrológicos podem ocasionar alterações nas caracterís-
ticas naturais das águas, como por exemplo, a decomposição de matéria orgânica, 
transporte e acúmulo de sedimentos e a salinização do solo. O acompanhamento da 
evolução ou involução da qualidade das águas de um determinado ponto é feito a-
través da análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos da água naquele pon-
to ao longo do tempo. 

Os resultados das análises laboratoriais dos parâmetros de interesse são 
os dados necessários para avaliar a qualidade das águas e, se preciso, traçar medi-
das para melhorá-la, visto que em certas situações existe risco da ocorrência de al-
terações prejudiciais aos ecossistemas. Entre os principais objetivos de um estudo 
de qualidade das águas, podem ser citados: 

• Determinar e avaliar as características físico-químicas e biológicas 
das águas de superfície, que estão relacionadas aos principais usos 
hídricos na região; 
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• Auxiliar nos estudos de impacto ambiental e subsidiar a elaboração 
de planos de monitoramento e proposição de ações para a 
manutenção da qualidade das águas; 

• Prognosticar ou prever as principais alterações no corpo hídrico a 
serem ocasionadas pela instalação e operação do empreendimento. 

6.2.3.1 CLASSIFICAÇÃO DO RIO VERDE 

Segundo a Portaria SUREHMA n.º 017 de 01 de novembro de 1991, o rio 
Verde foi enquadrado como um rio de Classe 2. Sendo assim, de acordo com a Re-
solução CONAMA n.º 357/2005, este rio pode ter suas águas destinadas ao abaste-
cimento para consumo humano após tratamento convencional, à proteção de comu-
nidades aquáticas, recreação de contato primário, tais como: natação, esqui aquáti-
co, mergulho, à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, cam-
pos de lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto, e também à aqüi-
cultura e às atividades de pesca. 

Porém, este enquadramento não significa que o estado atual em que o rio 
Verde se encontra apresenta todos os parâmetros dentro dos limites estabelecidos 
para um rio Classe II, mas apenas mostra que, de acordo com as características ge-
rais da bacia, o rio deve ter sua qualidade mantida dentro dos parâmetros exigidos 
na Resolução CONAMA n.º 357/2005 para que possa atender os interesses e as 
necessidades da comunidade. 

6.2.3.2 COLETA E ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

Para a realização do diagnóstico da qualidade das águas foi realizada 
uma campanha para coleta e análise, efetuada no dia 04 de julho de 2013. A seguir 
são identificados os 2 pontos de coleta utilizados: um à montante e outro à jusante 
da área de implantação do empreendimento (ver Figura 6-56). 
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Figura 6-56: Pontos de coleta da água para análise dos parâmetros. 

 
 

Convencionou-se que se denomina P01 o ponto localizado na região 
montante à soleira vertente e P02 o ponto de coleta situado à jusante da região onde 
será implantado o canal de fuga da CGH Vitória. 

Em cada uma das amostras coletadas foram realizadas análises dos prin-
cipais parâmetros avaliados na determinação da qualidade das águas de uma bacia. 
Estes parâmetros compreendem os aspectos físico, químico, microbiológico e me-
tais, sendo estes escolhidos conforme as características naturais e antrópicas identi-
ficadas na área da bacia. Sendo assim, há uma melhor abrangência e segurança na 
relação dos aspectos identificados com a situação de uso e ocupação da bacia hi-
drográfica. 

6.2.3.2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Para interpretação dos resultados levaram-se em consideração as con-
centrações de cada parâmetro em relação aos valores estabelecidos pela Resolução 
CONAMA n.º 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e dire-
trizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e também pela Portaria n.º 518/2004 do Minis-
tério da Saúde, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 
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controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 

Com o levantamento também foi possível estabelecer o Índice de Quali-
dade das Águas – IQA (National Sanitation Foundation) do rio Verde e embasar tec-
nicamente os programas de monitoramento e controle, para que sejam implantados 
de maneira segura desde o início da obra até período necessário para que a capaci-
dade de resiliência do rio Verde retorne às características próximas às originais, ou 
seja, antes da implantação do empreendimento. 

A Tabela 6-21 exibe os resultados analíticos obtidos na campanha de 
amostragem no rio Verde. A última coluna da direita apresenta o enquadramento do 
parâmetro analisado em relação à Resolução CONAMA n.º 357/2005 e à Portaria n.º 
518/2004. Para a avaliação da condutividade elétrica, foram levadas em considera-
ção diretrizes da CETESB, segundo as quais o meio é considerado impactado para 
níveis acima de 100 µS/cm. Estes resultados podem ser observados diretamente 
nos laudos analíticos contidos no Anexo D. 

Tabela 6-21: Resultados analíticos para qualidade da água: rio Verde 

PARÂMETROS 
RESULTADOS ANALÍTICOS 

UNIDADE P01 P02 CLASSIFICAÇÃO 

Cloreto mg/L 1,8 1,8 Classe I 

Coliformes Fecais NMP/100mL 58 68 Classe I 

Coliformes Totais NMP/100mL 38770 64050 --- 

Condutividade µS/cm 7,0 7,2 Não-impactado 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L <3 <3 Classe I 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L <5 <5 Classe I 

Ferro mg/L 1,11 1,09 Classe III 

Fósforo Total mg/L 0,08 0,09 Classe I 

Magnésio mg/L 0,92 0,98 --- 

Nitrato (NO3-) mg/L <0,3 <0,3 Classe I 

Nitrito (NO2-) mg/L <0,02 <0,02 Classe I 

Nitrogênio Amoniacal mg/L <0,1 <0,1 Classe I 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,25 0,33 Classe I 

Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L 6,1 6,2 Classe I 

Óleos e Graxas mg/L <5 <5 Classe I 

pH (a 20°C) --- 6,82 7,16 Classe I 

Sólidos Dissolvidos mg/L 9,0 9,0 Classe I 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 8,0 10,0 --- 

Sólidos Totais mg/L 17,0 19,0 --- 

Sulfato mg/L <25 <10 Classe I 

Temperatura da Água °C 18,0 19,0 --- 

Temperatura do Ar °C 19,0 20,0 --- 

Turbidez NTU 30,0 35,0 Classe I 
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Pela análise detalhada da tabela anterior é possível observar que a maio-
ria dos parâmetros analisados se encontra com concentrações abaixo da máxima 
permitida segundo a Resolução CONAMA n.º 356/2005 para rios de Classe II. Para 
os parâmetros que não estão classificados, a referida Resolução não impõe limites 
mínimos nem máximos. Com a busca feita na Portaria n.º 518/2004 no Ministério da 
Saúde, alguns desses parâmetros puderam ser classificados de acordo com o pa-
drão de potabilidade da água para consumo humano. 

Dos indicadores analisados, serão detalhados na seqüência aqueles que 
tiveram sua concentração consideravelmente diferente entre os pontos amostrais 01 
e 02 e também aqueles que apresentaram valores acima do permitido para classifi-
cação do corpo d’água em questão, que é Classe II. 

6.2.3.2.1.1 COLIFORMES TOTAIS E COLIFORMES FECAIS 

Os coliformes são um grupo de bactérias associadas tanto às fezes hu-
manas, quanto aos animais de sangue quente e ao próprio solo. O uso das bactérias 
do grupo coliformes fecais como indicadores de poluição fecal têm provado ser mais 
significante quando comparado com o grupo de coliformes totais, uma vez que as 
bactérias fecais são restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. 

O princípio de se utilizar uma bactéria indicadora da contaminação fecal 
se fundamenta em assumir o fato de que os microorganismos patogênicos também 
podem estar presentes na contaminação identificada. Entretanto, a utilização de in-
dicadores não representa uma medida direta da presença de organismos patógenos, 
tanto em termos quantitativos como qualitativos (Mc NEELY et al., 1979). 

Figura 6-57: Valores de coliformes fecais nos pontos de coleta 

 
 

Quanto aos coliformes fecais, a concentração de 58 NMP/100 mL foi en-
contrada no ponto à montante. Já no ponto à jusante a concentração foi de 68 
NMP/100 mL.  

52

54

56

58

60

62

64

66

68

58

68

N
M
P
/
1
0
0
m
L

Montante Jusante



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 
Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 6-76  
 

Figura 6-58: Valores de coliformes totais nos pontos de coleta 

 
 

Em relação aos coliformes totais, a concentração de 38770 NMP/100 mL 
foi encontrada no ponto à montante. Já no ponto à jusante a concentração foi de 
64050 NMP/100 mL (Figura 6-58).  

Alguns valores encontrados são considerados altos quando comparados 
ao que a Portaria nº 518 estabelece para o padrão microbiológico de potabilidade da 
água (ausência de coliformes totais em 100 mL de água). Porém, há de se conside-
rar que foi feita apenas uma campanha de medição no rio, dessa forma, os valores 
obtidos podem ter sofrido influências pontuais. Daí a importância da realização de 
mais campanhas de amostragem no rio, pois com isso, será possível consistir os 
resultados levantados e atuar com medidas de mitigação/minimização do impacto 
ambiental. 

6.2.3.2.1.2 FERRO 

O ferro é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre sendo en-
contrado tanto na forma do íon Fe2 + como Fe3 +. De acordo com McNeely et al., 
(1979), o ferro é um elemento derivado naturalmente do intemperismo da crosta ter-
restre, oriundo principalmente de rochas ígneas e minérios, sendo proveniente tam-
bém de rochas metamórficas e sedimentares. Diversas fontes podem contribuir com 
a elevação das concentrações de ferro no ambiente, entre as quais se destacam: os 
resíduos industriais, a queima de carvão e de coque, as drenagens ácidas de mine-
ração, o processamento de minérios e a corrosão do ferro e do aço. 

Pela Resolução CONAMA n.º 357/2005 os limites de ferro presentes na 
água não devem exceder 0,3 mg/L para águas de classe 1 e 2, para águas de clas-
se 3 e 4, os limites devem ser inferiores a 5 mg/L. 

De acordo com o observado na Figura 6-59, os dois pontos são classifi-
cados como Classe III, segundo a resolução do CONAMA n.º 357/2005. O valor de 
concentração de ferro obtido para o ponto à montante foi 1,11 mg/L e 1,09 mg/L pa-
ra o ponto à jusante. A elevada concentração de ferro nos dois pontos se deve, pos-
sivelmente, às condições hidrogeológicas do local. 
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Figura 6-59: Concentração de ferro nos pontos de coleta 

 

6.2.3.2.1.3 SULFATO 

O sulfato é um dos íons mais abundantes na natureza. Em águas natu-
rais, a fonte de sulfato ocorre através da dissolução de solos e rochas e pela oxida-
ção de sulfeto. 

As principais fontes antrópicas de sulfato nas águas superficiais são as 
descargas de esgotos domésticos e efluentes industriais. Nas águas tratadas, é pro-
veniente do uso de produtos coagulantes. 

Em ambos os pontos de amostragem, a concentração de sulfato foi inferi-
or ao limite de quantificação do teste (Figura 6-60). Dessa forma, a concentração em 
ambos os pontos é significativamente inferior ao limite de concentração de 250 mg/L 
estabelecido pela Resolução CONAMA n.º 357/05 para todas as classes. 

Figura 6-60: Concentração de sulfato nos pontos de coleta 

 
 

6.2.3.3 RESUMO GERAL DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com as análises realizadas, podemos enquadrar o rio Verde, 
no trecho analisado e durante o período de coleta, na Classe III da Resolução CO-
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NAMA n.º 357/2005. Tal enquadramento se deve ao parâmetro Ferro, analisado an-
teriormente, que recebeu o pior enquadramento dentro dos parâmetros estudados. 

6.2.3.4 ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - IQA 

Um dos métodos mais empregados para avaliar a qualidade das águas é 
o IQA – Índice da Qualidade das Águas. O IQA foi desenvolvido pela National Sani-

tation Foundation, dos Estados Unidos, sendo composto por nove parâmetros: oxi-
gênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes fecais, temperatura, 
pH, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez. 

O objetivo de um Índice de Qualidade das Águas é, principalmente, co-
municar a qualidade de um determinado corpo hídrico aos atores institucionais de 
sua bacia hidrográfica, colaborando assim para a construção de um sistema de su-
porte à tomada de decisão em uma bacia hidrográfica (SILVA e JARDIM, 2006). 

O Índice de Qualidade da Água – IQA é obtido através de cálculo por fór-
mula específica das qualidades estabelecidas para cada parâmetro. A partir do cál-
culo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é indicado pe-
lo IQA, variando numa escala de 0 a 100 (SUDERHSA, 1997). 

Segundo Santos e Teodoro (2007), os parâmetros de qualidade das á-
guas utilizados pelo IQA, refletem principalmente a contaminação dos corpos hídri-
cos ocasionada pelo lançamento de esgotos domésticos. Este índice foi desenvolvi-
do para avaliar a qualidade das águas tendo como determinante principal sua utili-
zação para o abastecimento público, considerando aspectos relativos ao tratamento 
destas águas. 

O IQA é determinado pelo produtório das qualidades estabelecidas para 
cada parâmetro, conforme a expressão a seguir: 

 '() �*+,-,
.

,/0
 (1)   

qi é a qualidade do i-ésimo parâmetro obtido à partir de curvas de 
Variação de Qualidade de Água; e 

wi é o peso relativo do i-ésimo parâmetro 

No IQA, para cada parâmetro da qualidade da água é definido um peso 
para a avaliação, os pesos utilizados foram baseados nos valores definidos pela 
CETESB, conforme a Tabela 6-22. 
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Tabela 6-22: Classificação da qualidade da água segundo IQA 

CLASSIFICAÇÃO PONDERAÇÃO 

EXCELENTE 79 < IQA ≤ 100 

BOA 51 < IQA ≤ 79 

MÉDIA 36 < IQA ≤ 51 

RUIM 19 < IQA ≤ 36 

MUITO RUIM IQA ≤ 19 

Fonte: CETESB 

Sendo assim, foram aplicados no cálculo do IQA os resultados analíticos 
da campanha de coleta e análise realizadas, para os dois pontos analisados, resul-
tando nos valores de IQA mostrados na Tabela 6-23 e na Tabela 6-24 para os pon-
tos à montante da soleira vertente e à jusante da casa de força, respectivamente. 

Tabela 6-23: Cálculo do IQA para o ponto à montante do empreendimento 

Nº PARÂMETROS q IQA 

2 Oxigênio Dissolvido 85,35 

74,02 

3 Coliformes Fecais 45,74 

4 pH 87,74 

5 DBO 72,99 

6 Nitrato Total 98,64 

7 Fósforo Total 89,85 

8 Turbidez 38,64 

9 Sólidos Totais 83,95 

10 Temperatura de Desvio 93,00 

Tabela 6-24: Cálculo do IQA para o ponto à jusante do empreendimento 

Nº PARÂMETROS q IQA 

2 Oxigênio Dissolvido 78,07 

72,11 

3 Coliformes Fecais 44,07 

4 pH 90,64 

5 DBO 72,99 

6 Nitrato Total 98,64 

7 Fósforo Total 88,72 

8 Turbidez 34,83 

9 Sólidos Totais 84,28 

10 Temperatura de Desvio 93,00 

 

Os valores obtidos para o IQA nos dois pontos: 74,02 para o ponto à mon-
tante da soleira vertente e 72,11 para o ponto à jusante da casa de força são classi-
ficados segundo a CETESB como água de boa qualidade. O IQA de 73,07 compre-
ende o valor médio calculado para os dois pontos de coleta, em uma única campa-
nha. Portanto, é um valor apenas para efeitos de comparação, uma vez que, para se 
obter valores consistentes e precisos, o IQA deve ser realizado ao longo de uma sé-
rie de análises, compreendendo no mínimo duas estações diferenciadas (chuvosa e 
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estiagem), uma vez que estes aspectos influem nos resultados de alguns parâme-
tros de qualidade da água. 

6.3 DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

O presente estudo representa a análise integrada dos aspectos sociais, 
econômicos e culturais das populações residentes nos municípios inseridos na área 
de influência do empreendimento denominado CGH Vitória. 

Nos quesitos sociais realizou-se levantamento da dinâmica das popula-
ções humanas nas Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII), abrangendo os 
seguintes itens: demografia, nível de renda, distribuição e mapeamento da popula-
ção, qualidade de vida, localização das aglomerações urbanas e rurais, condições 
gerais de habitação e infraestrutura, serviços públicos na área de influência direta, 
as demandas em relação a serviços de transporte, de energia elétrica, comunicação, 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e disposição de lixo, 
bem como saúde, educação, características econômicas gerais e finanças munici-
pais. 

Ainda foi averiguada a existência ou inexistência de áreas indígenas, co-
munidades quilombolas, áreas de proteção/conservação ambiental, patrimônios na-
turais, históricos, paisagísticos, culturais, turísticos e arqueológicos, além de locais 
sagrados para a população. 

Quanto aos quesitos econômicos foram enfocadas atividades produtivas 
desenvolvidas pelas populações: contribuição de cada setor da economia dos muni-
cípios; nível tecnológico por setor; aspectos da economia informal e relação de troca 
entre as economias local, regional e nacional, incluindo a destinação da produção; 
como atividade agrícola, uso turístico, atividades de lazer e outros possíveis usos na 
área de influência direta. Igualmente, foi caracterizado o uso e ocupação do solo e o 
entorno imediato. 

Em relação aos aspectos culturais foi dado enfoque no histórico da ocu-
pação territorial da região afetada pelo empreendimento, efetuando a contextualiza-
ção arqueológica e etno-histórica, a identificação e caracterização de sítios históricos 
ou culturais, bem como, de locais de relevante beleza cênica. 

6.3.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) para a CGH Vitória, definida no Capítulo 
5, engloba os limites municipais de Assis Chateaubriand e Nova Aurora. 

Nova Aurora e Assis Chateaubriand são partes integrantes da Mesorregi-
ão Geográfica Oeste Paranaense (06) e Microrregiões Geográficas Cascavel (23) e 
Toledo (22), respectivamente. 
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Segundo o IPARDES (2000) a Microrregião de Cascavel é formada pelo 
município de Nova Aurora e outros 17 municípios, são eles: Anahy, Boa Vista da 
Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cas-
cavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniçu, Ibema, Iguatu, Lindoeste, 
Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná. 

Já a Microrregião de Toledo, além de Assis Chateaubriand, conta com os 
municípios de Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Formosa do Oeste, Guaíra, 
Iracema do Oeste, Tupãssi, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova 
Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa 
Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa e Jesuítas (ver 
Figura 6-61). 

Figura 6-61: Microrregião Geográfica de Toledo e Cascavel. 

 
 

6.3.1.1 MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 

Assis Chateaubriand localiza-se na região sul do Brasil, no oeste do esta-
do do Paraná, sobre o terceiro planalto paranaense chamado Planalto de Cascavel. 
O município de Assis Chateaubriand limita-se ao norte com os municípios de Iporã, 
Brasilândia do Sul e Alto Piquiri, ao sul com os municípios de Toledo e Tupãssi, a 
leste com Formosa do Oeste, Jesuítas e Nova Aurora e a oeste Palotina e Maripá 
(ver Figura 6-62). 
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Figura 6-62: Macrolocalização do município de Assis Chateaubriand. 

 
 

Segundo dados do IPARDES, a área territorial do município é de 966,2 
km² e a distância da sede do município à capital é de aproximados 578 km. A altitu-
de média do município é de 406 metros e as coordenadas geográficas são: Latitude 
24º 25' 12'' Sul e Longitude 53º 31' 17'' Oeste. 

A história de Assis Chateaubriand foi iniciada em 1958 quando a Coloni-
zadora Norte do Paraná começou desbravar a região do Vale do Piquiri. No dia 15 
de dezembro de 1960 o pequeno povoado que pertencia ao Município de Guaíra 
passou a pertencer a Toledo, sendo denominado "Distrito de Tupãssi" que em Tupi 
Guarani significa "Mãe de Deus". 

Este povoado crescia surpreendentemente com a chegada dos pioneiros 
cheios de coragem que se embrearam pelos sertões. Graças a estes homens o dis-
trito de Tupãssi cresceu tanto que teve que se desmembrar de Toledo e através da 
Lei nº 5.389 foi criado o município de Assis Chateaubriand. 

A emancipação político-administrativa do município se deu quando o jor-
nalista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello já se encontrava com 
sua saúde debilitada, em razão da trombose, no dia 20 de agosto de 1966, quando o 
município de Toledo já contava com cerca de 80 mil habitantes. Como não estava 
em condições de falar, seu discurso foi lido pelo ator Lima Duarte, ex-funcionário de 
Chateaubriand na TV Tupi. 

A Figura 6-63 mostra fotografias retiradas no município de Assis Chate-
aubriand na visita de campo realizada nos dias 14 e 15 de abril de 2013. 
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Figura 6-63: Pontos de interesse no município de Assis Chateaubriand. 

  
Paço Municipal Prefeito “Oswald Laghi” 

(Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand). 
Avenida Tupãssi, principal via de circulação do municí-

pio de Assis Chateaubriand. 

 
Igreja São Francisco no município de Assis Chateaubriand. 

 

Dentre os pontos turísticos do município, destaca-se o Parque São Fran-
cisco de Assis (ver Figura 6-64), o qual está inteiramente localizado no perímetro 
urbano e parcialmente envolvido pela malha urbana de Assis Chateaubriand. A sua 
área total é de 65 hectares e ao sul o parque está limitado pela rua do Bosque, a 
oeste pelo córrego Nashi e a leste por lotes lindeiros. 

Figura 6-64: Parque São Francisco de Assis, ponto turístico de Assis Chateaubriand. 
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6.3.1.2 MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

Nova Aurora localiza-se na região sul do Brasil, no oeste do estado do Pa-
raná, sobre o terceiro planalto paranaense com área sobre os Planaltos de Umua-
rama, Cascavel e do Alto/Médio Piquiri. O município de Nova Aurora limita-se ao 
norte com o município de Quarto Centenário, a leste por Ubiratã e Corbélia, ao sul 
por Cafelândia e a oeste por Tupãssi, Assis Chateaubriand, Jesuítas, Iracema do 
Oeste e Formosa do Oeste (ver Figura 6-65). 

Figura 6-65: Macrolocalização do município de Nova Aurora. 

 
 

Segundo dados do IPARDES, a área territorial do município é de 472,2 
km² e a distância da sede do município à capital é de aproximados 554 km. A altitu-
de média do município é de 526 metros e as coordenadas geográficas são: Latitude 
24º 31' 46'' Sul e Longitude 53º 15' 20'' Oeste. 

A história de Nova Aurora foi principiada na década de 1940, quando no 
governo de Getúlio Vargas foi dado início à campanha “Marcha para Oeste”. A colo-
nização do município se deu quando algumas famílias se estabeleceram em um lu-
gar conhecido pelo nome de Encruzilhada Tapejara. 

No princípio da colonização, a cultura cafeeira era predominante na regi-
ão, porém, por conta das excessivas e frequentes geadas, o café foi dando lugar a 
outros grãos, como milho, soja, etc. que agradavam mais aos agricultores, devido ao 
retorno mais rápido e rentável. 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 
Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 6-85  
 

O nome de Nova Aurora foi dado pelo padre Luiz Bernardes, o qual acre-
ditava que a ida daquelas comunidades para aquela região exaltava a esperança de 
uma nova vida para todos ali presente, e que uma “nova aurora” iria de encontro aos 
anseios da população. 

O Distrito Administrativo foi criado pela Lei nº 177, de 26 de setembro de 
1961. Sete anos depois, após o desmembramento dos municípios de Cascavel e 
Formosa do Oeste, foi criado o município de Nova Aurora. 

A Figura 6-66 mostra fotografias retiradas no município de Nova Aurora 
na visita de campo realizada nos dias 14 e 15 de abril de 2013. 

Figura 6-66: Pontos de interesse no município de Nova Aurora. 

  
Paço Municipal “25 de Setembro” 

(Prefeitura Municipal de Nova Aurora). 
Igreja Matriz São Roque – Salão Paroquial 

(município de Nova Aurora). 

 

Dentre os pontos turísticos do município, destaca-se a Cachaçaria Melis-
sa e Mel União, a Cooperativa das Agroindústrias Familiares do Oeste do Paraná 
(COPERAFA), os Pesque Pague Sandri e Recanto das Pedras Veriano e o Recanto 
Roecker. 

Destes, merece destaque o Recanto Roecker, o qual se trata de um sítio 
da família Roecker localizado na Comunidade Alto Alegre, onde existem as trilhas 
ecológicas que levam a pequenas corredeiras e cachoeiras. Para prestar monitoria 
durante a caminhada e garantir a segurança dos visitantes o sítio conta com instruto-
res especialistas na região. 
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Figura 6-67: Pontos turísticos do município de Nova Aurora. 

Cachaçaria Melissa e Mel União 

 

Pesque Pague Sandri 

 
COPERAFA 

 

Recanto das Pedras Veriano 

 
Recanto Roecker 

 

Recanto Roecker 

 

Fonte: Prefeitura de Nova Aurora. 

6.3.1.3 DEMOGRAFIA 

Demograficamente, os municípios que compõem a AII da CGH Vitória a-
presentam-se bem diferentes, tanto em quantitativos populacionais, quanto em dis-
tribuição etária e domiciliar. 
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Assis Chateaubriand apresenta o triplo de habitantes de Nova Aurora, en-
quanto o primeiro apresenta 33.025 habitantes, o segundo possui 11.866 residentes. 
Assis Chateaubriand se apresenta mais densamente povoado, com uma diferença 
de 9,1 habitantes por km², como pode ser observado na Tabela 6-25. 

Tabela 6-25: Extensão territorial, densidade e população dos municípios da AII. 

MUNICÍPIO 
ÁREA 

(km²) 

DENSIDADE 

POPULACIONAL (HAB./ km²) 

POPULAÇÃO 2010 

TOTAL URBANA RURAL 

Assis Chateaubriand 966,2 34,2 33.025 29.013 4.012 

Nova Aurora 472,2 25,1 11.866 9.040 2.826 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico e Anuário Estatístico 2000; IPARDES - Tabulações Especiais. 

Do ponto de vista territorial-ambiental, pode-se dividir os dois municípios 
em áreas urbanas e áreas rurais. Nas áreas urbanas as questões sociais correspon-
dem às situações onde aglomerações humanas têm dificuldades de desenvolvimen-
to, condicionadas pela fragilidade da produção econômica. Há uma rede bem consti-
tuída de oferta de serviços públicos, a qual, entretanto, necessita aumentar sua efi-
ciência. 

Na área rural os problemas estão quase sempre relacionados à forma 
como o território é apropriado e explorado. As questões sociais que foram observa-
das na pesquisa in loco nessas áreas apontam problemas relacionados à baixa efi-
ciência dos serviços de educação e saúde. 

Nos dois municípios, a população predominante é urbana. Enquanto As-
sis Chateaubriand apresenta 88% da população domiciliada em áreas urbanas, No-
va Aurora conta com 76% (ver Figura 6-68). Com relação ao sexo dos habitantes, 
verifica-se que a proporção nos dois municípios é praticamente igual, com a popula-
ção feminina ligeiramente superior a masculina em ambos os casos (ver Figura 
6-69). 

Figura 6-68: Proporção de habitantes nos diferentes ambientes dos municípios da AII. 

Assis Chateaubriand 

 

Nova Aurora 

 

 

Urbano 
88%
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Figura 6-69: Proporção de habitantes, por sexo, dos municípios da AII. 

Assis Chateaubriand 

 

Nova Aurora 

 

 

Em síntese, quer nas áreas urbanas ou nas áreas rurais, em ambos os 
municípios, no aspecto populacional, o ponto central das questões sociais se assen-
ta na dificuldade de obtenção de trabalho e renda. Esses problemas interferem dire-
tamente nas condições de vida dos moradores mais pobres, e indiretamente na ca-
pacidade das atividades econômicas produzirem efeitos multiplicadores, no que diz 
respeito à absorção produtiva da maioria da população que se encontra em idade de 
trabalhar. 

No que diz respeito à cor/raça da população, nos dois municípios existe a 
predominância da raça branca, isso devido aos imigrantes europeus que se instala-
ram nessas regiões, como: italianos, portugueses e espanhóis. Em segundo lugar, 
aparecem os pardos. Os números de população indígena remanescente nesses 
municípios são estatisticamente desprezíveis (ver Tabela 6-26 e Figura 6-70). 

Tabela 6-26: População censitária segundo a cor/raça nos municípios da AII. 

IDH-M 
COR/RAÇA 

BRANCA PRETA AMARELA PARDA INDÍGENA 

Assis Chateaubriand 22.097 1.103 447 9.356 22 

Nova Aurora 7.966 312 137 3.439 12 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico e Anuário Estatístico 2000; IPARDES - Tabulações Especiais. 

Figura 6-70: Proporção de cor/raça dos habitantes nos municípios da AII. 
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Com relação à distribuição etária, os dois municípios apresentam uma si-
milaridade muito grande (ver Figura 6-71). Observa-se que para a análise da pirâmi-
de a população foi dividida em Jovem (0-19 anos), Adulta (20-59 anos) e Idosa (mais 
de 60 anos). 

Nos dois municípios é possível perceber uma baixa taxa de natalidade, 
com aumento considerável da população mais Jovem na faixa etária que vai de 1 a 
19 anos; em seguida a população Adulta é reduzida consideravelmente, voltando a 
se recuperar na faixa acima dos 35 anos; o declínio da população volta se acentuar 
na faixa acima dos 45 anos, atingindo principalmente a população Idosa. Destaca-se 
que em ambos os municípios, tanto a população feminina, como a masculina acom-
panham uma curva de crescimento muito similar. 

O padrão de crescimento populacional observado nos dois municípios in-
dica uma fase de “transição demográfica”, o que ocorre quando o país está se indus-
trializando, e por conseqüência, inclui as mulheres no mercado de trabalho, dessa 
forma, essas terão menos filhos, pois buscam maior escolaridade para aumentar a 
renda da família, além do aumento do conhecimento sobre os métodos anticoncep-
cionais e também do planejamento familiar. 

No Brasil esse fenômeno já está começando, porém ainda é muito lento e 
gradual. 

Figura 6-71: Proporção etária de habitantes dos municípios da AII. 

Assis Chateaubriand 

 

Nova Aurora 

 

6.3.1.4 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDHM 

O desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tem por 
objetivo oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 
Bruto (PIB), que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento hu-
mano. O IDH oferece uma possibilidade de transformar a complexa abordagem teó-
rica sobre o desenvolvimento, em números. Por definição: 
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O IDH mede a situação de um país em três dimensões básicas do desen-
volvimento humano – uma vida longa e saudável, conhecimento e um nível 
de vida digno. O IDH é um indicador composto, que contém três variáveis – 
esperança de vida ao nascer, nível educacional (alfabetização de adultos e 
taxa de escolaridade bruta combinada do primário, secundário e superior) e 
PIB per capita em dólares (dólares PPC). A renda entra no IDH como uma 
representação do nível de vida digno e como um substituto de todas as es-
colhas humanas que não estão refletidas nas outras duas dimensões 
(PNUD, 2000). 

O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvi-
mento humano total). Países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano con-
siderado baixo; os países com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de mé-
dio desenvolvimento humano; países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimen-
to humano considerado alto (PNUD, 2000). 

Para aferir o nível de desenvolvimento humano de municípios os critérios 
são os mesmos dos utilizados no IDH de um país – educação, longevidade e renda, 
mas alguns dos indicadores usados são diferentes. Embora meçam os mesmos fe-
nômenos, os indicadores levados em conta no IDH municipal (IDHM) são mais ade-
quados para avaliar as condições de núcleos sociais menores. 

Com relação ao IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano por Municí-
pio), um dos indicadores mais relevantes é a taxa de pobreza, que indica o percen-
tual de famílias com renda familiar mensal per capita de até 50% salário mínimo em 
relação ao número total de famílias residentes nos municípios que compõem a AII do 
empreendimento. 

Os dados referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e suas 
respectivas classificações, estadual e nacional, encontram-se na Tabela 6-27. 

Tabela 6-27: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e do Estado. 

INFORMAÇÕES ASSIS CHATEAUBRIAND NOVA AURORA PARANÁ 

Esperança de Vida 68,53 anos 69,60 anos 69,83 

Taxa de Alfabetização de Adultos 87,07% 87,2% 90,47 

Taxa Bruta de Frequência Escolar 92,05% 86,9% 82,88 

Renda per Capita R$ 347,60 R$ 257,12 R$ 321,39 

Longevidade (IDHM-L) 0,726 0,743 0,747 

Educação (IDHM-E) 0,887 0,871 0,879 

Renda (IDHM-R) 0,749 0,699 0,736 

IDHM 0,787 0,771 0,787 

Classificação Estadual 47 86 - 

Classificação Nacional 886 1.302 6 

Fonte: PNUD; IPARDES (2000). 

No caso dos municípios Assis Chateaubriand e Nova Aurora, os IDHs 
avaliados foram de 0,787 e 0,771, respectivamente, valores estes iguais e inferiores 
à média do estado, que é de 0,787. Ainda é possível observar que para Assis Cha-
teaubriand o componente do IDHM que teve o pior desempenho foi a Longevidade, 
enquanto para Nova Aurora foi a Renda. Dessa forma, de acordo com a classifica-
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ção proposta pelo PNUD (2000), podemos enquadrar ambos os municípios, assim 
como o estado do Paraná, em um médio desenvolvimento humano (0,500 até 
0,799). 

Isso significa, que as possibilidades de inclusão social pelas vias formais 
– emprego estável, atividades capitalistas clássicas de trabalho por conta própria – 
são menores do que as verificadas para o estado. Não se pretende estabelecer uma 
relação determinista ou indicativa de que menores taxas de ruralidade impõem bai-
xas taxas de pobreza. 

Apesar de Nova Aurora apresentar um menor IDH, a expectativa de vida 
desse município é superior ao de Assis Chateaubriand em aproximadamente um 
ano. Porém, ao avaliar a taxa de alfabetização de adultos e a taxa bruta de freqüên-
cia escolar, Nova Aurora não se destaca diante de Assis Chateaubriand. 

Diante desse cenário, verifica-se que ambos não têm posição de desta-
que, quando comparados com os outros municípios do estado do Paraná e do Bra-
sil. 

6.3.1.5 EDUCAÇÃO 

Os dados de educação dos municípios objeto do estudo são os que apre-
sentam resultados mais próximos da oferta universal de serviços, pois, segundo a 
Constituição Federal, o ensino fundamental – de 6 a 14 anos – é de caráter obrigató-
rio, portanto é política pública de caráter social, que visa atingir a totalidade das pes-
soas desse grupo etário. Cabe ao município, de forma preferencial, realizar oferta de 
educação infantil – creches e pré-escola – para a população de 0 a 5 anos, e de en-
sino fundamental. Cabe ao poder público estadual, preferencialmente, ofertar a edu-
cação em ensino médio. 

Quando se observam os índices de freqüência à escola, por faixas de i-
dade, mais uma vez se percebe a relação entre urbanização e oferta dos serviços 
públicos, como é o caso da educação, uma que vez a aglomeração urbana, por au-
mentar a densidade populacional em alguns espaços do território, potencializa o uso 
dos investimentos públicos. 

Os adolescentes na faixa de 15 a 17 anos, idade em que muitos já con-
cluíram o ensino fundamental e estão no ensino médio e/ou buscam o ingresso no 
mercado de trabalho, apresentam freqüência escolar diferenciada frente à faixa de 
ensino fundamental, que é obrigatório. De um lado, como não é de oferta obrigatória, 
o estado não garante vagas para todos. Outrora, muitos abandonam a escola ao 
término do ensino fundamental, buscando acessar precocemente o mercado de tra-
balho, geralmente por pertencerem a famílias de baixa renda. Soma-se ainda o fato 
de as taxas de escolaridade encontradas para esse grupo etário serem constituídas 
por um número significativo de alunos que ainda não concluíram o ensino fundamen-
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tal, posto que a defasagem idade-série ainda se faz presente na estrutura educacio-
nal brasileira. 

Nos dois municípios em análise, a porcentagem de habitantes matricula-
dos em instituições de ensino é praticamente a mesma. A diferença mais marcante 
está no curso profissionalizante, que por não ser ofertado no município de Nova Au-
rora, conta com nenhuma matrícula. 

Tabela 6-28: Matrículas no ensino regular dos municípios da AII. 

INSTITUIÇÃO 
ASSIS CHATEAUBRIAND NOVA AURORA 

MATRÍCULAS % DO MUNICÍPIO MATRÍCULAS % DO MUNICÍPIO 

Creche 471 1% 201 2% 

Pré Escolar 550 2% 173 1% 

Fundamental 4.441 13% 1594 13% 

Médio 1.683 5% 495 4% 

Profissional 291 1% 43 0% 

Fonte: IBGE, IPARDES (2010). 

Em Assis Chateaubriand, existe um total de 529 docentes distribuídos en-
tre 35 instituições de ensino, são elas: creche, pré-escola, ensino fundamental e en-
sino médio. Já em Nova Aurora, o número de docentes é 165 distribuídos em 15 ins-
tituições. Ou seja, para o primeiro município a relação docente/instituição, que é de 
15,1 é superior em aproximadamente 37% ao segundo município, que é de 11. Os 
detalhes desses dados estão apresentados na Tabela 6-29. 

Tabela 6-29: Docentes e estabelecimentos de ensino na Educação Básica dos municípios da AII. 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

DE ENSINO 

ASSIS CHATEAUBRIAND NOVA AURORA 

DOCENTES 
ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO 
DOCENTES 

ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO 

Creche 34 6 25 4 

Pré-Escola 61 17 14 3 

Fundamental1 311 27 92 8 

Médio 182 9 41 3 

Nota: Um docente (professor) pode atuar em mais de uma etapa e/ou modalidade de ensino, assim como pode existir um 
estabelecimento com 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. 

Fonte: MEC-INEP e SEED (2011). 

Tais informações estatísticas, coletadas em 2011, foram reafirmadas du-
rante a pesquisa de campo. Apesar da extensa capilaridade do sistema – é a política 
pública mais universal e com maior cobertura – ainda há, pelas dificuldades de a-
cesso e pela existência de pequena demanda por séries específicas, problemas 
pontuais de abrangência. Percebe-se que, na situação atual de abrangência desse 
serviço, o maior problema da educação básica centra-se na qualidade do ensino. 

                                            
1 É importante destacar que foi aprovada, no final de 2005, a lei federal que estabelece o ensino fundamental em nove anos. 
Esta normativa está em fase de regulamentação nos Conselhos Estaduais de Educação e deverá estabelecer os parâmetros 
para que os municípios adotem, em caráter obrigatório. Essa outra série deverá ser a incorporação da antiga pré-escola (ensi-
no para crianças de 6 anos), com algumas modificações curriculares. 
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Como será analisado mais adiante, existem dificuldades de inserção de 
jovens no mercado de trabalho. Devido ao fato da atividade predominante nos dois 
municípios ser a agricultura, é esperado que os cursos profissionalizantes disponí-
veis sejam voltados para essa atividade econômica. Isso, de fato, ocorre, porém nos 
municípios vizinhos, como Toledo e Cascavel. 

6.3.1.6 SAÚDE 

Para a análise dos aspectos relacionados à saúde pública dos municípios 
de Assis Chateaubriand e Nova Aurora, foram utilizados três indicadores gerais: o 
coeficiente de mortalidade infantil, o número de estabelecimentos de saúde e o nú-
mero de leitos para internação, bem como, informações gerais de atendimento a po-
pulação, prestada pela secretária municipal de saúde. 

O coeficiente de mortalidade infantil é baseado na qualidade de vida da 
população e expressa a capacidade de sobrevivência das crianças de até um ano de 
idade. Tal capacidade indica se a criança nasceu em família com renda capaz de lhe 
garantir as condições de alimentação, tratamento de saúde e condições ambientais 
de saneamento básico necessários ao seu desenvolvimento e crescimento saudável. 
Como parte dessas condições advém da ação das políticas públicas de saúde, sa-
neamento, limpeza do ambiente, geração de emprego e renda, o coeficiente de mor-
talidade infantil é, junto com as informações de educação e renda, o alicerce que 
sustenta o indicador de desenvolvimento humano da população de um município. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2003), as taxas de mortalidade in-
fantil são classificadas em Altas quando são maiores que 50 óbitos por mil nascidos 
vivos; Médias, quando de 20 a 49 óbitos e Baixas, quando menores que 20 óbitos 
por mil crianças nascidas vivas. Outro fator a ser considerado são os componentes 
da mortalidade infantil, divididos em: mortalidade neonatal precoce (de 0 a 6 dias de 
vida), neonatal tardia (de 7 a 27 dias de vida) e pós-neonatal (de mais de 28 dias de 
vida). 

Segundo Quiroga e Rezende (2003) as taxas de mortalidade no Brasil 
têm seguido uma tendência de queda, mas esse progresso se dá de maneira desi-
gual e, portanto, o ritmo e a intensidade da queda não são os mesmos em todos os 
locais. 

Tabela 6-30: Coeficiente de mortalidade infantil dos municípios da AII. 

MUNICÍPIO 
COEFICIENTE 

(PARA CADA MIL NASCIDOS VIVOS) 

Assis Chateaubriand 19,77 

Nova Aurora 8,26 

Paraná 20,03 

Fonte: PNUD (2005) e SESA-PR. 
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Conforme observado na Tabela 6-30, o município de Assis Chateaubriand 
apresenta índice de mortalidade infantil um pouco abaixo da média paranaense, o 
que representa a realidade de quase todo o Estado, esta diferença é pouco significa-
tiva numericamente, porém já é suficiente para classificar como Baixo o coeficiente 
de Assis Chateaubriand, enquanto a classificação do estado é Média. Todavia, ao 
observamos o município de Nova Aurora, percebemos uma diminuição ainda maior 
do coeficiente de mortalidade infantil, valor considerado aceitável pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) que é de 10 mortes para cada mil nascimentos. 

Destaca-se ainda, que quando determinada região possui baixa taxa de 
mortalidade infantil, é por que seu componente de morte neonatal (com predomínio 
da mortalidade neonatal precoce) é predominante; e quando a taxa é alta, o seu 
principal componente é a mortalidade pós-neonatal, o que reflete problemas que não 
são relacionados a doenças congênitas, mas sim a baixos níveis de saúde e de de-
senvolvimento socioeconômico. 

Outro aspecto que reforça essa situação é o número de estabelecimentos 
de saúde por município. Assis Chateaubriand e Nova Aurora possuem 22 e 10 esta-
belecimentos, respectivamente (ver Tabela 6-31). 

Tabela 6-31: Número de estabelecimentos de saúde e oferta de leitos para internação. 

MUNICÍPIO 
NÚMERO DE ESTABELECI-

MENTOS DE SAÚDE 

LEITOS PARA INTERNAÇÃO 

(INCLUSIVE UTI) 

LEITOS HOSPITALARES 

POR MIL HABITANTES 

Assis Chateaubriand 22 111 3,36 

Nova Aurora 10 35 4,75 

Paraná 474 29.160 3 

Fonte: IBGE (2009). 

Em Assis Chateaubriand, dos 22 estabelecimentos de saúde, 8 são ge-
renciados pelo poder público e 14 são estabelecimentos privados. Dentre os 22 es-
tabelecimentos de saúde existem 18 que atendem ao Serviço Único de Saúde 
(SUS). No município de Nova Aurora, dos 10 estabelecimentos de saúde, 4 são ge-
renciados pelo poder público e 6 são estabelecimentos privados. Dentre os 10 esta-
belecimentos de saúde existem 9 que atendem ao Serviço Único de Saúde (SUS). 

Em relação ao número de leitos hospitalares, a taxa calculada para am-
bos os municípios é mais favorável do que o índice estadual, sendo que o município 
de Nova Aurora encontra-se em situação ainda mais favorável, pois tem disponível 
4,75 leitos para cada mil habitantes, enquanto o estado tem disponível apenas três. 
Porém é preciso alertar que apenas o número de leitos para internação não mostra a 
real situação do setor, ao contrário, parece esconder uma distribuição geográfica 
não apropriada desses leitos, bem como a inadequada distribuição com relação às 
especialidades médicas mais necessárias à população. 

Segundo Duarte (1999), uma tendência observada em países desenvolvi-
dos é a diminuição dos números de leitos ofertados, como é o caso de Quebec, no 
Canadá, onde são ofertados 2,5 leitos para cada mil habitantes. Esta tendência se 
deve ao Governo local que investe em um plano de melhoria de atenção à saúde, 
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baseado, entre outros fatores, na ampliação do atendimento domiciliar, no aumento 
da resolutividade do atendimento ambulatorial especializado, hospital-dia, entre ou-
tras medidas. 

6.3.1.7 HABITAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ENERGIA 

Tanto a existência, como a qualidade dos serviços de abastecimento de 
água, rede de esgoto, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica, são essenci-
ais para a melhoria da qualidade de vida da população de qualquer município. 

Segundo Tucci (2001), de acordo com a Constituição, o desenvolvimento 
de programas de saneamento básico é competência comum da União, do Estado, 
do Distrito Federal e dos Municípios, sendo que o estabelecimento de diretrizes para 
o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos, são de competência apenas da União. Ainda na constituição, o Art.20, inci-
so IV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) participar da for-
mulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 

Dessa forma, para avaliar a situação em relação a estes aspectos, foram 
consultados os resultados do Censo de 2010 relacionando os números totais e os 
percentuais de atendimento de rede geral de distribuição de água, de esgoto/pluvial, 
de lixo coleto e de presença de energia elétrica dos municípios presentes na AII da 
CGH Vitória. Os resultados são apresentados na Tabela 6-32. 

Tabela 6-32: Rede geral de distribuição de água, esgoto, coleta de lixo e energia elétrica nos municí-
pios da AII. 

MUNICÍPIOS 

DOMI-

CÍLIOS 

TOTAIS 

DOMICÍLIOS COM 

REDE DE ÁGUA 

DOMICÍLIOS 

COM REDE DE 

ESGOTO 

DOMICÍLIOS COM 

LIXO COLETADO 

DOMICÍLIOS 

COM ENERGIA 

ELÉTRICA 

Unid. % Unid. % Unid. % Unid. % 

Assis Chateaubriand 11.145 9.572 85,89 3.150 28,26 9.705 87,08 11.137 99,93 

Nova Aurora 3.847 3.024 78,61 72 1,87 3.054 79,39 3.842 99,87 

OBS.: Todos os dados foram coletados do Censo de 2010 e são referentes a domicílios particulares permanentes. 

 

Em relação às condições de saneamento e abastecimento de água, a 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000) revela que 97,9% dos municípios 
brasileiros têm serviço de abastecimento de água; 78,6% têm serviço de drenagem 
urbana e 99,4% têm coleta de lixo. Esgotamento sanitário ainda é o serviço que a-
presenta a menor taxa, mas já é oferecido em mais da metade dos municípios brasi-
leiros (52,2%). 

No Brasil 33,5% dos domicílios são atendidos por rede geral de esgoto. O 
atendimento chega ao seu nível mais baixo na região Norte, onde apenas 2,4% dos 
domicílios são atendidos, seguidos da região nordeste (14,7%), Centro-Oeste 
(28,1%) e Sul (22,5%). A região sudeste apresenta o melhor atendimento: 53,0% 
dos domicílios têm rede geral de esgoto. Dos 5.507 municípios existentes em 2000, 
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2.630 não eram atendidos por rede coletora, utilizando soluções alternativas como 
fossas sépticas e sumidouros, fossas secas, valas abertas e lançamentos em cursos 
d'água. 

O percentual de atendimento da rede geral de distribuição de água dos 
municípios presentes na AII da CGH Vitória fica abaixo da média verificada no esta-
do do Paraná (88,1%), a pior situação é encontrada em Nova Aurora (78,61%) que 
fica aproximadamente 10% abaixo do índice estadual. Além disso, é muito baixa a 
porcentagem de domicílios permanentes particulares conectados à rede esgoto e 
não superior a 30%, em especial para o município de Nova Aurora, onde o atendi-
mento da rede coletora de esgoto encontra-se extremamente precária, atendendo 
apenas 1,87% dos domicílios. 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (IBGE, 2000), revela 
uma tendência de melhora da situação de destinação final do lixo coletado no país 
nos últimos anos. Em 2000 o lixo produzido diariamente no Brasil chegou a 125.281 
toneladas, sendo que 47,1% foi destinado a aterros sanitários, 22,3% a aterros con-
trolados e 30,5% a lixões. Ou seja, mais de 69% de todo o lixo coletado no Brasil 
teve destinação final adequada, em aterros sanitários e/ou controlados. Todavia, em 
número de municípios, o resultado não é tão favorável, pois 63,6% utilizavam lixões 
e 32,2% utilizavam aterros adequados (13,8% sanitários, 18,4% aterros controla-
dos), sendo que 5% não informaram a destinação de seus resíduos. Em 1989, a 
PNSB mostrava que o percentual de municípios que vazavam seus resíduos de for-
ma adequada era de apenas 10,7%. 

A coleta de lixo domiciliar é mais eficiente no município de Assis Chate-
aubriand, onde 87% do lixo gerado e coletado, já em Nova Aurora esse número de-
cai em 7,6%, de modo que o número de domicílios atendidos pela coleta de lixo é de 
79,39%. 

Quanto ao acesso à energia, de um modo geral, o serviço de distribuição 
de energia elétrica é de responsabilidade da COPEL Distribuição, subsidiária integral 
da Companhia Paranaense de Energia (COPEL). De longe, o serviço de energia elé-
trica é o mais efetivo e presente na região, chegando próximo da universalização na 
AII, uma vez que em ambos os municípios a porcentagem de domicílios atendidos 
chega muito próximo dos 100%. 

Outro conjunto de indicadores que, associado à taxa de pobreza, pode 
demonstrar a condição de vida da população de uma região refere-se a informações 
sobre habitação. Pode-se afirmar isso pela qualidade da moradia expressar o quan-

tum de investimentos em políticas públicas de infraestrutura é aplicado em uma co-
munidade: as formas de distribuição desses investimentos por parte dos gestores 
públicos; a capacidade das atividades produtivas (mercado) em gerar emprego e 
renda e, principalmente, a maneira como a população consegue (ou não) se apro-
priar e se beneficiar do volume de renda gerada na comunidade. No conjunto destes 
indicadores, têm-se os seguintes problemas: a falta de construção de moradias po-
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pulares, déficit de adequação habitacional para o número de moradores por habita-
ção e condições sanitárias precárias nas residências. 

A região oeste do estado, onde estão localizados os municípios de Assis 
Chateaubriand (2,96 hab./dom) e Nova Aurora (3,08 hab./dom) tem um número de 
habitantes/domicílio dentro da média do Paraná e da Mesorregião a que pertence 
(2,78 hab./dom). Esse dado é indicativo de qualidade de vida da população, apon-
tando para pequenas densidades habitacionais de pobreza na área urbana, informa-
ção confirmada em levantamento de campo na Secretaria de Ação Social de ambos 
os municípios. 

6.3.1.8 SISTEMA DE PRODUÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA 

Em relação à capacidade de gerar emprego e renda, Assis Chateaubriand 
e Nova Aurora possuem características polarizadas. Na área rural é onde se encon-
tra a maior porcentagem da população economicamente ativa dos dois municípios, 
ambos com 25,7% da PEA no setor da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 
florestal e pesca. 

Na área urbana, que sintetiza a aglomeração de maior densidade e com-
plexidade a partir de atividades econômicas dependentes da dinâmica econômica 
nacional, assim como a maioria das cidades localizadas fora do eixo urbano das ca-
pitais, a população sofre com a falta de alternativas que possam gerar emprego. 

A população economicamente ativa dos municípios de Assis Chateaubri-
and e Nova Aurora totaliza 16.375 e 5.807 habitantes, que corresponde 50% e 49%, 
respectivamente. Pelos resultados obtidos no Censo (2010), verificou-se que, em 
ambos os municípios, o número de pessoas com ocupação está concentrado na á-
rea rural, com alguns empregos na área de indústria de transformação, comércio e 
outros serviços (ver Tabela 6-33). 
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Tabela 6-33: População ocupada segundo as atividades econômicas nos municípios da AII. 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

NÚMERO DE PESSOAS 

ASSIS 

CHATEAUBRIAND 

NOVA  

AURORA 

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca 4.201 1.838 

Indústria de transformação 1.553 5 

Eletricidade e gás 22 593 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 109 32 

Construção 1.152 371 

Comércio, reparação de veículos automotivos, objetos pessoais e domésticos 2.715 776 

Transporte, armazenagem e comunicação 507 174 

Alojamento e alimentação 266 84 

Informação e comunicação 84 50 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 210 25 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 222 12 

Atividades administrativas e serviços complementares 391 83 

Administração público, defesa e seguridade social 622 109 

Educação 1.000 122 

Saúde e serviços sociais 406 284 

Artes, cultura, esporte e recreação 67 155 

Outras atividades de serviços 337 4 

Serviços domésticos 1.107 100 

Atividades mal definidas 1.373 334 

TOTAL 16.375 656 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). 

A economia atual dos dois municípios ainda traz vínculos relacionados à 
colonização, pois no início, quando toda a região era coberta por mata virgem, a 
principal fonte de renda do município era a agricultura comercial e de subsistência, 
com destaque para o cultivo de hortaliças, mandioca, feijão e arroz, além da criação 
de porco, galinha e gado. Com a derrubada das matas, a escala de produção au-
mentou e se diversificou, passando a se destacar o cultivo de café nas áreas mais 
altas, além da soja, milho, trigo e algodão nas partes baixas e de forma mecanizada. 

No tocante à densidade de emprego por estabelecimento, o município de 
Nova Aurora apresenta um valor superior ao município de Assis Chateaubriand. Pa-
ra cada 6,4 empregos gerados nesse município existe um estabelecimento, contra 
5,9 para um de Assis Chateaubriand. Apesar disso, verifica-se uma variedade muito 
maior nas atividades econômicas do segundo município, englobando 24 áreas, en-
quanto Nova Aurora abrange 18 (ver Tabela 6-34). 
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Tabela 6-34: Número de estabelecimentos e empregos segundo as atividades econômicas nos muni-
cípios da AII. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 
ASSIS CHATEAUBRIAND NOVA AURORA 

ESTAB. EMPREGO ESTAB. EMPREGO 

Indústria de produtos minerais não metálicos 4 39 1 4 

Indústria metalúrgica 12 44 4 10 

Indústria mecânica 7 59 - - 

Indústria de materiais elétricos e de comunicação 1 18 - - 

Indústria de materiais de transporte 5 111 - - 

Indústria da madeira e do mobiliário 9 44 1 3 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 4 17 1 - 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles e indústria 
diversa 

4 19 1 3 

Indústria química, produção farmacêutica, veterinária, 
perfume, sabão, velas 

7 32 - - 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 14 110 3 90 

Indústria de calçados 2 1 - - 

Indústria de produtos alimentícios e bebida 10 114 7 323 

Serviços industriais de utilidade pública 2 3 - - 

Construção civil 21 57 7 22 

Comércio varejista 383 1.709 112 376 

Comércio atacadista 33 371 7 112 

Instituições de crédito, seguro de capitalização 11 99 6 34 

Administradoras de imóveis 40 139 8 27 

Transporte e comunicações 37 89 21 30 

Serviços de alojamento 90 120 27 89 

Serviços médicos, odontológico 30 72 6 14 

Ensino 9 129 4 10 

Administração pública 4 1.178 2 526 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração 
vegetal 

188 315 98 339 

TOTAL 927 5.489 316 2012 

Nota: Posição em 31 de dezembro. 

Fonte: MTE – RAIS (2011). 

Verifica-se, no município de Assis Chateaubriand, que o setor que mais 
gera empregos é o comércio varejista, seguido pela administração pública e agricul-
tura, silvicultura, criação de animais e extração vegetal. 

Nova Aurora apresenta a maioria da PEA ligada ao setor de administra-
ção pública, seguido pelo comércio varejista e a indústria de produtos alimentícios e 
bebida e também na área da agricultura, silvicultura, criação de animais e extração 
vegetal. 

6.3.1.9 FINANÇAS PÚBLICAS 

Em relação às despesas dos municípios, os maiores valores estão nas 
áreas de educação, saúde, administração e urbanismo, como mostra Tabela 6-35. 
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Tabela 6-35: Despesas municipais por função. 

FUNÇÃO 
ASSIS CHATEAUBRIAND NOVA AURORA 

VALOR % VALOR % 

Legislativa R$ 897.209,87 1,9% - - 

Administração R$ 8.355.616,69 17,6% R$ 2.452.219,92 12,0% 

Segurança Pública R$ 35.745,63 0,1% R$ 175.811,42 0,9% 

Assistência Social R$ 2.165.933,52 4,6% R$ 1.087.989,22 5,3% 

Previdência Social R$ 843.657,91 1,8% - - 

Saúde R$ 8.651.758,35 18,3% R$ 4.211.702,30 20,6% 

Trabalho R$ 11.610,71 0,0% - - 

Educação R$ 15.084.193,86 31,8% R$ 5.178.079,80 25,4% 

Cultura R$ 553.742,40 1,2% R$ 105.551,18 0,5% 

Urbanismo R$ 3.897.263,01 8,2% R$ 3.656.444,83 17,9% 

Gestão Ambiental R$ 131.196,09 0,3% R$ 33.082,00 - 

Agricultura R$ 863.465,25 1,8% R$ 376.763,35 1,8% 

Indústria R$ 304.633,97 0,6% R$ 720.288,63 3,5% 

Comércio e Serviços R$ 105.533,56 0,2% R$ 1.400,00 0,0% 

Comunicações - - R$ 328.565,56 - 

Transporte R$ 1.675.045,95 3,5% R$ 222.179,10 1,1% 

Esporte e Lazer R$ 628.379,37 1,3% R$ 296.609,02 1,5% 

Encargos Especiais R$ 3.159.879,99 6,7% R$ 1.245.187,07 6,1% 

TOTAL R$ 47.364.866,13 R$ 20.410.780,19 

Fonte: Prefeituras Municipais (2009). 

Com base no observado na Tabela 6-35 é possível perceber que as maio-
res despesas dos municípios são referentes a quatro funções: Educação, Saúde, 
Urbanização e Administração. Em ambos os municípios o maior custo é em relação 
à Educação, em seguida vem à área de Saúde. Quanto aos outros custos percebe-
se uma inversão no investimento dos dois municípios, pois Assis Chateaubriand a-
presenta maiores despesas com a área Administrativa (17,6%), enquanto Nova Au-
rora tem dispêndio de 12,0%. Já no setor de Urbanização é Nova Aurora que investe 
mais com 17,9% da receita do município, enquanto Assis Chateaubriand gasta cerca 
de 8,2% do seu orçamento. 

Percebe-se ainda que os gastos concentram-se em áreas onde a legisla-
ção determina o uso do recurso. Dessa forma, o repasse fica condicionado a gastos 
demandados pelo município. 

6.3.1.10 PROGRAMAS SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS 

Nos municípios de Assis Chateaubriand e Nova Aurora os dados das res-
pectivas secretárias de Ação Social são bastante organizados e os dois municípios 
têm cobertura social para praticamente toda a demanda de população de baixa ren-
da. 

O município de Nova Aurora informou existir apenas 34 famílias vivendo 
em situação de extrema pobreza, mas que já se encontram devidamente identifica-
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das e assistidas pelos programas de repasse de renda tanto do governo federal co-
mo dos programas específicos do município. Destes programas específicos, desta-
ca-se o de construção de moradias adequadas às demandas das famílias, o qual é 
realizado em parceria com o governo estadual e a Caixa Econômica Federal. Com 
relação ao atendimento pelo programa Bolsa Família, Nova Aurora contabiliza 526 
famílias, número que representa 15% da população municipal. 

Em Assis Chateaubriand, município de porte médio em relação aos muni-
cípios do entorno, a Secretária de Ação Social é responsável pelos programas do 
Bolsa Família, Projovem, programas para idosos, programas de combate ao uso de 
drogas e programas de moradias. 

Os municípios informaram o recebimento de verbas especificas para as 
Secretárias de Ação Social desenvolver atividades com as famílias de baixa renda, o 
montante informado chega em R$ 57.660,00 e são valores de repasse direto aos 
municípios. 

6.3.1.11 COMUNIDADES E ÁREAS ESPECIAIS 

Após visitas a campo, consulta ao banco de dados do IBGE, FUNAI, IN-
CRA e Fundação Cultural Palmares, foi possível verificar que não existem áreas de 
interesses especiais dentro do limite dos municípios que compõem a Área de Influ-
ência Indireta da CGH Vitória. A análise realizada abordou os seguintes temas: Uni-
dades de Conservação, Planos de Assentamento do INCRA, Terras Indígenas e 
Quilombolas, Faxinais, Cipozeiros, Ilhéus e Comunidades Ribeirinhas. A Figura 6-72 
mostra todas as áreas e comunidades especiais encontradas mais próximas à bacia 
do rio Verde. 

• Comunidades indígenas 

As comunidades indígenas encontradas mais próximas à bacia hidrográfi-
ca do rio Verde estão localizadas a 80 e 83 km de distância do empreendimento e 
são pertencentes ao grupo Tekohá Añetete e Tekoha Itamarã, respectivamente (ver 
Figura 6-72). 

• Unidades de conservação 

Com relação às unidades de conservação, as mais próximas encontradas 
foram: Parque Nacional de Ilha Grande (88 km), Parque Nacional do Iguaçu (63 km), 
Reserva Biológica de São Camilo (45 km), Área de Relevante Interesse Ecológico da 
Cabeça do Cachorro (65 km) e Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do 
Rio Paraná (85 km). 
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• Comunidades especiais 

Dentre as comunidades faxinais, ilhéus, ribeirinhas, foi encontrada apenas 
a comunidade Faxinalzinho Borma inserida na parte mais alta da bacia hidrográfica 
do rio Piquiri, no município de Guarniaçu, a cerca de 75 km do aproveitamento. 

• Planos de assentamento (INCRA) 

Para os planos de assentamento do INCRA, o mais próximo encontrado 
está distante 45 km a nordeste do aproveitamento e não inserido em sua AII.  

• Estudos arqueológicos 

Em consulta ao banco de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN), não foram encontrados sítios arqueológicos nos municípios 
que compõem a área de influência do empreendimento. 

Além disso, junto à etapa de licenciamento prévio realizada com o IAP es-
tão sendo realizados estudos arqueológicos em campo com vistas à obtenção da 
licença prévia junto ao IPHAN. A realização dos estudos é competência da empresa 
Preservar Consultoria Científica Em Arqueologia Ltda., sobre a diretoria da historia-
dora Adriana Teixeira e da arqueóloga Tatiana Costa Fernandes. 

Caso o IAP tenha interesse nos relatórios do processo, podemos disponi-
bilizá-los assim que obtivermos o protocolo de entrada, programado para o fim do 
presente mês de Agosto de 2013. Cabe lembrar que os estudos estão sendo reali-
zados conforme determina a Portaria IPHAN nº 230, de 17 de Dezembro de 2002. 

Mais detalhes dessa busca podem ser obtidos no mapa de áreas especi-
ais no Volume II – Caderno de Mapas (cód.CGH-VIT-RAS-11). 
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Figura 6-72: Localização das áreas especiais mais próximas à bacia hidrográfica do rio Verde. 

 
 

6.3.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 

Na Área de Influência Direta foi verificada a presença do distrito de Jota-
esse, pertencente ao município de Tupãssi. O distrito tem aproximadamente 2.000 
moradores, sendo um distrito urbano, o mesmo dispõe de posto de saúde, escola 
municipal e estadual, uma creche e ginásio de esporte coberto, bem como comércio 
local. 

As vias de acesso até o distrito são bem conservadas, as casas são de 
madeira e alvenaria, podendo ser classificada como habitação adequada as neces-
sidades das famílias, não foram encontradas no distrito famílias vivendo em condi-
ções de extrema pobreza. 
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Figura 6-73: Levantamento fotográfico do distrito do Jotaesse (campo em 14 e 15/04/2013). 

  
Identificação do perímetro urbano de Jotaesse. Avenida principal do distrito de Jotaesse. 

  
Ginásio de esportes do distrito de Jotaesse. Escola Rio Branco localizada no distrito de Jotaesse. 

  
Posto de saúde do disitrito de Jotaesse. Parque na praça do distrito de Jotaesse. 

 

6.3.3 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA 

No trajeto percorrido do distrito de Jotaesse até o local do empreendimen-
to foram encontradas quatro casas em propriedades rurais. Ao longo das estradas 
vicinais que dão acesso ao empreendimento foram verificadas apenas áreas de a-
gricultura, no momento da visita de campo a cultura era de milho. 
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Na propriedade onde a CGH Vitória vai ser construída existem apenas 
duas casas, onde moram os caseiros que trabalham na propriedade. No entanto não 
serão afetados, pois a distância das casas até o rio é de mais de 5 km, como pode 
ser observado nas fotos que ilustram o levantamento de campo. 

Figura 6-74: Levantamento fotográfico do acesso e local do empreendimento. 

  
Habitação dos caseiros da fazenda São Judas Tadeu, 

propriedade de acesso ao empreendimento. 
Mangueira da fazenda São Judas Tadeu, propriedade 

de acesso ao empreendimento. 

  
Equipe em campo em análise da AID – Meio Natural 

da CGH Vitória. Cultivo de milho no acesso à CGH Vitória. 

 
Trecho de acesso à CGH Vitória. 

 
Área de pastagem no acesso da CGH Vitória. 
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6.3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diagnóstico é um documento importante por permitir a compreensão 
das condições socioeconômicas do município e das áreas de influência mais próxi-
mas ao projeto, agregando ao empreendedor o conhecimento da realidade social em 
que será implantado o aproveitamento, para que seja possível tomar decisões e su-
gerir propostas que sejam condizentes com o cotidiano da população local. 

O levantamento de dados primários foi realizado nos dias 14 e 15 de abril 
de 2013. O objetivo foi buscar informações atualizadas sobre dados de políticas so-
ciais e conhecer o local onde será construído o empreendimento. 

O município de Assis Chateaubriand é um município de médio porte na 
região, comportando, assim, muitos serviços que atendem aos municípios em seu 
entorno, com média densidade demográfica urbana e grande desenvolvimento agrí-
cola, dessa forma, a construção da CGH Vitória é uma demanda importante para a 
mão de obra local e na geração de energia, tanto para o consumo local como regio-
nal. 

Sendo um empreendimento de pequeno porte, no caso uma Central Ge-
radora Hidrelétrica - CGH (Usinas com potência instalada de até 1,00 MW), não trará 
alterações nos hábitos de vida e de estrutura cultural local. Bem como, não provoca-
rá alterações na rotina de vida da população do entorno, dado que a CGH Vitória 
será instalada na propriedade do empreendedor, local onde já existe infraestrutura 
de apoio para instalação de residências para os empregados que participarão do 
processo de construção do empreendimento. 

Em relação aos possíveis fatores complicadores sociais, é importante fri-
sar que na região de Assis Chateaubriand e Nova Aurora não foram localizadas co-
munidades indígenas ou quilombolas, dessa forma, os locais sagrados para a comu-
nidade estão diretamente relacionados aos espaços onde se localizam as igrejas. 

Outro importante aspecto a ser mencionado é que a CGH Vitória não a-
presenta impactos negativos diretos a comunidade, uma vez que não demandará no 
deslocamento de moradores ou desapropriações, tampouco atingirá estruturas rela-
cionadas à infraestrutura. 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS GERAIS 

A região onde se encontra o empreendimento encontra-se no geral bas-
tante descaracterizada de sua cobertura vegetal original, devido à prática de pecuá-
ria e agricultura bem próximo às suas margens. Os fragmentos existentes estão no 
geral em locais bem próximos as margens dos rios ou em locais fortemente escar-
pados, nos quais as atividades de mecanização tornou-se inviável. 

Considerando a não instalação do empreendimento a tendência pelo ob-
servado em campo é que os fragmentos florestais existentes permaneçam estagna-
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dos nos estágios sucessionais inicial e médio, dificilmente evoluindo para o estágio 
avançado devido às práticas utilizadas na pecuária na região. 

Toda construção de empreendimentos ocasionam impactos ao ambiente 
em que serão instalados, mas quando os aspectos ambientais são estudados previ-
amente os impactos podem ser minimizados, mitigados ou parcialmente compensa-
dos, contanto que sigam corretamente os programas e medidas propostas, aplican-
do as precauções necessárias. 

Os danos imediatos devido a faixa de alagamento praticamente inexisten-
te e da pequena área necessária para a implantação das estruturas possuem grande 
chance de serem efetivamente compensados e mitigados a médio e longo prazo, 
com a implantação dos programas ambientais juntamente com atividades de monito-
ramento. 
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7 PROGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

Entende-se por prognóstico o conjunto de ações que servirão na análise 
dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação 
da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, dis-
criminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indi-
retos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de 
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus 
e benefícios sociais (CONAMA Resolução n.º 01/86 – Art. 6º). 

O presente capítulo apresenta a avaliação dos impactos ambientais, posi-
tivos e negativos. Para os impactos negativos, foram definidas medidas a serem to-
madas. Os impactos considerados foram os que serão gerados nas fases de plane-
jamento, construção, operação e desativação. 

Na construção da relação de impactos, a equipe técnica multidisciplinar foi 
conservadora, listando todo e qualquer tipo de impacto possível, apesar da pequena 
significância destes em relação à atual situação da região e levando em considera-
ção o pequeno porte da CGH Vitória. 

7.1 METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS 

De acordo com a Resolução CONAMA n.° 01/86, impacto ambiental é de-
finido como: 

“...qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultan-
te das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a 
segurança e o bem estar da população, as atividades sociais e econômicas, 
a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade 
dos recursos ambientais”. 

De forma diversa, para outros autores, impacto ambiental pode ser visto 
como parte de uma relação de causa e efeito. Do ponto de vista analítico pode ser 
considerado como a diferença entre as condições ambientais que existiram com a 
implantação de um projeto proposto e as condições ambientais que existiriam sem 
essa ação (MAIA, 1992 apud MOREIRA, 1990). 

A elaboração de um estudo de impacto ambiental compreende um con-
junto de atividades, pesquisas e tarefas técnicas realizados com a finalidade de rea-
lizar o levantamento das principais conseqüências ambientais de um projeto, no ca-
so a CGH Vitória, de modo a atender aos regulamentos de proteção ao meio ambi-
ente e auxiliar efetivamente na decisão sobre a implantação do projeto. 
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Dessa maneira, para identificação dos impactos socioambientais possí-
veis de serem relacionados ao empreendimento, foram levados em consideração os 
seguintes aspectos: 

• A definição de impacto ambiental segundo a Resolução CONAMA n.° 
001/86; 

• A situação ambiental do local na ausência do empreendimento; 

• O prognóstico da situação ambiental do local na instalação do empreen-
dimento; 

• O levantamento das atividades a serem realizadas na presença do em-
preendimento; 

• A análise dos resultados dos diagnósticos referentes aos meios físico, 
biótico e socioeconômico; 

• Os potenciais impactos da atividade identificados a partir do diagnóstico. 

De maneira resumida, a identificação dos impactos socioambientais rela-
cionados ao empreendimento procedeu conforme o diagrama ilustrado na Figura 
7-1. 

Figura 7-1: Diagrama base para identificação dos impactos. 

 

Para uma prospecção dos possíveis impactos decorrentes da atividade de 
geração de energia, a partir da energia da força das águas do rio Verde, estes foram 
identificados e analisados considerando a presença do empreendimento. 
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7.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

De acordo com a literatura, chamam-se métodos de avaliação de impacto 
ambiental os mecanismos estruturados para coletar, analisar, comparar e organizar 
as informações e dados sobre os impactos ambientais de uma proposta, englobando 
a seqüência de passos recomendados para coligir e analisar os efeitos de uma ação 
relacionados à qualidade ambiental e à produtividade do sistema natural. Ademais, 
cabe ao profissional avaliar os seus impactos nos receptores natural, humano e so-
cioeconômico (adaptado de MAIA, 1995 apud HORBERRY, 1984). 

O conceito de Avaliação de Impacto Ambiental pode ser definido, de a-
cordo com Moreira (1990), como: 

“...instrumento de política ambiental, formada por um conjunto de procedi-
mentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um 
exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, 
programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os resultados se-
jam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela 
tomada de decisão, e por eles considerados. Além disso, os procedimentos 
devem garantir adoção de medidas de proteção do meio ambiente determi-
nadas, no caso de decisão sobre a implantação do projeto”. 

Portanto, a análise de impactos compreende a integração dos meios e 
suas inter-relações, apresentando uma síntese da avaliação da qualidade ambiental 
da área de influência do empreendimento de uma forma global. Também descreve 
os principais pontos críticos do ambiente da região onde o empreendimento será 
implantado, considerando o uso e ocupação do solo atualizado, juntamente com as 
alterações positivas ou negativas possíveis de serem ocasionadas. 

A avaliação dos impactos ambientais referentes à CGH Vitória foi realiza-
da conforme a metodologia aqui descrita. Onde, de acordo com a natureza e especi-
ficidade de cada impacto identificado, serão propostas medidas pertinentes à neces-
sidade para cada caso. 

Os impactos serão descritos, qualificados, quantificados e classificados 
seguindo os critérios de: efeito, fase, área de influência, forma, horizonte temporal, 
periodicidade, reversibilidade, magnitude, probabilidade de ocorrência, abrangência 
e caracterização das medidas de controle. Dessa forma será construído um quadro 
que expressa a quantificação dos impactos relativos ao empreendimento. 

A Tabela 7-1 apresenta os critérios utilizados para a qualificação e quanti-
ficação dos impactos socioambientais referentes ao empreendimento em estudo. 
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Tabela 7-1: Critérios para qualificação e quantificação dos impactos socioambientais. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

EFEITO 

POSITIVO (+) Provoca conseqüências favoráveis ao meio físico, 
biótico ou socioeconômico. 

NEGATIVO (-) Provoca conseqüências desfavoráveis ao meio 
físico, biótico ou socioeconômico. 

FASE 

IMPLANTAÇÃO Atividades necessárias para a implantação do 
empreendimento. 

OPERAÇÃO Atividades necessárias para a operação do em-
preendimento. 

DESATIVAÇÃO Atividades necessárias para a desativação do 
empreendimento. 

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

ADA Área diretamente afetada 

AID Área de influência direta 

AII Área de influência indireta 

FORMA 

DIRETO Decorrente do empreendimento ou de suas a-
ções. 

INDIRETO 

Decorrente do somatório de interferências gera-
das ou por outro ou por outros impactos, estabe-
lecidos direta ou indiretamente pelo empreendi-

mento. 

HORIZONTE TEMPORAL 

IMEDIATO 
Manifesta-se imediatamente após sua causa ou 

durante a construção. 

MÉDIO PRAZO Quando do enchimento do reservatório. 

LONGO PRAZO 
É necessário que decorra certo intervalo de tem-
po pra que ele venha a se manifestar (durante a 

operação). 

PERIODICIDADE 

A partir do momento em que o impacto se 
manifesta 

PERMANENTE Mantém-se indeterminadamente após sua causa. 

OCASIONAL Desaparece após algum tempo. 

CÍCLICO Desaparecendo e reaparecendo periodicamente. 

REVERSIBILIDADE 

Como o próprio nome já diz, expressa o grau 
de reversibilidade do impacto, a partir da 

adoção de medidas de controle 

REVERSÍVEL É reversível por si só, sem intervenção. 

ATENUÁVEL Quando o impacto não pode ser evitado, mas sim 
atenuado através de medidas mitigadoras. 

IRREVERSÍVEL Pode ser mitigado ou compensado, mas não 
retorna à situação inicial espontaneamente. 

MAGNITUDE 

Expressa a variação de um fenômeno em 
relação à situação anterior à ocorrência do 
impacto (a magnitude é tratada unicamente 

em relação ao elemento de análise sob avali-
ação, independentemente de afetar outros 

elementos) 

PEQUENA Não transforma uma situação preexistente. 

MÉDIA Tem pouca significância em relação ao universo 
daquele fenômeno ambiental. 

GRANDE Transforma intensamente uma situação preexis-
tente. 

PROBABILIDADE 

Expressa a chance de ocorrência de um 
determinado impacto – esse aspecto auxilia 

na apresentação dos impactos, que apesar de 
prováveis podem ser resultantes de uma 

longa cadeia de inferências que aumenta o 
grau de incerteza de sua ocorrência à medida 
que se evolui no estabelecimento de relações 

de causa-efeito 

BAIXA Existe a chance de o impacto ocorrer, mas com 
um grau de certeza baixo. 

MÉDIA 
A chance de o impacto ocorrer apresenta um 

médio grau de certeza. 

ALTA A chance de o impacto ocorrer apresenta um grau 
de certeza alto. 
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CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

ABRANGÊNCIA 

Grau de abrangência do impacto, podendo 
variar entre Local e Regional 

LOCAL 
Os efeitos serão mantidos no âmbito da área 
diretamente afetada e das áreas de influência 

direta. 

REGIONAL 

Afeta áreas mais amplas e estratégicas, quando o 
componente ambiental afetado tem relevante 
interesse coletivo, compreendendo assim, as 

áreas de influência indireta. 

CARACTERIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

CONTROLE 

Válido somente para impacto negativo. Ex-
pressa a aplicação, ou não, de medidas para 

o controle a fim de prevenir, ou atenuar o 
impacto 

EVITÁVEL 
Situação na qual o impacto pode ser minimizado 

através de medidas preventivas. 

INEVITÁVEL 
Situação na qual o impacto não pode ser nem 

prevenido nem atenuado, podendo ser alvo ape-
nas de medidas compensatórias. 

CARACTERIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

CONTROLE 

Válido somente para impacto positivo. Ex-
pressa a aplicação, ou não, de medidas para 

o controle a fim de prevenir, ou atenuar o 
impacto 

POTENCIALIZÁVEL 
Quando o impacto positivo pode ter seu efeito 

benéfico aumentado 

NÃO POTENCIALIZÁ-
VEL 

Quando o impacto positivo não pode ter seu efeito 
benéfico aumentado 

 

Cada impacto é quantificado através da atribuição de pesos selecionados 
de acordo com o grau de importância de cada parâmetro. Segundo Sánchez (2006), 
métodos simples de ponderação apresentam resultados satisfatórios para o plane-
jamento de sistemas de gestão ambiental. 

Para os critérios de Fase, Área de Influência, Forma e Horizonte Temporal 
a quantificação não é aplicável. Para os outros critérios, os valores adotados estão 
identificados na Tabela 7-2 e Tabela 7-3. 

Os valores atribuídos para cada parâmetro foram estipulados após análise 
da Equipe Técnica que elaborou esse estudo, formada por Engenheiros Ambientais, 
Civis e Florestais, Biólogo, Oceanógrafo e Sociólogo. 

Para cada CRITÉRIO, o valor adotado variou de 0,05 a 0,3, de modo que o 
somatório de todos fosse igual à unidade. Para a atribuição do valor, foram conside-
radas todas as combinações possíveis entre eles e, de acordo com o nível de priori-
dade de cada um, foi estabelecido o grau de importância de cada critério, o qual foi 
traduzido nas ponderações mostradas na Tabela 7-2. 

Tabela 7-2: Ponderação dos critérios, a partir de sua significância. 

CRITÉRIO PONDERAÇÃO 

PERIODICIDADE 0,05 

REVERSIBILIDADE 0,30 

MAGNITUDE 0,15 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 0,05 

ABRANGÊNCIA 0,30 

CARACTERIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE 0,05 

SOMA 1,0 

 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 
Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 7-6  
 

Para as subdivisões de cada CRITÉRIO, mostrados na Tabela 7-1, na colu-
na CLASSIFICAÇÃO, também foi atribuído um valor entre 0 e 1, no qual a unidade ex-
prime a pior situação possível da classificação e os valores intermediários foram de-
finidos pela equipe técnica conforme seu grau de severidade. Por exemplo, avalian-
do o critério PERIODICIDADE, optou-se por considerar o parâmetro OCASIONAL com 
grau de importância de 0,2, o CÍCLICO como 0,7 e o PERMANENTE, que exprime o pior 
cenário do critério, como 1,0. O CÍCLICO foi tomado como 0,7 porque o impacto por 
ele caracterizado, com certeza, ocorrerá, mesmo que seja de maneira temporária. A 
Tabela 7-3 mostra os valores atribuídos para as outras classificações. 

Tabela 7-3: Ponderação da classificação dos critérios, a partir de sua significância. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO VALOR 

PERIODICIDADE 

PERMANENTE 1,0 

OCASIONAL 0,2 

CÍCLICO 0,7 

REVERSIBILIDADE 

REVERSÍVEL 0,1 

ATENUÁVEL 0,5 

IRREVERSÍVEL 1,0 

MAGNITUDE 

PEQUENA 0,1 

MÉDIA 0,6 

GRANDE 1,0 

PROBABILIDADE 

BAIXA 0,1 

MÉDIA 0,5 

ALTA 1,0 

ABRANGÊNCIA 
LOCAL 0,5 

REGIONAL 1,0 

CARACTERIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

CONTROLE 

EVITÁVEL (-) 0,1 

INEVITÁVEL (-) 1,0 

POTENCIALIZÁVEL (+) 1,0 

NÃO POTENCIALIZÁVEL (+) 0,5 

 

A fim de organizar os impactos, a partir do seu nível de significância para 
cada Meio (Físico, Biótico e Socioeconômico), será estabelecido um somatório do 
produto das características (CRITÉRIO e CLASSIFICAÇÃO) de cada impacto, como 
mostra a seguinte equação: 

Eq.: �� �  � ���	É����� � ����������ÇÃ���
�º �� ������ ! � " #�� 

�$%
 (1) 

Esse Índice Ambiental (IA) varia entre 0 e 100, sendo 100 a pior situação 
possível. A amplitude do índice foi dividida em quatro classes, mostradas na Tabela 
7-4. 
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Tabela 7-4: Classificação dos impactos ambientais segundo sua ordem de significância. 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

NEGATIVO 
    

POSITIVO 
    

CLASSE 
0 ≤ |IA| ≤ 25 26 ≤ |IA| ≤ 50 51 ≤ |IA| ≤ 75 76 ≤ |IA| ≤ 100 

Fraco Moderado Forte Muito Forte 

OBS.: |IA| Significa o valor absoluto do Índice Ambiental. 

 

Dessa forma, será possível avaliar, tanto a grandeza absoluta, como rela-
tiva de cada impacto, para então definir quais devem ser prioritariamente alvo de 
medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias. Os critérios para a qualifica-
ção e definição da natureza das medidas aplicadas são apresentados na Tabela 7-5. 

Tabela 7-5: Definição da Natureza das medidas aplicadas. 

NATUREZA DEFINIÇÃO 

MEDIDA MITIGATÓRIA 
É destinada a prevenir impactos negativos ou reduzir sua magnitude. Uma vez que a 
maioria dos danos ao meio ambiente, quando não podem ser evitados, podem ape-

nas ser mitigados ou compensados. 

MEDIDA CORRETIVA Medida tomada para proceder à remoção do poluente do meio ambiente, bem como, 
restaurar o ambiente que sofreu degradação resultante desta medida. 

MEDIDA COMPENSATÓRIA 
Medida adotada no intuito de compensar impactos ambientais negativos, como 

alguns custos sociais que não podem ser evitados, ou o uso de recursos ambientais 
não renováveis. 

MEDIDA PREVENTIVA Medida destinada a prevenir a degradação de um componente do meio ambiente, ou 
de um sistema ambiental. 

MEDIDA POTENCIALIZADORA 
Quando a ação resulta no aumento dos efeitos do impacto ambiental positivo, pro-
põe-se esse tipo de medida para aperfeiçoar a utilização das soluções, melhorando 

o desempenho ambiental. 

MEDIDA INEXISTENTE É classificada como inexistentes quando não existe medida de minimização a ser 
aplicada, tanto para natureza positiva quanto negativa. 

 

A análise integrada dos dados do diagnóstico ambiental e das fases de 
instalação e operação do empreendimento alvo desse estudo originou o embasa-
mento para a análise dos impactos potencialmente gerados pela implantação da 
CGH Vitória. 

7.3 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Conforme a metodologia de identificação e de avaliação dos prováveis 
impactos, descrita e adotada para o presente estudo, a apreciação foi desempenha-
da considerando diferentes fases relacionadas ao empreendimento, sendo estas as 
fases de implantação, operação e desativação da CGH Vitória. 

Para um melhor detalhamento e precisão da avaliação de impactos, o es-
tudo foi realizado separadamente considerando os meios Físico, Biótico e Socioeco-
nômico. 
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Ressalta-se que os impactos socioambientais foram identificados com a 
participação de toda a equipe multidisciplinar responsável pela elaboração da pre-
sente Avaliação de Impacto Ambiental. O estudo foi elaborado através de discus-
sões interdisciplinares, as quais visaram cobrir todos os aspectos em análise que 
pudessem resultar em conseqüências desfavoráveis ou favoráveis aos recursos na-
turais ou às condições socioeconômicas da referida área de influência do empreen-
dimento. 

7.3.1 AMBIENTE NATURAL – MEIO FÍSICO 

A seguir são identificados e avaliados os possíveis impactos ambientais 
sobre o Ambiente Natural – Meio Físico nas fases de implantação, operação e even-
tual desativação do empreendimento. 

a) IMPACTO: “ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA” 

A alteração do fluxo natural das águas ocasionada pela instalação de bar-
ramentos, assim como o alagamento permanente de áreas antes não atingidas, são 
conseqüências importantes de serem avaliadas durante os estudos de impacto am-
biental em empreendimentos hidrelétricos. 

Nas fases de enchimento do reservatório e em sua utilização efetiva após 
o início da operação da CGH, há a possibilidade de ocorrência de alterações na qua-
lidade das águas, devido à submersão de solos e vegetação pré existente no local. 
Entre estas alterações, podem ser citadas, como principais, o aumento de teores 
orgânicos e nutrientes nas águas, podendo ocasionar processo de eutrofização e 
estabelecer condições anaeróbias no lago. 

Pelo fato do espelho d’água formado no caso da CGH Vitória ser de pe-
quena magnitude e o reservatório ter baixa profundidade, as chances de ocorrência 
desse impacto são remotas. 

Além disso, a avaliação do nível trófico das águas do rio Verde nas áreas 
de influência do empreendimento indicou um ambiente predominantemente ultraoli-
gotrófico, com baixa produtividade. Somado a isso, conforme observado no dianósti-
co de qualidade da água, as concentrações de nutrientes observadas estão bem 
abaixo dos limites estabelecidos pela legislação para a classe 2, a qual o rio se en-
quadra. 

Considera-se ainda, nessa análise, que o tempo de residência do reserva-
tório é muito reduzido do ponto de vista do crescimento do fitoplânction, que requer 
tempos de residência de 2 a 3 semanas para se desenvolverem (CRUZ CASTRO e 
FABRIZY, 1995). 
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Tabela 7-6: Avaliação da alteração da qualidade da água. 

IMPACTO ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação/Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA, AID e AII 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Baixa 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Médio Prazo 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS MEDIDAS Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Remoção da cobertura vegetal na área de alagamento previamente ao enchimento do reservatório. 
Monitoramento da qualidade das águas do reservatório durante a operação do aproveitamento. 

b) IMPACTO: “POLUIÇÃO DO CORPO HÍDRICO E DO SOLO POR 
EFLUENTES E RESÍDUOS SÓLIDOS” 

Da instalação e operação do canteiro de obras da CGH Vitória poderão 
resultar algumas alterações no corpo hídrico e no solo devido à pequena aglomera-
ção de operários no local de trabalho. Estas alterações consistem basicamente na 
geração de efluentes domésticos e resíduos sólidos, como: lixo comum, resíduos de 
construção civil, efluentes de operações de lavagem de equipamentos e máquinas, 
entre outros. A destinação ou acúmulo inadequado dos efluentes e dos resíduos po-
de contribuir para poluição das águas, bem como do solo. 

Este impacto pode ser evitado com a construção de estruturas simplifica-
das de tratamento de efluentes, frente à pequena geração de rejeitos durante o perí-
odo de obras. A utilização de fossa séptica seguida de sumidouro ou valas de infil-
tração evitará que o efluente entre em contato com as águas, além da contaminação 
do solo. Também poderá ser considerada a adoção de banheiros químicos durante 
as obras. Em relação aos resíduos sólidos, a construção de uma central de armaze-
namento temporário e a orientação dos operários envolvidos na obra quanto ao cor-
reto manuseio dos resíduos evitará a disposição destes em locais inadequados. Pa-
ra tanto, a realização e implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos deve ser considerada. 

Além das agressões ambientais, caso não sejam tomadas medidas pre-
ventivas, o acúmulo indevido desses resíduos poderá ser um fator determinante para 
o aparecimento local de espécies silvestres fortemente sinantrópicas, como lagartos, 
urubus, ratos, ratazanas etc, os quais se alimentam do descarte orgânico indevido. 
Além dos citados, pode ainda aumentar as populações de insetos vetores e trans-
missores de doenças (mosquitos, moscas e baratas). 

Esses animais, uma vez atraídos, podem ainda ocupar as áreas naturais 
mais próximas ao empreendimento e, com isso, competir com outros animais silves-
tres pelo hábitat e pelo alimento, ou mesmo introduzir doenças em suas populações, 
principalmente, os mamíferos. 
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Tabela 7-7: Avaliação da poluição hídrica e do solo por efluentes e resíduos sólidos. 

IMPACTO POLUIÇÃO HÍDRICA E DO SOLO POR EFLUENTES E RESÍDUOS SÓLIDOS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Implantação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA, AID 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Média 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Realizar palestra orientativa/treinamento para os operários e colaboradores envolvidos na obra quanto à importância da correta 
gestão dos resíduos sólidos na área de instalação do empreendimento. 

Projeto e execução de sistema de tratamento de efluentes domésticos (ou adoção de banheiros químicos), contemplando 
palestra orientativa para operários e colaboradores quanto à importância de sua correta utilização. 

c) IMPACTO: “ASSOREAMENTO DO CURSO D’ÁGUA” 

Em função das obras de instalação da CGH Vitória, principalmente da 
construção da soleira vertente, escavação do sistema de adução e aterramento da 
área do canteiro de obras, haverá remoção do solo, expondo-o a intempéries climá-
ticas. Essa exposição favorece a ocorrência de lixiviação e transporte de sedimentos 
até o leito do rio Verde, podendo resultar no aumento de sedimentos nas águas e 
elevação da turbidez. Esse aumento também poderá ser ocasionado por eventuais 
lavagens de equipamentos e veículos envolvidos na obra. 

O fato do regime do rio mudar de lótico para lêntico no trecho à montante 
do barramento, após a sua construção, também potencializa este impacto, dado que 
os sedimentos carreados pelo rio perderão energia e acabarão se depositando no pé 
da soleira vertente, diminuindo o tempo de vida útil do reservatório, e também po-
dendo alterar o balanço sedimentológico do rio. 

Tal impacto pode ser minimizado através da adoção de algumas medidas 
de controle durante as obras e a operação da CGH Vitória. A construção de estrutu-
ras temporárias de drenagem de águas pluviais na área do canteiro é um fator im-
portante para o controle do escoamento superficial e prevenção da ocorrência de 
processos erosivos. Outro ponto a ser observado é o tempo em que as áreas ficarão 
descobertas, pois quanto maior o tempo, mais suscetíveis à erosão elas ficarão. 

Dessa forma, nota-se a necessidade de cobertura com vegetação tempo-
rária. Outra medida a ser considerada é a realização das obras em épocas de estia-
gem, o que evita a ocorrência do transporte de sedimentos por escoamento superfi-
cial. Além disso, a diminuição do leito natural do rio facilita as escavações, visto que 
a movimentação de terra ocorrerá mais distante do leito, evitando que esta entre em 
contato com as águas. 

Durante a operação da CGH Vitória, serão tomadas medidas relacionadas 
à manutenção da vida útil do reservatório e das outras estruturas hidráulicas. Serão 
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feitas, se necessário, campanhas de dragagem do pé da soleira vertente, da tomada 
d’água e da câmara de carga do aproveitamento. 

Tabela 7-8: Avaliação do assoreamento do curso d’água. 

IMPACTO ASSOREAMENTO DO CURSO D’ÁGUA 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação/Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Médio Prazo CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Construção de estruturas temporárias para drenagem das águas pluviais na área do canteiro de obras do empreendimento e 
revegetação das áreas descobertas. 

Realização das escavações e movimentações de terra, bem como construção da barragem em épocas de estiagem, evitando 
assim a ocorrência de lixiviação, devido à baixa pluviosidade. 

Realização de campanhas de dragagem do pé da barragem, da tomada d’água e da câmara de carga, com vistas à manuten-
ção da vida útil das estruturas. 

d) IMPACTO: “POLUIÇÃO SONORA E ATMOSFÉRICA PROVENIEN-
TE DA CONSTRUÇÃO” 

A execução da obra provocará a geração de poluição sonora e atmosféri-
ca através da queima de combustíveis e movimentação de maquinário, caminhões e 
outros equipamentos necessários. 

Além disso, a poluição sonora pode induzir a fauna local a se deslocar pa-
ra áreas próximas, onde o equilíbrio populacional já estava mantido. Tal desloca-
mento pode provocar alterações nestas áreas, causadas por competição por abrigo 
e alimentação. 

Com relação a esse impacto, é difícil a previsão de seus efeitos, bem co-
mo sua magnitude, pelo fato de não se ter estudos a respeito. 

Tal impacto é considerado irreversível visto que a dimensão de sons, sua 
intensidade, duração e freqüência, podem gerar perturbações à fauna local. Com 
relação à população presente na AID, este impacto pode ser considerado de peque-
na magnitude, haja vista que a região de implantação do canteiro de obras já se en-
contra com elevado grau de antropização e a chance desse tipo de poluição ocorrer 
é mínima no seu entorno. 
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Tabela 7-9: Avaliação da poluição sonora e atmosférica proveniente da construção. 

IMPACTO POLUIÇÃO SONORA E ATMOSFÉRICA PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID, AII 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Inevitável 

PERIODICIDADE Cíclico NATUREZA DAS MEDIDAS Mitigatória 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Utilizar combustível menos poluente e realizar revisão e manutenção periódica em máquinas e veículos para controle sobre 
emissões gasosas e sobre ruídos, visando à redução da poluição sonora e atmosférica durante as obras. 

e) IMPACTO: “POLUIÇÃO SONORA PROVENIENTE DA OPERAÇÃO” 

A descrição deste impacto é similar à do impacto anterior. Porém, nesse 
caso, está sendo analisada a poluição sonora proveniente da operação das estrutu-
ras do aproveitamento. 

Tal impacto pode ser considerado de pequena magnitude, visto que não 
são esperados ruídos que possam gerar incômodo para a população no entorno. 
Apenas os ruídos de baixa intensidade gerados na casa de força e no transformador 
da CGH poderão interferir na fauna presente. 

Tabela 7-10: Avaliação da poluição sonora proveniente da operação do aproveitamento. 

IMPACTO POLUIÇÃO SONORA PROVENIENTE DA OPERAÇÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Atenuável 

FASE Operação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS MEDIDAS Mitigatória 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Realizar revisão e manutenção periódica em máquinas e estruturas para controle de ruídos. 

7.3.2 AMBIENTE NATURAL – MEIO BIÓTICO 

A seguir são apresentadas as avaliações dos possíveis impactos ambien-
tais identificados para a fauna e para a flora, respectivamente, relacionados à CGH 
Vitória. 
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7.3.2.1 FAUNA 

Com base nas atividades que serão desenvolvidas para as execuções 
das obras de implantação do empreendimento e das características ambientais das 
áreas de influência, é apresentada uma relação dos impactos mais prováveis de o-
corrência e a avaliação de seus efeitos sobre a fauna. 

A construção da CGH Vitória deverá provocar alguns impactos negativos 
sobre a fauna local. Para a fauna terrestre esses impactos deverão ser todos de bai-
xa magnitude, pelo fatoda área de influência se encontrar totalmente descaracteri-
zada em relação à paisagem primitiva. Ambientalmente, a área é dominada por pas-
tagens e campos de agrícolas, cuja fauna habitante, por ser composta basicamente 
de espécies sinatrópicas, está perfeitamente adaptada a impactos oriundos de dife-
rentes atividades humanas. 

Para a comunidade de peixes (ictiofauna) que habita o rio Verde, os im-
pactos também serão reduzidos, levando-se em consideração que o empreendimen-
to é de pequeno porte, e que, dessa forma, exigirá a construção de um barramento 
de baixa altura e uma área de alagamento de extensão reduzida. 

Além da identificação e descrição dos impactos são feitas, a seguir, reco-
mendações de medidas a serem adotadas para minimização, prevenção ou com-
pensação desses impactos. 

Abaixo são identificados e avaliados os impactos ambientais sobre o Am-
biente Natural – Meio Biótico, ambiente faunístico, nas fases de implantação, opera-
ção e eventual desativação do empreendimento. 

f) IMPACTO: “ATIVIDADES CINEGÉTICAS” 

A presença de operários para a construção da CGH poderá ser causa de 
atividades cinegéticas (caça) nas Áreas de Influência Direta e Indireta, sendo as es-
pécies de pequenos e médios mamíferos e de aves de maior tamanho ainda presen-
tes na região as que poderão ser mais afetadas. 

Apesar de existir um número pequeno de espécies raras com probabilida-
de de ocorrência na região, tais atividades podem afetar tais indivíduos e popula-
ções, para as quais a supressão de um único indivíduo já representa elevada impor-
tância. 

Em locais onde a degradação ambiental já está consolidada, essa ativi-
dade pode levar à extinção local de espécies que já se encontram em número redu-
zido na área. As perdas mais expressivas poderão se dar em relação aos mamíferos 
de médio porte e aves cinegéticas. 

Esse impacto é considerado de pequena magnitude, com baixa probabili-
dade de ocorrência e a partir de medidas preventivas ele pode ser evitado. 
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Tabela 7-11: Avaliação das atividades cinegéticas. 

IMPACTO ATIVIDADES CINEGÉTICAS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID e AII 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Baixa 

FORMA Direta ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Curto Prazo 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDI-

DAS 
Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Realizar trabalho de esclarecimento sobre a ilegalidade de caça, além do que, proibir que seja realizada durante a implantação 
do empreendimento. 

g) IMPACTO: “DEGRADAÇÃO DOS HABITATS AQUÁTICOS” 

A degradação dos habitats aquáticos poderá ser provocada por combustí-
veis, óleos lubrificantes e outras substâncias se atingirem as águas do rio Verde, 
caso não sejam corretamente manuseadas. Caso ocorra, poderá ter efeitos negati-
vos para a fauna aquática, especialmente com relação à ictiofauna. A intensidade 
desse impacto sobre a fauna dependerá da quantidade que atinja o curso de água 
em caso de um possível acidente. 

Além disso, na área a jusante do barramento, normalmente chamada de 
trecho seco, a menor disponibilidade hídrica tenderá a gerar a redução de habitats e 
o aumento da temperatura em períodos de déficit, podendo acarretar aumentos na 
mortalidade de organismos. Haverá ainda a impossibilidade de recrutamento de pei-
xes nessa área em função da impossibilidade de manutenção de ovos e larvas nas 
condições hidrológicas locais. 

Tabela 7-12: Avaliação da degradação dos habitats aquáticos. 

IMPACTO DGRADAÇÃO DOS HABITATS AQUÁTICOS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID e AII PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Baixa 

FORMA Direta ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE TEMPORAL Curto Prazo CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDI-

DAS 
Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Evitar a estocagem de combustíveis e lubrificantes nas proximidades de cursos de água ou às margens do rio Verde. O manu-
seio dessas substâncias poluentes deverá ser de forma segura para que não ocorram acidentes (derramamentos) que possam 

atingir o rio. 

h) IMPACTO: “MORTE DE ANIMAIS NA LINHA DE TRANSMISSÃO” 

Para levar a energia até uma subestação, será necessária a implantação 
de uma linha de transmissão, sendo que essa poderá representar um anteparo de 
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colisão de certas espécies de aves. Embora seja aqui mencionado, impacto é de 
difícil ocorrência para esse tipo de empreendimento, podendo em casos raros ocor-
rer colisões de aves com a fiação da linha de transmissão, em especial em áreas 
muito alteradas como é o caso do presente estudo. 

Tabela 7-13: Avaliação da morte de animais na linha de transmissão. 

IMPACTO MORTE DE ANIMAIS NA LINHA DE TRANSMISSÃO 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID e AII 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Baixa 

FORMA Direta ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Curto Prazo CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDI-

DAS 
Inexistente 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Nenhuma medida aplicável para mitigação desse impacto. 

i) IMPACTO: “MORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS” 

Devido aos deslocamentos faunísticos em decorrência tanto do 
enchimento do reservatório como dos da maior presença de pessoas na área de 
implantação do empreendimento, prevê-se um aumento no número de acidentes 
ofídicos, causados principalmente por serpentes ocorrentes em áreas abertas, como 
cascavéis, jararacas e corais. 

Com relação às espécies com probabilidade de ocorrência para as áreas 
de influência da CGH Vitória, foram levantadas: cascavel Caudisona durissa, corre-
campo Tomodon dorsatus, cobra-cega Liotyphlopsbeui, a cobra-de-capim Liophis 

poecilogyrus, e a cobra-verde Philodryas olfersii, jararaca Bothropoides jararaca, 

boipeva Xenodonmerremii, cobra-espada Thamnodynastes strigatus, cobra-d’água 
Liophis militaris. 

Assim como as peçonhentas, cobras não vevenosas também poderão ser 
mortas, pois, em face do desconhecimento das pessoas entre as diferenças de 
cobras venenosas e não venenosas faz com que geralmente ambas sejam mortas. A 
probabilidade desse impacto é remota, e, portanto, considerada de pequena 
intensidade. 
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Tabela 7-14: Qualificação da morte de animais peçonhentos. 

IMPACTO MORTE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID e AII 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Baixa 

FORMA Direta ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Curto Prazo 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDI-

DAS 
Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Orientar operários para não matarem cobras que possivelmente sejam encontradas na área, mesmo que, no caso das peço-
nhentas representem perigo. 

j) IMPACTO: “ATROPELAMENTOS E MORTE DE ANIMAIS” 

Durante o período de construção da CGH Vitória, deverá haver o aumento 
do movimento de veículos nas vias de acesso ao local das obras. A intensificação do 
tráfego nessas vias poderá representar maior risco de atropelamentos de animais, 
em especial, daquelas espécies que se deslocam com movimentos mais lentos 
(mamíferos, répteis e anfíbios) ou vôos rasantes (aves). 

Os atropelamentos, na maioria dos casos, ocorrem nos corredores de mi-
gração, próximo aos rios, os quais são caminhos naturais que a fauna utiliza para 
buscar abrigo, alimento e reprodução. O horário de ocorrência dos acidentes é ge-
ralmente em torno de 30 minutos após o pôr do sol, quando os animais estão mais 
ativos e a visão dos motoristas mais prejudicada. 

Embora seja um impacto com probabilidade de ocorrer, é classificado co-
mo sendo de baixa magnitude, pelo fato da maioria das estradas passarem por á-
reas agrícolas e pastagens, onde as espécies que aí vivem apresentam, em sua 
maioria, densidades populacionais elevadas, como é o caso, por exemplo, de várias 
espécies de aves que se alimentam de sementes. 

Tabela 7-15: Qualificação dos atropelamentos e morte de animais. 

IMPACTO ATROPELAMENTO E MORTE DE ANIMAIS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID e AII PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
Baixa 

FORMA Direta ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Curto Prazo CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDI-

DAS 
Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Realizar trabalho preventivo com condutores de veículos para trafegar com velocidade reduzida até o local das obras para 
evitar possíveis atropelamentos de animais. 
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7.3.2.2 FLORA 

Com base nas atividades que serão desenvolvidas para as execuções 
das obras de implantação do empreendimento e das características ambientais das 
áreas de influência, é apresentada uma relação dos impactos mais prováveis de o-
corrência e a avaliação de seus efeitos sobre a flora. 

k) IMPACTO: “ALTERAÇÕES EM ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE ES-
PÉCIES ENDÊMICAS, RARAS OU AMEAÇADAS” 

As atividades necessárias durante a fase de implantação da CGH, tais 
como a remoção da vegetação local, remoção do solo, obras de terraplanagem irão 
reduzir as áreas de vegetação natural, e poderão afetar as áreas de ocorrência de 
espécies endêmicas, raras ou ameaçadas da flora regional.  

Esse impacto não será de muita significância, pois foram encontradas a-
penas duas espécies classificadas como raras e durante as obras será feito o resga-
te do material genético para utilizá-lo nos planos de recuperação de áreas degrada-
das (PRAD), recuperação de áreas de preservação permanente (APPs) e reserva 
legal (RLs). No fim do processo, comparando com o cenário atual, a quantidade de 
indivíduos dessas espécies raras será maior e mais significativa. 

Tabela 7-16: Avaliação das alterações em áreas de ocorrência de espécies endêmicas ou raras. 

IMPACTO 
ALTERAÇÕES EM ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS, RARAS OU 

AMEAÇADAS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Baixa 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Longo Prazo 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

A área que sofrerá desmate deverá ser demarcada com estacas e fitas zebradas visando suprimir somente o necessário para 
as obras, evitando danos à vegetação do entorno (AID). 

Utilização de atividades manuais de desmate, sempre que possível, objetivando minimizar os impactos. 
Execução da recuperação da nova APP formada por meio de plantio de mudas de espécies nativas. 

l) IMPACTO: “ALTERAÇÃO EM ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE ESPÉ-
CIES NATIVAS” 

A atividade de remoção da vegetação local na área diretamente afetada, 
necessária durante a fase de implantação da CGH Vitória, reduzirá áreas contendo 
vegetação natural, o que diminuirá temporariamente a área total de cobertura vege-
tal nativa existente no local. 

Tais quebras de continuidade das faixas de vegetação pela construção da 
CGH resultarão na interrupção de processos ecológicos de sobrevivência da biota 
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nativa e regional, como o fluxo gênico entre espécies e o abrigo que as florestas ofe-
recem à fauna. 

As remoções serão realizadas para as construções de benfeitorias e can-
teiro de obras, porém será dada prioridade de locação para essas estruturas em á-
reas previamente degradadas e sem vegetação natural. 

Todas as áreas de vegetação que forem degradas, serão recuperadas no 
plano de recuperação de áreas degradas (PRAD) pela obra e devido ao plano de 
recuperação de APPs e RL, as áreas de ocorrência de espécies nativas serão muito 
superiores ao cenário atual. 

Tabela 7-17: Avaliação das alterações em áreas de ocorrência de espécies nativas. 

IMPACTO DIMINUIÇÃO DA ÁREA DE OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES NATIVAS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Instalação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Indireta ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Mitigadora e Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

A área que sofrerá desmate deverá ser demarcada com estacas e fitas zebradas visando suprimir somente o necessário para 
as obras, evitando danos a vegetação do entorno (AID). 

Utilização de atividades manuais de desmate, sempre que possível, objetivando minimizar os impactos. 
Execução da recuperação da nova APP formada por meio de plantio de mudas de espécies nativas. 

m) IMPACTO: “CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA POR ESPÉCIES EXÓ-
TICAS” 

A contaminação biológica por espécies vegetais exóticas ocorre a partir 
da disseminação de propágulos das plantas matrizes, que varia conforme a síndro-
me de dispersão da espécie (anemocórica – pelo vento ou zoocórica – por animais, 
por exemplo) e se potencializa com o aumento das alterações no ambiente natural. 

 As atividades necessárias durante a fase de implantação da CGH Vitória, 
tais como a remoção da vegetação local, remoção do solo, obras de terraplanagem 
e o aumento do fluxo de automóveis e de pessoas possibilitam e potencializam a 
contaminação biológica na área do empreendimento. 

Levando em consideração o cenário atual, o maior perigo é a contamina-
ção de gramíneas exóticas, porém, com o trabalho correto de recuperação das áreas 
degradas e recuperação de RL e APP, o próprio ambiente se encarrega de eliminar 
essas espécies invasoras.  

Caso necessário, intervenções com roçada serão feitas no inicio do pro-
cesso de recuperação para acelerar o estabelecimento das espécies nativas e retar-
dar o avanço de espécies exóticas, tornando esse impacto mais insignificante ainda. 
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Tabela 7-18: Avaliação da contaminação biológica – exóticas. 

IMPACTO CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA (INVASÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS) 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Média 

FORMA Indireto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Médio Prazo 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS MEDIDAS Corretiva e Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Realizar a identificação, localização e remoção das espécies exóticas invasoras situadas na APP a ser formada e restaurada; 
por meio de um programa de remoção de espécies exóticas invasoras. 

Estabelecer atividades de monitoramento após os plantios de recomposição da APP com finalidade de remover novos indiví-
duos de espécies exóticas que venham a se instalar. 

n) IMPACTO: “DIMINUIÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES” 

A atividade de remoção da vegetação local, necessária durante a fase de 
implantação da CGH Vitória, reduzirá a ocorrência de áreas de vegetação natural, o 
que por conseqüência, poderá reduzir temporariamente a abundância de espécies 
da flora regional. 

O impacto supracitado não terá muita relevância, pois o cenário atual já é 
um dos piores possíveis se tratando da abundância de espécies da flora regional, 
pois os fragmentos estão sofrendo pressão do avanço de gramíneas exóticas, bem 
como do próprio gado. 

Os planos propostos irão recuperar as APPs, RL e as áreas degradadas, 
essas intervenções irão aumentar de maneira muito significativa a abundância de 
espécies da flora regional, pois esses locais serão protegidos e monitorados, minimi-
zando as pressões externas, deixando as áreas de influência com melhor qualidade 
se tratando de flora e fauna. 

Tabela 7-19: Avaliação da diminuição da abundância de espécies. 
IMPACTO DIMINUIÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 
FASE Instalação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direta ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Mitigadora e Preventiva 
NATUREZA DAS MEDIDAS 

A área que sofrerá desmate deverá ser demarcada com estacas e fitas zebradas visando suprimir somente o necessário para 
as obras, evitando danos a vegetação do entorno (AID). 

Utilização de atividades manuais de desmate, sempre que possível, objetivando minimizar os impactos. 
Execução da recuperação da nova APP formada por meio de plantio de mudas de espécies nativas. 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 
Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 7-20  
 

o) IMPACTO: “POTENCIALIZAÇÃO DO EFEITO DE BORDA” 

O efeito de borda gera alterações nas condições microclimáticas de um 
ecossistema anteriormente em equilíbrio em relação ao seu entorno, deixando-o 
suscetível a contaminação biológica por espécies invasoras, além de afetar a estru-
tura natural do ambiente, como na queda de árvores emergentes devido à infiltração 
de vento no interior da floresta. 

Como foi citado no diagnóstico de flora, as áreas já se encontram fortemente 
fragmentas, ou seja, o fator de borda já é muito grande, devido a isso, o efeito de 
borda que será criado temporariamente durante as obras não terá muito significância 
e será totalmente reversível 

Tabela 7-20: Avaliação da potencialização do efeito de borda. 

IMPACTO POTENCIALIZAÇÃO DO EFEITO DE BORDA 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA e AID 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Indireta ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Mitigadora e Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

A área que sofrerá desmate deverá ser demarcada com estacas e fitas zebradas visando suprimir somente o necessário para 
as obras, evitando danos a vegetação do entorno (AID). 

Utilização de atividades manuais de desmate, sempre que possível, objetivando minimizar os impactos. 
Execução da recuperação da nova APP formada por meio de plantio de mudas de espécies nativas. 

p) IMPACTO: “AUMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE 
A FLORA DA REGIÃO” 

Durante o processo de estudo da vegetação presente nas áreas afetadas, 
direta e indiretamente pelo empreendimento, ocorre a geração de informações sobre 
a estrutura da vegetação local, o que possibilita maior conhecimento científico a par-
tir da identificação das espécies e tipologias presentes, além da possibilidade de 
monitoramento do desenvolvimento dos fragmentos remanescentes do entorno e 
das áreas em recuperação após a implantação do empreendimento. Esse impacto 
se caracteriza como positivo. 
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Tabela 7-21: Avaliação do aumento do conhecimento científico sobre a flora da região. 

IMPACTO AUMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE A FLORA DA REGIÃO 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Instalação e Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA, AID e AII 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direta ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Potencializável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS MEDIDAS Potencializadora 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Por necessidade das regras de licenciamento ocorre o estudo da vegetação presente nas áreas de influência do empreendi-
mento; e estes estudos geram o conhecimento sobre as espécies e tipologias existentes. A necessidade da execução dos 

programas ambientais também gera conhecimento durante as suas execuções e planejamentos.  

7.3.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

A obra não prevê alterações marcantes na região, o que certamente dimi-
nui significativamente os impactos socioeconômicos na área de influência direta 
(AID). Além disso, trará benefícios para a economia local, especialmente para os 
moradores que poderão usufruir de um empreendimento capaz de oferecer melhores 
condições socioeconômicas para a população tanto de Assis Chateaubriand como 
de Jesuítas, definidas como AII da CGH. 

Os impactos relacionados ao meio antrópico, por serem de natureza es-
sencialmente social, são de difícil mensuração quanto a sua importância. Cabe des-
tacar que os impactos, ocasionados pela obra, que produzem risco a vida humana, 
como o aumento de acidentes, são impactos de grande importância, porém de cará-
ter temporário quanto à causa, além de serem passíveis de prevenção. 

Os impactos negativos ressaltados e mesmo todos os outros apontados 
nesse relatório podem ser atenuados, desde que sejam observadas as medidas 
propostas no presente documento. 

q) IMPACTO: “GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA” 

Para a realização das obras é indispensável a contratação de funcionários 
de diversos níveis, como serventes, pedreiros, tratoristas, engenheiros e demais pro-
fissionais necessários à execução das obras. A contratação de mão-de-obra, priori-
tariamente local acarretará na geração de empregos e de renda temporários para os 
empregados e conseqüentemente para a microeconomia local. Esse impacto se ca-
racteriza como positivo. 

Após a conclusão da obra inicia-se a operação de serviços oferecidos pe-
lo empreendimento, quando haverá necessidade de manutenção permanente do 
trecho, criando oportunidades definitivas de geração de emprego local. 
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Com a operação do empreendimento, deverá ocorrer a provável intensifi-
cação da ocupação do solo ao longo do eixo viário e seu entorno, como resultado de 
vários fatores, envolvendo desde a esperança por obtenção de emprego até a ex-
pectativa por valorização imobiliária ou pela possibilidade de maximização de lucros 
em empreendimentos paralelos. 

Esse fenômeno deverá ocorrer de forma progressiva, iniciando na fase de 
planejamento do empreendimento, com a divulgação de notícias referentes ao mes-
mo. Os efeitos positivos se referem principalmente à intensidade e diversidade de 
uso e ocupação do solo, gerando melhor aproveitamento da área e resultando em 
melhorias de infraestrutura e de serviços. 

Tabela 7-22: Avaliação da geração de emprego e renda. 

IMPACTO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação/Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AII PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Potencializável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Potencializadora 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Priorizar a contratação de mão de obra local, beneficiando assim a microeconomia dos municípios. 

r) IMPACTO: “EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTES E 
ESPECIAIS, DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
E OBRAS COMPLEMENTARES” 

A execução de tais obras, durante o período de construção, representa 
um conjunto de ações que tem um efeito relevante nas atividades econômicas dos 
municípios da AII. Esse efeito se verifica no setor produtivo, por empresas fornece-
doras de insumos e bens de capital e no setor comercial, no fornecimento de produ-
tos para a construção civil e, ainda, na receita pública municipal. 

Essas ações geram uma demanda adicional por matéria prima e outros 
insumos, equipamentos e máquinas, que estimula, direta ou indiretamente, a ativi-
dade de fornecedores. Essa demanda adicional constitui um estímulo às atividades 
geradoras de impostos, aumentando a receita municipal em decorrência das transfe-
rências legais e da tributação direta do Imposto Sobre Serviços – ISS de qualquer 
natureza que incide sobre a construção civil. 
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Tabela 7-23: Avaliação da execução das obras correntes e especiais. 

IMPACTO EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID/AII 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Inevitável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS MEDIDAS Inexistente 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Medida inexistente. 

s) IMPACTO: “INTENSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER NA 
ÁREA DO EMPREENDIMENTO” 

Com a operação do empreendimento haverá a consolidação do uso e o-
cupação do solo regional vinculado ao lazer. Assim, será cada vez maior a utilização 
da região para o turismo, reforçando o seu desenvolvimento, acarretando em maior 
sobrecarga de encargos às administrações locais com a crescente demanda de apli-
cação de recursos na área. 

Atualmente, na propriedade de implantação do empreendimento inexiste 
qualquer atividade de turismo. Espera-se que, com o início da operação do aprovei-
tamento, exista a possibilidade de agendamento de visitas técnicas para as escolas 
e universidades inseridas nos municípios do entorno, como Tupãssi, Nova Aurora, 
Jesuítas, Assis Chateaubriand e Cascavel. 

Em conjunto, essas interferências terão efetivos positivos, de caráter per-
manente e irreversível, configurando sua condição de média magnitude e importân-
cia equivalente. 

Tabela 7-24: Avaliação da intensificação das atividades de lazer na área do empreendimento. 

IMPACTO ATIVIDADES DE LAZER NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Regional 

HORIZONTE TEMPORAL Longo Prazo 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Potencializável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS MEDIDAS Potencializadora 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

A intensificação das atividades de lazer deve ser potencializada pelo poder público local em parceria com o empreendedor. 
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t) IMPACTO: “MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS” 

Além da demanda por mão de obra, a implantação da CGH Vitória impli-
cará na movimentação de equipamentos para execução da obra, o que provocará 
uma pequena interferência no cotidiano da população local durante a fase de cons-
trução do empreendimento. Também acarretará na contratação temporária de traba-
lhadores, para as mais diversas funções, aumentando as oportunidades de emprego 
e renda. 

Tabela 7-25: Avaliação da mobilização de pessoal e equipamentos. 

IMPACTO MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Inevitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Inexistente 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Medida inexistente. 

u) IMPACTO: “MELHORIA DA QUALIDADE DA PAISAGEM LOCAL” 

A implantação e operação do empreendimento trarão significativos bene-
fícios à qualidade da paisagem local, por meio de intervenções paisagísticas orien-
tadas, a exemplo da implantação de parques e mirantes, dentre outras áreas de la-
zer. Mas principalmente ocorrerá a regeneração de áreas degradadas. 

Os efeitos positivos deste impacto deverão apresentar caráter permanen-
te e irreversível, pois uma vez alterada a paisagem, os resultados visuais terão con-
tinuidade. Tanto a magnitude quanto a importância das suas conseqüências serão 
médias. 

Estabelecendo como metas a informação e a conscientização dos diver-
sos atores envolvidos no processo, deverão ser viabilizadas algumas medidas posi-
tivas. Uma delas diz respeito à manutenção do tratamento paisagístico e sua ampli-
ação para áreas não tratadas. 
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Tabela 7-26: Avaliação da qualidade da paisagem local. 

IMPACTO MELHORIA DA QUALIDADE DA PAISAGEM LOCAL 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Irreversível 

FASE Operação MAGNITUDE Média 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AID 
PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Alta 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Longo Prazo 
CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Não Potencializável 

PERIODICIDADE Permanente NATUREZA DAS MEDIDAS Inexistente 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Medida inexistente. 

v) IMPACTO: “RISCO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES” 

Quando da operação de um canteiro de obras e realização de demais o-
bras de engenharia, sempre existe a possibilidade da ocorrência de acidentes de 
trabalho. Estes riscos estão relacionados principalmente a depósitos de materiais 
perigosos necessários à obra, transporte de materiais, equipamentos e pessoal. 

A ocorrência deste impacto, embora seja de baixa probabilidade, deverá 
ser prevenida através da adoção de algumas medidas básicas, principalmente rela-
cionadas ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e atendimento a 
normas de segurança do trabalho. Isto pode ser feito através de treinamento realiza-
do aos funcionários antes do início das obras, pelo fornecimento de EPI aos traba-
lhadores, colaboradores ou mesmo visitantes da obra, além de cuidados especiais 
com a pavimentação da área de acesso ao empreendimento. 

Este impacto é considerado ocasional e reversível, uma vez que após o 
período de obras deixa de existir o risco de acidentes, voltando às condições anteri-
ormente existentes. 

Tabela 7-27: Avaliação do risco de ocorrência de acidentes. 

IMPACTO RISCO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES 

EFEITO Negativo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA ADA PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Baixa 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Evitável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Preventiva 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Promover treinamento aos envolvidos na obra, abrangendo aspectos de segurança e saúde do trabalho, uso de EPI e procedi-
mentos a serem adotados nas obras, com vistas a evitar a ocorrência de acidentes. 

Distribuir EPI aos trabalhadores, colaboradores e visitantes que estejam no local das obras. 
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w) IMPACTO: “AUMENTO DOS USOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS 
NA REGIÃO” 

A implantação do empreendimento promoverá, em curto prazo, prováveis 
efeitos positivos diretos de intensificação de usos comerciais e de serviços na região 
em função da presença do contingente de mão de obra contratada para a execução 
das obras civis. Com a desativação do respectivo canteiro, alguns desses usos po-
derão desaparecer, o que justifica a qualificação reversível da interferência. 

Seu início será imediato, coincidente com a abertura das obras, tendo ca-
ráter temporário, justificando assim seu reduzido grau de importância e magnitude. 

Assim, deverá ser viabilizada pelos principais atores do processo (empre-
endedor, empreiteira e órgãos públicos) a medida positiva potencializadora voltada à 
incentivos para instalação de atividades complementares. Mesmo considerando o 
seu tempo médio de permanência, seu grau de eficiência é baixo, determinando, 
portanto, sua reduzida importância. 

Tabela 7-28: Avaliação do aumento dos usos comerciais e de serviços na região. 

IMPACTO AUMENTO DA QUALIDADE DA PAISAGEM LOCAL 

EFEITO Positivo REVERSIBILIDADE Reversível 

FASE Implantação MAGNITUDE Pequena 

ÁREA DE INFLUÊNCIA AII PROBABILIDADE DE O-

CORRÊNCIA 
Média 

FORMA Direto ABRANGÊNCIA Local 

HORIZONTE TEMPORAL Imediato CARACTERIZAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Potencializável 

PERIODICIDADE Ocasional NATUREZA DAS MEDIDAS Inexistente 

NATUREZA DAS MEDIDAS 

Medida inexistente. 

Devido ao porte diminuto, a CGH Vitória apresenta-se como uma ótima al-
ternativa de geração de energia, especialmente, porque não afeta a vida dos habi-
tantes da região, não gera grandes alagamentos devido à barragem já existente no 
local, e não demanda realocação de famílias. 

Sobre o ponto de vista socioeconômico, a implantação e operação do 
empreendimento não irão afetar negativamente a rotina das pessoas, pelo contrário, 
tendem a promover a geração de empregos e de renda, especialmente da popula-
ção vizinha ao empreendimento. 

7.4 AVALIAÇÃO CONJUNTA DOS IMPACTOS 

A Tabela 7-29 mostra o resumo geral com a quantificação de todos os im-
pactos levantados pelo estudo. 
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Tabela 7-29: Avaliação conjunta dos impactos identificados par a CGH Vitória. 

 
 

Pela análise, percebe-se a predominância de impactos negativos sobre 
positivos principalmente na etapa de implantação do empreendimento e na Área de 
Influência Direta. 

Dos impactos negativos levantados, merecem destaque a “Poluição Sono-
ra e Atmosférica Proveniente da Construção” e a “Execução de Obras de Arte Cor-
rentes e Especiais, de Terraplanagem, das Obras de Pavimentação e das Obras 
Complementares”, referentes aos Meios Físico e Socioeconômico, respectivamente.  

Dentro do Meio Biótico, os impactos “Alterações em Áreas de Ocorrência 
de Espécies Endêmicas, Raras ou Ameaçadas”, “Contaminação Biológica por Espé-
cies Exóticas” e “Potencialização do Efeito de Borda” ocorrem de forma indireta, ao 
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contrário dos restantes que incidem de forma direta. No tocante ao último parâmetro 
qualitativo de caracterização “Horizonte Temporal”, verifica-se que a 74% dos impac-
tos ocorrem de forma imediata à execução ou operação do aproveitamento. 

Em relação à quantidade de impactos, 79% caracterizam-se como nega-

tivos, destes, 22% estão enquadrados na classe “forte” (entre 51 e 75), de acordo 
com o Índice Ambiental elaborado. O impacto com possível maior efeito negativo é a 
“Execução de Obras de Arte Correntes e Especiais, de Terraplanagem, das Obras 
de Pavimentação e das Obras Complementares”, o qual é classificado como “muito 
forte” (-79). 

Dos impactos positivos identificados, merecem destaque o “Aumento do 
Conhecimento Científico da Fauna e da Flora da Região” (+79) e “Intensificação das 
Atividades de Lazer no Empreendimento” (+94), uma vez que estão enquadrados 
como “muito forte” de acordo com a metodologia utilizada. 

7.4.1 MEDIDAS MITIGATÓRIAS 

• Utilizar combustível menos poluente e realizar revisão e manutenção pe-
riódica em máquinas e veículos para controle sobre as emissões gaso-
sas e sobre ruídos, visando à redução da poluição sonora e atmosférica; 

• Realização de trabalho de conscientização de operário com fins preven-
tivos para que sejam evitados molestamentos às possíveis espécies de 
fauna presentes na área de influência direta. Quanto aos equipamentos 
e maquinários, realizar revisão periódica para diminuição de geração de 
ruídos, assim como, fazer uso desses somente durante o período diurno; 
e 

• Realizar revisão periódica em maquinário e equipamentos para redução 
de ruídos e principalmente de poluentes atmosféricos, além da utilização 
de combustíveis menos poluentes. 

7.4.2 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

• Recuperação da faixa de APP ao longo do RIO VERDE na extensão en-
tre o local que será construída a barragem e o local de construção da 
casa de força. Com essa ação estará se cumprindo com a legislação 
ambiental referente à APP, e também, proporcionando conexão com ou-
tros espaços florestados próximos à área onde será implantada a CGH 
Vitória; 

• Recomposição das Áreas de Preservação Permanente e composição da 
Reserva Legal. Conservação, resgate e aproveitamento científico da flo-
ra; e 
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• Realizar a remoção de propágulos contaminantes. 

7.4.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Realizar palestra orientativa/treinamento para os operários e colaborado-
res envolvidos na obra quanto à importância da correta gestão dos resí-
duos sólidos na área de instalação do empreendimento. Projeto e exe-
cução de sistema de tratamento de efluentes domésticos (ou adoção de 
banheiros químicos), contemplando palestra orientativa para operários e 
colaboradores quanto à importância de sua correta utilização; 

• Construção de estruturas temporárias para drenagem das águas pluviais 
na área do canteiro de obras do empreendimento e revegetação das á-
reas abertas. Realização das escavações e movimentações de terra, 
bem como construção da soleira em épocas de estiagem, evitando as-
sim a ocorrência de lixiviação, devido à baixa pluviosidade; 

• Evitar a estocagem e o manuseio de produtos poluentes nas proximida-
des de cursos de água. O manuseio dessas substâncias poluentes deve-
rá ser de forma segura para que não ocorram acidentes (derramamen-
tos) que possam atingir o rio; 

• Realizar trabalho educativo e de esclarecimento com os operários envol-
vidos nas obras de construção da CGH, evitando-se assim qualquer ati-
vidade de caça na área do projeto; 

• Orientar os operários a não matar cobras que possivelmente sejam en-
contradas na área, mesmo que, no caso das peçonhentas, possa repre-
sentar perigo; 

• Realizar trabalho preventivo com condutores de veículos, orientando-os 
para trafegar com velocidade reduzida até o local das obras para evitar 
possíveis atropelamentos de animais; 

• Promover treinamento aos envolvidos na obra, abrangendo aspectos de 
segurança e saúde do trabalho, uso de EPI e procedimentos a serem 
adotados nas obras, com vistas a evitar a ocorrência de acidentes. Dis-
tribuir EPI aos trabalhadores, colaboradores e visitantes que estejam no 
local das obras; e 

• Dedicar atenção especial para causar menor impacto possível aos aces-
sos às sedes e propriedades próximas ao empreendimento. 

7.4.4 MEDIDAS POTENCIALIZADORAS 
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• Priorizar a contratação de mão-de-obra local, beneficiando assim a mi-
croeconomia dos municípios; 

• A intensificação das atividades de lazer deve ser potencializada pelo po-
der público local em parceria com o empreendedor. 

7.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expectativa na apresentação do presente conjunto de medidas, e con-
seqüentemente dos planos e programas socioambientais, é que a sua implementa-
ção venha permitir que a inserção do empreendimento ocorra da maneira menos 
impactante possível, tanto socialmente, quanto ambientalmente, de modo a subsidiar 
a viabilidade da sua execução. 
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8 PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

SOCIOAMBIENTAIS 

A viabilidade ambiental de qualquer empreendimento que apresente im-
pactos socioambientais depende diretamente das ações que serão adotadas para 
prevenir, mitigar, corrigir e compensar esses impactos, os quais serão originados a 
partir da sua implantação. 

Um Relatório Ambiental Simplificado (RAS) deve demonstrar claramente 
que os impactos negativos originados pela instalação e operação do empreendimen-
to podem ser prevenidos, mitigados, corrigidos ou compensados adequadamente 
para atestar tecnicamente sua viabilidade, como é o caso da CGH Vitória. 

Em um RAS os programas ambientais são ações de responsabilidade e 
devem ser subsidiados pelo empreendedor. A definição dos mesmos deve ser reali-
zada pela equipe técnica multidisciplinar envolvida na elaboração dos estudos ambi-
entais e, após apreciação, validada pelo órgão ambiental responsável. Os planos e 
programas são desenvolvidos com a finalidade de reverter ou compensar os princi-
pais impactos gerados pela implantação, operação e desativação do empreendimen-
to, de modo a proporcionar ganhos ambientais à região onde se insere. 

O presente capítulo apresenta os planos e programas de controle socio-
ambientais propostos para a CGH Vitória. No detalhamento de cada programa serão 
abordadas algumas das descrições do que se segue: 

1) Justificativa; 

2) Objetivos; 

3) Descrição geral das atividades. 

8.1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

O Programa de Gestão Ambiental (PGA) atuará no controle e supervisão 
de todos os Programas Ambientais que serão implantados durante as obras da CGH 
Vitória. O PGA contém as diretrizes e orientações estabelecidas pela empreendedo-
ra para o gerenciamento das obras, de modo a assegurar o correto desenvolvimento 
das atividades conforme o planejado para controlar e mitigar os possíveis impactos 
socioambientais causados pela construção do aproveitamento. 

8.1.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Gestão Ambiental justifica-se pelo fato de assegurar que 
os impactos gerados pelo empreendimento serão os menores possíveis, garantindo 
ao empreendedor a segurança de que as normas e legislações ambientais estarão 
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sendo seguidas em todos os aspectos da obra. Ao longo da fase de construção do 
empreendimento, o Programa de Gestão Ambiental auxiliará na execução dos de-
mais programas, buscando identificar e solucionar situações em que as medidas 
estabelecidas não estejam cumprindo com seus objetivos. 

8.1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do Programa de Gestão Ambiental é dotar o empreendi-
mento de estrutura eficiente, que garanta a execução das ações planejadas nos vá-
rios programas e a adequada condução ambiental das obras, controlar as informa-
ções, e manter um elevado padrão de qualidade na implantação da CGH Vitória. 

8.1.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

O Programa será desenvolvido de duas maneiras conjuntas: análise do 
desenvolvimento e fiscalização dos demais programas. A análise do andamento dos 
demais programas será realizada através da avaliação crítica dos resultados obtidos 
e apresentados nos respectivos relatórios. A fiscalização ocorrerá periodicamente no 
canteiro de obras, de forma a observar se todas as diretrizes estabelecidas em cada 
programa estarão sendo seguidas. 

8.2 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Em virtude da necessidade de alterações nos aspectos do meio físico e 
do meio biótico, que podem vir a ocorrer para o atendimento da logística de execu-
ção das obras da CGH Vitória, deve ser tomado como critério básico à adoção de 
medidas preventivas e corretivas, para a recuperação das áreas degradadas nos 
locais diretamente atingidos pelas atividades de implantação do empreendimento. 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) visa à restau-
ração dos impactos decorrentes das atividades para a implantação do canteiro de 
obras, canais de adução, soleira vertente e casa de máquinas. O cumprimento do 
referido programa visa à minimização dos possíveis impactos relativos a processos 
erosivos, assoreamento, conseqüências sobre a paisagem, ainda que estes apre-
sentem baixa probabilidade de ocorrência. 

8.2.1 JUSTIFICATIVA 

A principal justificativa para este PRAD reside no fato das obras de enge-
nharia em geral interferirem no meio ambiente, podendo gerar passivos ambientais 
se construídas sem o cumprimento de requisitos, critérios técnicos e medidas de 
controle. Dessa forma, o PRAD procede para assegurar que as áreas degradadas 
durante as obras serão recompostas, minimizando, assim, o impacto ambiental cau-
sado pelo empreendimento. 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 8-3  
 

8.2.2 OBJETIVOS 

O presente programa visa à recuperação ambiental das áreas do canteiro 
de obras, do bota-fora, de empréstimos, de locação e de estradas de acesso tempo-
rário após a desmobilização das obras. Com vistas à minimização dos impactos rela-
tivos a processos erosivos, carregamento de detritos para o rio, conseqüências so-
bre a paisagem, cobertura florestal e manutenção da qualidade do ecossistema ter-
restre. 

A recuperação deverá ser feita pela recomposição topográfica e pela re-
vegetação das áreas supracitadas onde havia vegetação, de modo a recompor ao 
máximo possível a cobertura vegetal original. Tal recuperação deve ser realizada 
através do exercício de técnicas silviculturais e de manejo do solo que proporcionem 
o desenvolvimento satisfatório das espécies vegetais a serem utilizadas na recupe-
ração das áreas impactadas. 

A recuperação será eficiente se cumprir os seguintes objetivos: 

• Minimizar os efeitos negativos da implementação das estruturas 
temporárias da obra sobre a paisagem local mediante a prevenção e 
controle dos processos de degradação durante a construção; 

• Efetuar o reflorestamento e adensamento da cobertura vegetal 
afetada; 

• Recompor a paisagem natural da região mediante a recuperação 
ambiental do terreno e o reflorestamento com espécies autóctones;  

• Recuperar e a diversidade florística da região através do plantio de 
espécies autóctones raras e/ou ameaçadas de extinção. 

8.2.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

As atividades que serão executadas no PRAD são de otimização do pla-
nejamento da obra e de recuperação propriamente dita. Como otimização na gestão 
das obras, pode-se citar a realização de desmatamentos apenas parciais, restringin-
do-os apenas as áreas de intervenção e evitando atingir áreas de porte arbóreo. Já 
a recuperação das áreas seguirá as seguintes etapas:  

• Realizar o levantamento tipológico da vegetação retirada para a 
realização das obras; 

• Realizar o levantamento da área a ser abrangida pelo presente 
programa; 

• Propor técnicas de recuperação das áreas degradadas condizentes 
com o impacto e promover sua recuperação vegetal; 
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• Realizar plantio de espécies nativas, seguindo a metodologia do 
programa de recuperação de APP e RL em áreas da propriedade 
que não sejam afetadas pelo empreendimento, como forma de 
compensação às áreas ocupadas pelas estruturas físicas da CGH, 
não passíveis de posterior recuperação; 

• Elaborar cronograma de implantação e de acompanhamento do 
programa. 

8.3 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLOS E CONTROLES EROSIVOS 

Os principais fatores de degradação de solo são: desmatamento para fins 
de agricultura, florestas comerciais, construção de estradas e urbanização; as ativi-
dades agrícolas, o uso de água de baixa qualidade na irrigação, uso inadequado de 
máquinas agrícolas e ausência de práticas agrícolas; exposição do solo à ação dos 
agentes erosivos pela exploração intensa da vegetação; e atividades industriais que 
causam a poluição do solo. Essa degradação, quando induzida pelo homem é muito 
mais rápida que a natural, removendo em pouco tempo grandes quantidades de solo 
que naturalmente levariam centenas de anos para serem removidas. 

8.3.1 JUSTIFICATIVA 

A implantação do Programa de Recuperação de Solos e Controles Erosi-
vos é justificada com base na necessidade de se evitar e corrigir a formação de pos-
síveis processos erosivos ocasionados pelas obras da CGH Vitória, visando assim, 
minimizar os danos causados ao meio ambiente. 

8.3.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste programa é garantir que as obras de implantação 
da CGH Vitória não causem alterações significativas nas condições do solo e que 
não potencializem os processos erosivos existentes no local. Visado também o mo-
nitoramento das condições das encostas e taludes na área do empreendimento, pa-
ra garantir a segurança física e ambiental no local. 

8.3.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

As atividades consistirão na inspeção do local de instalação da CGH Vitó-
ria, assim como no controle propriamente dito dos processos erosivos identificados. 
A inspeção será feita em taludes e em quaisquer outros locais que apresentem 
grande declividade, buscando traços de processos erosivos para que, quando identi-
ficados, possam ser devidamente solucionados. As ações para o controle dos pro-
cessos erosivos serão realizadas após a identificação de um foco de risco. Esse 
controle poderá ser feito através de atividades como recobrimento vegetal da área, 
confecção de rede de drenagem, entre outros. 
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8.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO 

Os ecossistemas aquáticos, notadamente os rios e riachos, são passíveis 
de alterações. Os resultados das mudanças podem representar queda na biodiversi-
dade aquática, em virtude da desestruturação do ambiente físico e químico e das 
alterações na dinâmica e na estrutura das comunidades biológicas. 

Nos períodos de chuva as frentes de obras podem levar ao carreamento 
de sedimentos aos cursos d’água, alterando a concentração de sólidos, a turbidez, 
podendo promover o assoreamento do leito dos rios, com reflexo direto às comuni-
dades bentônicas. Há também a possibilidade de ocorrer o aporte de substâncias 
contaminantes eventualmente presentes nas frentes de obras, como óleos e graxas, 
interferindo nas características iniciais dos corpos d’água adjacentes. 

8.4.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Monitoramento Limnológico mostra o estado e as tendên-
cias qualitativas e quantitativas dos recursos naturais e as influências exercidas pe-
las atividades humanas e por fatores naturais sobre o meio ambiente. Desta forma, o 
programa é justificado para subsidiar as medidas de planejamento, controle, recupe-
ração, preservação e conservação do ambiente em estudo, bem como auxilia na 
definição das políticas ambientais (MMA, 2006). 

8.4.2 OBJETIVOS 

O Programa de Monitoramento Limnológico tem como objetivo geral a-
companhar sistematicamente a evolução temporal do comportamento dos aspectos 
físicos, químicos e biológicos da água na área de influência da CGH Vitória, visando 
à adoção de medidas preventivas e de controle necessárias ao êxito do Projeto e à 
mitigação dos riscos dos impactos negativos. 

8.4.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

O monitoramento da qualidade da água do rio das Pedras terá início an-
tes da construção do aproveitamento e se prolongará até o início da fase de opera-
ção, sendo que os trabalhos de amostragem serão desempenhados por técnicos 
qualificados, através de um laboratório especializado e certificado. 

As coletas serão feitas seguindo normas nacionais e internacionais, como 
a “Standard Methods for Examination of Water and Wastewater” (APHA, 1998) e o 
“Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água” (CETESB, 1987), além de 
métodos instituídos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Após 
as análises de laboratório, serão apresentados os resultados em forma de relatório. 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 8-6  
 

8.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO ASSOREAMENTO 

DO CURSO HÍDRICO 

A movimentação de terras no período de construção de uma central hidre-
létrica pode aumentar o risco de assoreamento do rio, visto que o solo estará sujeito 
às intempéries e uma quantidade maior de sólidos poderá ser carregada até o curso 
d’água. Como resultado poderá diminuir o tempo de vida útil do reservatório, afetar a 
qualidade da água e reduzir o volume líquido do reservatório. 

8.5.1 JUSTIFICATIVA 

A implantação do programa é justificada pela necessidade de propor me-

didas que forneçam informações capazes de subsidiar a tomada de decisões que 

venham, em tempo hábil, coibir ou minimizar impactos negativos que podem ocorrer, 

como a redução da velocidade do fluxo de água corrente e consequente retenção de 

sedimentos afluentes. 

8.5.2 OBJETIVOS 

O Programa tem como objetivo planejar as ações de monitoramento e 
controle do assoreamento do rio Verde na região da CGH Vitória, através da verifi-
cação e acompanhamento da evolução durante as etapas de implantação e início da 
operação do empreendimento. 

8.5.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

Esse programa será desenvolvido paralelamente ao Programa de Monito-
ramento Limnológico. Os dados coletados nas campanhas de amostragem referen-
tes à concentração de sedimento serão utilizados, em conjunto com as medições de 
vazão, para realizar o cálculo do aporte de sedimentos no curso d’água. Esses da-
dos possibilitarão quantificar a tendência de assoreamento do curso hídrico na regi-
ão da CGH Vitória. 

8.6 PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, RESGATE E APROVEITAMENTO 

CIENTÍFICO DA FLORA 

Este programa é de natureza mitigadora e devido a isso deverá ser exe-
cutado durante as fases de planejamento e implantação. Este plano de resgate de 
espécies vegetais visa mitigar as perdas de material genético e biodiversidade pro-
vocadas pelas atividades de desmatamento. 
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8.6.1 JUSTIFICATIVA 

Este programa é de natureza mitigadora e devido a isso deverá ser exe-
cutado durante as fases de planejamento e implantação. 

O Programa justifica-se pelo fato das atividades de desmatamento geral-
mente provocarem a perda de biodiversidade e também diminuírem o banco genéti-
co na região do empreendimento. 

8.6.2 OBJETIVOS 

Os objetivos geral do Programa de Conservação, Resgate e 
Aproveitamento Científico da Flora é a manutenção da diversidade florística da 
região do empreendimento de modo a mitigar os impactos causados pela 
implantação do mesmo. Além disso, cabe citar a minimização das perdas de 
biodiviersidade e banco genético. 

O programa será eficiênte se alcançar os seguintes objetivos: 

• Minimizar perdas de biodiversidade e material genético; 

• Coletar e propagar material genético para poder ser usado nas áreas 
a serem recuperadas. 

8.6.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

• Selecionar dentro da ADA áreas potenciais para o resgate de 
propágulos e coleta de sementes de espécies ortodoxas; 

• Selecionar áreas de APP para servirem de receptoras dos 
propágulos e sementes coletadas, preferencialmente perto das 
áreas de onde foram retiradas, visando manter o mesmo tipo de 
sítio; 

• Resgatar indivíduos arbóreos jovens de pequeno porte e epifíticos, 
retirando-os das áreas a serem diretamente afetadas e relocando-os 
para as áreas a serem recuperadas. 

• Realizar os tratos silviculturais necessários para o estabelecimento e 
manutenção dos indivíduos transplantados. 

8.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E DOS 

FRAGMENTOS REMANESCENTES 

Este programa é de natureza mitigadora e deverá ser executado durante 
as fases de desmatamento e implantação da CGH Vitória. Este plano de monitora-
mento visa minimizar as perdas de material genético e biodiversidade provocadas 
pelas atividades de desmatamento. 
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8.7.1 JUSTIFICATIVA 

Para esse programa a mesma justificativa dada no Programa de 
Conservação, Resgate e Aproveitamento Científico dos Fragmentos Remanescentes  
é válida, uma vez que o mesmo justifica-se pelo fato das atividades de desmatamen-
tos geralmente provocarem a perda de biodiversidade e também diminuírem o banco 
genético na região do empreendimento. 

8.7.2 OBJETIVOS 

Os objetivos geral do Programa de Conservação, Resgate e 
Aproveitamento Científico da Flora é a a minimização das perdas de biodiviersidade 
e banco genético. 

8.7.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

O Programa prevê realizar o monitoramento das atividades de desmata-
mento visando suprimir somente o que efetivamente precisa ser retirado. As áreas 
deverão ser demarcadas com estacas e faixas para auxiliar a orientar a equipe de 
desmatamento. 

Nos fragmentos remanescentes deverão ser estabelecidas parcelas per-
manentes para monitoramento do seu desenvolvimento, realizando medições perió-
dicas pelo menos semestrais. 

8.8 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO NA ÁREA MARGINAL DO CURSO 

HÍDRICO E CRIAÇÃO DE RESERVA LEGAL 

O Programa de Reflorestamento na Área Marginal do Curso Hídrico e 
criação de Reserva Legal é de natureza compensatória e deverá ser executado 
durante a fase de implantação e no início da operação da CGH Vitória, visando 
compensar os impactos causados a vegetação presente da área de interferência 
(ADA) e adequar a propriedade a legislação vigente. 

8.8.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa justifica-se pela necessidade de recomposição das áreas de 
florestas ciliares presentes na ADA da região em que se pretende instalar a CGH 
Vitória, sendo o ponto central a APP no trecho do empreendimento e a área de 
reserva legal do imóvel. 

8.8.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do Programa de Reflorestamento na Área Marginal do 
Curso Hídrico é o restabelecimento da vegetação nativa nas Área de Proteção 
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Permanente no trecho do aproveitamento e Área de Reserva Legal do imóvel. As-
sim, o programa adequará o empreendimento a legislação ambiental vigente e 
fornecerá proteção e abrigo para a fauna. 

O programa será eficiênte se cumprir os seguintes objetivos: 

• Adequar-se a legislação ambiental vigente; 

• Recompor e recuperar a vegetação presente dentro das áreas de 
APP do trecho do empreendimento; 

• Recompor e recuperar a área de RL; 

• Recompor a paisagem natural da região; 

• Fornecer proteção e abrigo para a fauna presente; 

• Aumentar os corredores de biodiversidade melhorando a 
conectividade e diminuindo a distância entre os fragmentos; 

• Preservar a variabilidade genética atual, visando sempre que 
possível aumentá-la; 

• Monitorar o desenvolvimento e recuperação da APP e RL. 

8.8.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

As espécies a serem utilizadas deverão ser nativas, que ocorrem na regi-
ão em estudo (Floresta Estacional Semidecidual), preferencialmente que estejam 
dentre as citadas no diagnóstico ambiental realizado e se possível, as mudas devem 
ser provenientes de material genético da região. 

A área a ser recuperada deverá ter covas com abertura quadrada com 
dimensões aproximadas de 20 cm (largura) x 30cm (profundidade), podendo variar 
de acordo com o porte das mudas a serem transplantadas, seguindo o padrão de 
espaçamento 2 x 2 m. 

As áreas de APPs ou Rls deverão ser previamente preparadas para o re-
cebimento das mudas e após o plantio deverão ser adotados tratos silviculturais que 
visem o estabelecimento e sobrevivência destes indivíduos. 

8.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 

Os impactos de hidrelétricas sobre a ictiofauna podem ser incorporados 
em duas fases distintas. A primeira, de caráter temporário, ocorre durante a implan-
tação de obras de desvio do rio e durante o enchimento do reservatório, enquanto a 
segunda é apresenta maior prazo, pois envolve modificações na estrutura das popu-
lações de peixes possivelmente afetadas na região do empreendimento. 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 8-10  
 

8.9.1 JUSTIFICATIVA 

A construção de uma barragem pode afetar as espécies migratórias, as 
quais podem não conseguir transpor o barramento para finalizar seu ciclo reproduti-
vo. Portanto, a implantação do presente Programa é justificada pela necessidade de 
controle e mitigação dos impactos negativos que o empreendimento poderá causar à 
população de peixes. 

8.9.2 OBJETIVOS 

O programa terá como objetivo geral acompanhar, por meio de monitora-
mento, as condições da ictiofauna ao longo das obras do empreendimento. Onde 
serão verificadas as alterações na distribuição de espécies, além de variações em 
sua riqueza. 

8.9.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

O Programa de Monitoramento da Ictiofauna será iniciado antes da im-
plantação do empreendimento, para ser utilizado como base de comparação com as 
campanhas seguintes. As amostragens serão realizadas em dois pontos, um locali-
zado à montante da soleira vertente e o outro a jusante do canal de fuga. 

8.10 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA 

A implantação de hidrelétricas pode provocar impactos à fauna local, de-
correntes da perda ou alteração dos ambientes naturais onde os empreendimentos 
são instalados. Os impactos podem interferir na estrutura e composição da fauna, 
tanto em nível de populações quanto da comunidade, que terá de se reestruturar 
frente às possíveis modificações da paisagem. 

8.10.1 JUSTIFICATIVA 

Como justificativa básica da implantação deste programa, pode-se salien-
tar a necessidade de se avaliar as prováveis interferências da fauna local, obtendo-
se dados primários de campo e avaliando comparativamente os resultados registra-
dos. 

8.10.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente Programa consiste em realizar estudos com 
a Avifauna (aves) e Mastofauna (mamíferos) de ocorrência para a Área Diretamente 
Afetada e Área de Influência Direta da implantação da CGH Vitória, para aumentar o 
conhecimento referente à avifauna e mastofauna regional através de inventário de 
espécies. Além disso, o Programa deve obter dados biológicos (comportamento, 
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técnicas de forrageamento, aspectos de reprodução e demarcação de territórios) e 
da ocupação ambiental preferencial das espécies registradas. 

8.10.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

A primeira ação dos trabalhos estará direcionada à obtenção de dados 
secundários na literatura técnica e científica, e consistirá da busca de informações 
referentes a levantamentos e estudos de aves e mamíferos da região onde se insere 
a área de estudo. A obtenção de dados primários será com base na realização de 
levantamentos em campo de acordo com as seguintes ações: Definição de Sítios de 
Amostragens e Registro de Espécies. Esses dados, em conjunto com os dados se-
cundários, constituirão a base de análise para a geração de resultados pretendidos. 

8.11 PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E PROIBIÇÃO DA CAÇA E PESCA 

Durante as obras de construção do empreendimento, a probabilidade de 
ocorrência da caça e da pesca podem aumentar. Dessa forma, faz-se necessária a 
prática de um programa que fiscalize e instrua os envolvidos na obra, de modo a 
orientá-los quanto aos corretos procedimentos e atividades na fase de execução da 
obra. 

8.11.1 JUSTIFICATIVA 

A justificativa para o referido Programa advém de necessidade de prote-
ger as espécies silvestres, principalmente aquelas que apresentem interesse pelo 
potencial cinegético e pela indústria da pesca. O Programa permitirá aos trabalhado-
res que se conscientizem sobre a importância de preservar a biodiversidade, forne-
cendo esclarecimento sobre espécies raras e ameaçadas de extinção, além da ilega-
lidade da caça e da pesca. 

8.11.2 OBJETIVOS 

O objetivo do Programa é fornecer diretrizes para a conservação da fauna 
local e fornecer subsídios para uma adequada gestão, de forma que o empreendi-
mento cause o menor impacto possível sob a ótica do meio biótico. De modo a evitar 
e/ou minimizar as pressões decorrentes do aumento da circulação de pessoas na 
área de influência do empreendimento, especificamente sobre a fauna. 

8.11.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

O Programa tem como premissa a realização de campanhas educativas 
visando informar todos os funcionários envolvidos no empreendimento sobre ques-
tões relacionadas à fauna (caça e pesca), inclusive aquelas relativas a sanções dis-
ciplinares e legais que pesam sobre a caça e pesca ilegal na Área de Influência da 



 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
CGH Vitória 

RAS - Relatório Ambiental Simplificado 

 

 

Chamon Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. 
Avenida Cândido de Abreu, 140 - Conj. 103 
Centro Cívico / Curitiba / PR - CEP: 80.530-901 8-12  
 

CGH Vitória. As campanhas serão realizadas através de palestras e por comunica-
ção visual, como a instalação de placas educativas no canteiro de obras. 

8.12 PROGRAMA DE TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS AO MANUSEIO DA 

FAUNA 

Além da elaboração e implantação de projetos e estruturas de controle 
ambiental, é de extrema importância que os trabalhadores envolvidos na obra te-
nham consciência da relevância dos aspectos ambientais inerentes a implantação 
das atividades, bem como, do correto manuseio faunístico na área do empreendi-
mento. 

8.12.1 JUSTIFICATIVA 

A implantação deste Programa é justificada pela construção da CGH Vitó-
ria, que exigirá a atuação de operários no canteiro de obras do empreendimento. 
Durante os 12 meses previstos para a conclusão das obras, os funcionários estarão 
sujeitos aos riscos do contato direto com a fauna, em especial espécies que apre-
sentem alguma forma de toxina. 

8.12.2 OBJETIVOS 

O Programa de Treinamento dos Operários ao Manuseio da Fauna tem 
como objetivo geral evitar e/ou minimizar os impactos decorrentes das obras, especi-
ficamente sobre a fauna. Assim, será promovida a máxima preservação do ambiente 
natural na região do empreendimento, através da orientação e conscientização do 
pessoal envolvido na execução das obras. 

8.12.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

O escopo do Programa abrange a realização de atividades educativas, vi-
sando informar todos os funcionários envolvidos no empreendimento sobre o correto 
manuseio da fauna silvestre. As atividades serão realizadas através de palestras e 
por comunicação visual, como a instalação de placas educativas no canteiro de o-
bras. 

8.13 PROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE DA MÃO DE OBRA 

No desenvolvimento das atividades em um canteiro de obras sempre há o 
risco de acidentes de trabalho, pois é necessário o manuseio de ferramentas e equi-
pamentos que podem ser cortantes, perfurantes, pesados, explosivos, inflamáveis. 
As obras de aproveitamentos hidrelétricos apresentam também riscos de acidentes 
causados por animais peçonhentos, quando em contato com os funcionários. Outro 
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risco que se faz necessária a prevenção são as doenças passíveis de contração em 
canteiros de obras, tais como a Dengue e Tétano. 

8.13.1 JUSTIFICATIVA 

A implantação desse Programa é justificada pela necessidade de se pre-
parar a equipe de execução das obras, de modo que as atividades inerentes ao pro-
cesso de instalação do empreendimento não tragam riscos à saúde dos trabalhado-
res, bem como orientá-la quanto às medidas a serem tomadas se algum acidente 
venha a ocorrer. 

8.13.2 OBJETIVOS 

Esse Programa tem como objetivo principal evitar e/ou minimizar os riscos 
decorrentes das atividades de implantação da obra, através de ações instrutivas, 
que possam causar qualquer dano à saúde dos executores da construção. O Pro-
grama deve abranger todos os trabalhadores, como engenheiros, mestre de obras, 
montadores, motoristas de equipamentos pesados e trabalhadores não especializa-
dos. 

8.13.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

O Programa prevê ações como a compra e distribuição de EPI adequado 
para cada setor e fase das obras, além da realização de treinamentos acerca das 
corretas práticas de segurança do trabalho, visando assim garantir a boa saúde dos 
operários. 

8.14 PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

Existe a possibilidade das obras de implantação e operação de aprovei-
tamentos hidrelétricos interferirem na infraestrutura do local, como rede viária, eletri-
ficação e sistema de telefonia, podendo necessitar de relocação do sistema afetado 
e implantação de novas vias e outras estruturas. 

8.14.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa de Relocação da Infraestrutura tem sua implantação justifi-
cada em virtude da necessidade de mitigação dos impactos incidentes sobre a infra-
estrutura na região de implantação da CGH Vitória.  

8.14.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do Programa de Relocação da Infraestrutura é entregar a 
infraestrutura vizinha ao empreendimento em condições iguais as iniciais, mantendo 
os níveis originais para que as comunidades próximas não sejam prejudicadas. 
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8.14.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

O Programa de Relocação da Infraestrutura prevê ações como reparos de 
vias de modo a suportar o tráfego de máquinas durante a instalação do empreendi-
mento e também o monitoramento das condições de trafegabilidade da mesma, para 
que não sejam verificados sinais de desgastes. 

8.15 PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A implantação de uma central hidrelétrica do porte da CGH Vitória não 
provoca grandes alterações na dinâmica da comunidade local, porém cabe ao em-
preendedor buscar a melhoria nas condições sociais e ambientais dos habitantes 
vizinhos ao empreendimento. É importante ressaltar que o papel do empreendedor 
corresponde às ações relacionadas à compensação de impactos decorrentes da im-
plantação da central hidrelétrica, não cabendo projetar e executar políticas públicas 
cuja competência é inerente aos governos municipal, estadual e federal. O público-
alvo dessas ações de é constituído exclusivamente por moradores vizinhos ao em-
preendimento, proprietários dos terrenos adjacentes à CGH Vitória. 

8.15.1 JUSTIFICATIVA 

O Programa tem sua implantação justificada devido a postura do empre-
endedor em tomar medidas compensatórias para atender a população sempre que 
for possível e estiver dentro de sua possibilidade.  

8.15.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste programa é desenvolver atividades que visem 
melhorar as condições de vida e potencializar a capacidade de organização dos mo-
radores diretamente afetados pela construção do empreendimento. 

8.15.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

A execução deste Programa prevê o desenvolvimento de atividades edu-
cativas como palestras e treinamentos, com o propósito de mudar a cultura e melho-
rar comportamentos em relação à preservação ambiental. 

8.16 PROGRAMA DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA 

O estudo do comportamento do ser humano ao longo do tempo é de 
grande importância para a compreensão de aspectos da organização espacial. Atra-
vés de levantamentos arqueológicos, é possível identificar e analisar objetos de civi-
lizações da antiguidade, proporcionando informações sobre sua cultura e o seu mo-
do de vida. 
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8.16.1 JUSTIFICATIVA 

A implantação do Programa de Prospecção Arqueológica é justificada pelo 
compromisso do empreendedor em cumprir a legislação brasileira, no caso a Porta-
ria Nº 230 do IPHAN, que consiste na procura sistemática e intensiva de sítios ar-
queológicos por meio de caminhamentos e intervenções em subsuperfície através 
da realização da abertura de sondagens. 

8.16.2 OBJETIVOS 

Os objetivos do presente Programa é localizar, identificar e cadastrar os sítios 
arqueológicos em todas as áreas a serem impactadas, direta ou indiretamente, pelo 
empreendimento; subsidiar o detalhamento do programa de resgate arqueológico 
em relação à extensão, profundidade, diversidade cultural e grau de preservação 
nos depósitos arqueológicos. 

8.16.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

Será realizado um planejamento executivo em conjunto com a empresa cons-
trutora, visando uma análise do cronograma executivo e do planejamento logístico 
da construção para fixação de cronograma dos trabalhos de prospecção. As ações 
desse programa compreenderão todas as áreas a serem impactadas, direta ou indi-
retamente, pelo empreendimento. 

8.17 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

A educação patrimonial pode ajudar a formar uma cultura nas pessoas 
que valorize e compreenda a importância do trabalho arqueológico, através do a-
companhamento na aplicação de métodos e na discussão dos objetivos reais desta 
ciência. 

8.17.1 JUSTIFICATIVA 

A implantação do presente Programa é justificada pela Portaria Nº 230 do 
IPHAN, de 17 de dezembro de 2002, em seu artigo 6º, parágrafo 7º, que torna obri-
gatória a realização dos programas de educação patrimonial vinculados aos projetos 
de engenharia impactantes ao patrimônio arqueológico.  

8.17.2 OBJETIVOS 

O objetivo do Programa é promover a disseminação do conhecimento arqueo-
lógico e sensibilizar a sociedade sobre a importância da conservação do patrimônio 
cultural, além de orientar os operários envolvidos nas obras empreendimento sobre 
os procedimentos relacionados ao assunto. 
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8.17.3 DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES 

Serão realizadas palestras e reuniões com técnicos e trabalhadores da obra, 
encontros com a população em centros comunitários e nas escolas, com a utilização 
de recursos audiovisuais. Poderá também ser utilizado material arqueológico, possi-
bilitando à população o contato direto com o objeto do trabalho, bem como a visita-
ção a sítios relacionados ao tema. Propõe-se ainda a elaboração de prospectos e 
palestras dirigidas a professores da rede escolar de ensino fundamental e médio. 
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9 CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados nos estudos realizados ao longo de todo o 

Relatório Ambiental Simplificado subsidiam o entendimento da dinâmica ambiental 

da região onde será estabelecida a CGH Vitória, bem como, a avaliação das 

modificações que deverão ser acarretadas pela implantação e operação deste 

empreendimento, e por fim, a proposição de medidas de mitigação e compensação 

dos impactos levantados no relatório. 

Em relação aos impactos ambientais gerados pela CGH Vitória observou-

se que, de maneira geral, a maior parte dos impactos negativos são incidentes sobre 

o Ambiente Natural (Meio Físico e Meio Biótico) e durante a fase de implantação do 

empreendimento, sendo em sua grande maioria reversíveis, de pequena magnitude 

e importância. No que diz respeito ao Meio Socioeconômico, a maior parte dos 

impactos incidentes são positivos e de média importância. Conforme detalhado 

anteriormente no Capítulo 7, tais impactos negativos poderão ser mitigados, 

compensados ou prevenidos, se seguidas às orientações contidas no presente 

relatório. 

A implementação dos Programas Ambientais deverá mitigar a maioria dos 

impactos negativos e, principalmente, promover ganhos ambientais significativos em 

termos de conservação da biodiversidade local, devido ao enfoque na proteção e 

recuperação dos ambientes naturais presentes na calha do rio Verde. Dessa forma, 

de acordo com o exposto acima e mais claramente detalhado nos capítulos que 

compõem o presente Relatório Ambiental Simplificado, procede-se pela viabilidade 

de implantação da CGH Vitória. 
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Lei n.º 12.651, de 25 de Maio de 2012
Capítulo II
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Seção I
Art. 4º -   Considera-se Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d'água perene e
intermitente, excluídos ou efêmeros, desde a sua borda da calha
do leito regular, em largura mínima de:
b) 50 metros, para os cursos d'água que tenham de 10 a 50
metros de largura;
Art. 5º - Na implantação de reservatório d'água artifical destinado
a geração de energia, é obrigatória a aquisição, desapropriação
ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das
APPs criadas em seu entorno [...] observando-se a faixa mínima
de 30 metros e máxima de 100 metros em área rual.
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