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APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório Ambiental Simplificado trata do empreendimento Pequena 

Central Hidroelétrica KM 19, de 10 MW de potência instalada, projetado para ser instalado no 

rio dos Patos, afluente do rio Ivaí, na divisa dos municípios de Prudentópolis e Guamiranga.  

Este documento está organizado em capítulos com numeração sequencial que 

estão subdivididos em itens (ou tópicos) para a estruturação hierárquica dos textos por 

assuntos lógicos. Os textos são complementados e ilustrados por figuras e tabelas, com 

numeração sequencial.  

Na sequência, indica-se a organização e o conteúdo do relatório, com o qual se 

atende aos preceitos estipulados pelo IAP para a documentação. 

VOLUME I – TEXTOS – CAPÍTULOS 1 AO 5 

CAPÍTULO 1 – Identificação do Empreendimento. Dados informativos sobre o 

empreendedor e a empresa responsável pela elaboração do estudo, informações sobre a  

equipe multidisciplinar e dados da área e localização do empreendimento.  

CAPÍTULO 2 – Introdução. Objetivos, justificativas e características gerais do 

empreendimento. Comentários gerais sobre o Setor Elétrico e a inserção do futuro 

empreendimento no cenário elétrico atual da região. Características Gerais da região do 

empreendimento. Empreendimentos associados e/ou similares. Descrição do processo de 

aquisição dos terrenos. Descrição da metodologia aplicada nos estudos. Sumário dos estudos 

desenvolvidos anteriormente para avaliação da viabilidade do novo empreendimento. 

CAPÍTULO 3 – Descrição Geral do Projeto. Discussão das alternativas 

locacionais e tecnológicas do aproveitamento. 
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CAPÍTULO 4 – Contextualização Jurídica e Processo de Licenciamento. 

Legislação aplicável ao empreendimento, estabelecendo-se seu enquadramento legal.  

CAPÍTULO 5 – Definição das áreas de influência. Definição das áreas de 

influência do RAS divididas em: área de influência indireta (AII), área de influência direta 

(AID) e área diretamente afetada (ADA).  

VOLUME II – TEXTOS – CAPÍTULO 6 – MEIO FÍSICO 

CAPÍTULO 6 – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência, dividido em Meio 

Físico, Biótico e Antrópico. Caracterização da região de inserção do empreendimento a partir 

da utilização de dados e elementos disponíveis em trabalhos anteriormente desenvolvidos e de 

trabalhos de campo realizados pela equipe multidisciplinar.  

VOLUME III – TEXTOS – CAPÍTULO 6 – MEIO BIÓTICO E MEIO 

ANTRÓPICO 

CAPÍTULO 6 – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência, dividido em Meio 

Físico, Biótico e Antrópico. Caracterização da região de inserção do empreendimento a partir 

da utilização de dados e elementos disponíveis em trabalhos anteriormente desenvolvidos e de 

trabalhos de campo realizados pela equipe multidisciplinar. 

VOLUME IV – TEXTOS – CAPÍTULOS 7 AO 9 

CAPÍTULO 7 – Prognóstico Ambiental. Identificação e Avaliação dos Impactos 

Ambientais. Contém considerações sobre técnicas e procedimentos adotados na análise 

ambiental, com discriminação das ações do empreendimento causadoras de impactos 

ambientais considerando a inter-relações entre os meios físico, biótico e sócio-econômico, 

seleção e definições dos fatores ambientais e sua importância e relevância para o 

empreendimento, seguidas das respectivas medidas preventivas, mitigadoras, controladoras, 

potencializadoras e/ou compensatórias e de uma Matriz de Impactos. Análise da alternativa de 

não instalação do empreendimento.  
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CAPÍTULO 8 – Programas Ambientais. Considerações sobre a qualidade 

ambiental futura das áreas de influência após as intervenções ocasionadas pelo 

empreendimento, elencando-se uma série de programas com relação aos impactos indicados.  

CAPÍTULO 9 – Conclusões. Avaliação final do estudo de viabilidade ambiental 

do empreendimento, elencando pontos de maior relevância.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS – Lista de referências utilizadas no estudo. 

VOLUME V – APÊNDICES E ANEXOS 

APÊNDICES – Informações complementares, como listagens de espécies, 

questionários, entre outros.  

ANEXOS – Documentos anexos ao processo de licenciamento ambiental e aos 

estudos ambientais. 

VOLUME VI – CADERNO DE DESENHOS               

O quinto grupo de dígitos do número do desenho (121.028.1.5.xx.000), de 01 a 

09, refere-se ao agrupamento dos desenhos nas seguintes categorias: 

01 – Localização 

02 – Topografia 

03 – Civil 

04 – Áreas de Influência e mapa de amostragens 

05 – Meio Físico - Hidrologia 

06 – Meio Físico - Geologia 

07 – Meio Biótico 

08 – Meio Antrópico 

09 – Regionais 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

 
Razão Social: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

E-mail: 

Site: 

CNPJ: 

CREA: 

Inscrição Municipal: 

Inscrição Estadual: 

Cadastro Técnico Federal –

Responsável Técnico: 

CREA: 

CPF:  

Cadastro Técnico Federal –CTF:

Endereço:  

E-mail: 

Telefone: 

Profissional para contato: 
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Quadro 1.1-1 – Identificação do empreendedor 

 

Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio 

Ambiente Ltda. 

Rua Professor Macedo Filho, 175 

Bom Retiro 

Curitiba – PR – CEP 80520-340 

(41) 3023-4344 

enerbios@enerbios.com.br 

www.enerbios.com.br 

08.929.115/0001-77 

45540/PR 

07.01.528.631-7 

Isento 

– CTF: 4900992 

Engenheiro Eletricista Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni

6.908 - D/PR 

169.836.539-04 

CTF: 5452297 

Rua Professor Macedo Filho, 175 

Bom Retiro 

Curitiba - PR - CEP 80520-340 

ivo@enerbios.com.br 

(41) 3023-4344 

Eng. Eletricista Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni

Fonte: Elaboração própria. 
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Consultoria em Energias Renováveis e Meio 

Engenheiro Eletricista Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 

 

Eng. Eletricista Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 
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A ENERBIOS é empresa integrante do GRUPO ENERCONS, que atua desde 

ano de 2000 em consultoria e projetos voltados para engenharia nas áreas 

hidrelétrica, eólica, solar, da biomassa e de resíduos sólidos urbanos e industriais. 

A empresa está de

Hidroelétricas em desenvolvimento 

de engenharia aceitos pel

ENERCONS, além de possu

áreas de eficiência energética, assuntos regulatórios, mercado livre e licenciamento ambiental. 

Juntos, os projetos desenvolvidos pelo grupo ENERCONS 

projetos de geração, sendo

eólicos e 2 termoelétricas movida

que geraram milhões de reais em economia nos últimos 7 anos.

1.2. DADOS DA ÁREA E LOCALIZAÇÃO

A Pequena Central Hidroelétrica KM 19, objeto deste estudo, terá potência 

instalada de 10 MW e será implantada no Rio dos Patos, na latitude 25° 08’ 58,00”S e 

longitude 50° 56’ 48,00”W, abrangendo os municípios de Prudentópolis e Guamiranga, 

Estado do Paraná, conforme apresentado na 

de Localização e Acesso. 

O Rio dos Patos pertence à bacia hidrográfica do rio Par

na sub-bacia do rio Ivaí (64). A localização do empreendimento na bacia hidrográf

apresentada no Desenho 119

A PCH KM 19 

Patos, afluente do Rio Ivaí, estando

de engenharia também já possui o 
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A ENERBIOS é empresa integrante do GRUPO ENERCONS, que atua desde 

2000 em consultoria e projetos voltados para engenharia nas áreas 

hidrelétrica, eólica, solar, da biomassa e de resíduos sólidos urbanos e industriais. 

está desenvolvendo no momento nove Pequenas Centrais 

desenvolvimento na região Sul do Brasil, todas elas contando com projetos 

os pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica

possuir vasta experiência em energia renováveis, 

eficiência energética, assuntos regulatórios, mercado livre e licenciamento ambiental. 

Juntos, os projetos desenvolvidos pelo grupo ENERCONS totalizam 850 MW em 

ndo 26 projetos de PCHs, 7 Inventários Hidroenergéticos, 

movidas a biomassae mais de 260 projetos de eficiência energética 

que geraram milhões de reais em economia nos últimos 7 anos. 

DADOS DA ÁREA E LOCALIZAÇÃO 

na Central Hidroelétrica KM 19, objeto deste estudo, terá potência 

instalada de 10 MW e será implantada no Rio dos Patos, na latitude 25° 08’ 58,00”S e 

longitude 50° 56’ 48,00”W, abrangendo os municípios de Prudentópolis e Guamiranga, 

forme apresentado na Figura 1-1 e Desenho 119.028.1.5.01.001 

O Rio dos Patos pertence à bacia hidrográfica do rio Paraná (6), estando inserido 

bacia do rio Ivaí (64). A localização do empreendimento na bacia hidrográf

apresentada no Desenho 119.028.1.5.05.001 – Bacias Hidrográficas.  

 está prevista para ser instalada a 19,8 km a partir da foz do rio dos 

afluente do Rio Ivaí, estando à montante da PCH KM 14 (aproveitamento 

de engenharia também já possui o aceite da ANEEL e encontra-se em 
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A ENERBIOS é empresa integrante do GRUPO ENERCONS, que atua desde o 

2000 em consultoria e projetos voltados para engenharia nas áreas de geração 

hidrelétrica, eólica, solar, da biomassa e de resíduos sólidos urbanos e industriais.  

nove Pequenas Centrais 

elas contando com projetos 

, Agência Nacional de Energia Elétrica. O GRUPO 

vasta experiência em energia renováveis, atua fortemente nas 

eficiência energética, assuntos regulatórios, mercado livre e licenciamento ambiental.  

totalizam 850 MW em 

26 projetos de PCHs, 7 Inventários Hidroenergéticos, 3 parques 

260 projetos de eficiência energética 

na Central Hidroelétrica KM 19, objeto deste estudo, terá potência 

instalada de 10 MW e será implantada no Rio dos Patos, na latitude 25° 08’ 58,00”S e 

longitude 50° 56’ 48,00”W, abrangendo os municípios de Prudentópolis e Guamiranga, 

e Desenho 119.028.1.5.01.001 – Mapa 

aná (6), estando inserido 

bacia do rio Ivaí (64). A localização do empreendimento na bacia hidrográfica é 

a partir da foz do rio dos 

(aproveitamento cujo projeto 

se em fase de licenciamento 
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ambiental pelo mesmo empreendedor)

PCH Salto Rio Branco. 

Figura 

Fonte: Elaboração própria.

instalação de um barramento com

altura máxima de 11,3 m e a crista na elevação 
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ambiental pelo mesmo empreendedor) e à jusante do empreendimento existente denominado 

Figura 1-1- Localização do empreendimento PCH KM 19. 

Fonte: Elaboração própria.O arranjo projetado para o empreendimento prevê a 

instalação de um barramento com91,87 m de comprimento, dividido em 

m e a crista na elevação 596,77 m. O reservatório te
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empreendimento existente denominado 

 
 

arranjo projetado para o empreendimento prevê a 

de comprimento, dividido em quatroseções com 

O reservatório terá apenas 
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0,019km², comuma Área de Preservação Permanente de 0,0287

situará na margem direita, desviando a água do reservatório para um canal de adução de 

5.594,00 m até a casa de força que abrigará duas unidades geradoras com turbinas Francis, 

proporcionando uma queda total de 

A área total atingida pelo empreendimento, considerando a

área do futuro reservatório, áreas construídas permanentes (barramento, canal de adução com 

faixa de servidão, acessos e subestações)e

A construção do empreendimento afetará ainda uma área de 

canteiros de obras, áreas de bota

Esta área tem interferência sobre

apresentadas na Tabela 1.2

Atingidas. 

Com relação à Reserva Legal

e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente

suspenso no Paraná para integração com o

12.651/2012. Este último recentemente

ainda não estão cadastradas, sendo o prazo máximo até 06 de maio de 2015.

As propriedades atingidas pelo empreendimento em questão não 

atualmente reserva legal, conforme informa

informativas realizadas. 
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de Preservação Permanente de 0,0287 km². 

situará na margem direita, desviando a água do reservatório para um canal de adução de 

,00 m até a casa de força que abrigará duas unidades geradoras com turbinas Francis, 

queda total de 43,0 m. 

A área total atingida pelo empreendimento, considerando a

área do futuro reservatório, áreas construídas permanentes (barramento, canal de adução com 

faixa de servidão, acessos e subestações)e área de preservação permanente, será de 

A construção do empreendimento afetará ainda uma área de 0,033 km² com a instalação dos 

canteiros de obras, áreas de bota-fora, vias de acesso temporárias e ensecadeiras.

Esta área tem interferência sobre 18 propriedades cujas informações são 

1.2-1, a seguir, e no Desenho 119.028.1.5.08.001 

Reserva Legal e ao SISLEG, Sistema de Manutenção, Recuperação 

e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente

suspenso no Paraná para integração com o CAR – Cadastro Ambiental Rural previsto na Lei 

timo recentemente foi estruturado e lançado pelo IAP e as propriedades 

ainda não estão cadastradas, sendo o prazo máximo até 06 de maio de 2015.

s propriedades atingidas pelo empreendimento em questão não 

, conforme informações obtidas junto aos proprietários nas oficinas
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km². A tomada d’água se 

situará na margem direita, desviando a água do reservatório para um canal de adução de 

,00 m até a casa de força que abrigará duas unidades geradoras com turbinas Francis, 

A área total atingida pelo empreendimento, considerando a calha atual do rio, a 

área do futuro reservatório, áreas construídas permanentes (barramento, canal de adução com 

área de preservação permanente, será de 0,138 km². 

km² com a instalação dos 

fora, vias de acesso temporárias e ensecadeiras. 

propriedades cujas informações são 

e no Desenho 119.028.1.5.08.001 – Propriedades 

e ao SISLEG, Sistema de Manutenção, Recuperação 

e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente, o último foi 

Cadastro Ambiental Rural previsto na Lei 

estruturado e lançado pelo IAP e as propriedades 

ainda não estão cadastradas, sendo o prazo máximo até 06 de maio de 2015. 

s propriedades atingidas pelo empreendimento em questão não possuem 

proprietários nas oficinas 
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Id Matrícula Proprietário Área do imóvel (m²)

1 1.205 Oscar Rickli 578.280,5023
2 - Inê Rickli 153.952,7918
3 7.299 Tadeu Muzyka 188.221,9145
4 3.108 Ricardo Luís Beraldo 54.354,4904
5 16.686 Ricardo Luís Beraldo 144.965,8326
6 4.459 Ricardo Luís Beraldo 156.033,6828
7 2.748 Mário Onesko 107.983,8853
8 - Paulo Onesko 232.856,7621
9 3.893 Miguel Bogdanowicz 51.951,4389
10 - Laura Bogdanowicz 72.601,4688
11 - Nahutmez 164.832,2927
12 19.666 Pedro Kuzma 83.443,9642
13 - José Carlos Kuzma 30.291,1645
14 3.131 Francisco Lessi 75.296,9400
15 7.496 Domingos Lessi 463.970,7759
16 14.850 Pedro Besusko 204.621,1603
17 6.590 Mário Ternouski 163.891,8083
18 1.290 Lademiro Muzeka 156.316,6580

Total       
* Percentual com relação à área total do imóvel de cada propriedade.
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Tabela 1.2-1- Descrição das Propriedades Atingidas 

Área do imóvel (m²) 
Área atingida 

permanente (m²)  
% atingido 
permanente 

Área atingida 
temporária (m²)

578.280,5023 16.779,5666 2,90% 4.343,3011 

153.952,7918 3.119,3531 2,03% 7.042,6230 

188.221,9145 10.713,4291 5,69% - 

54.354,4904 2.813,4004 5,18% - 

144.965,8326 8.762,7236 6,04% - 

156.033,6828 5.348,3468 3,43% 172,2698 

107.983,8853 11.694,6681 10,83% - 

232.856,7621 20.604,9772 8,85% 7.000,1242 

51.951,4389 4.303,6394 8,28% - 

72.601,4688 6.061,5531 8,35% - 

164.832,2927 12.168,3846 7,38% 7.001,1954 

83.443,9642 4.229,1118 5,07% - 

30.291,1645 1.972,8660 6,51% - 

75.296,9400 6.313,1901 8,38% - 

463.970,7759 23.554,9702 5,08% 7.000,0000 

204.621,1603 9.900,5208 4,84% - 

163.891,8083 9.511,9165 5,80% 1.266,7979 

156.316,6580 - - 10.698,5916 

 137.953,6977   33.138,9789 
* Percentual com relação à área total do imóvel de cada propriedade. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Área atingida 
temporária (m²) 

% atingido temporária 

0,75% 

4,57% 

- 

- 

- 

0,11% 

- 

3,01% 

- 

- 

4,25% 

- 

- 

- 

1,51% 

- 

0,77% 

 6,84% 
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL

O presente estudo ambiental foi elaborado pela própria ENERBIOS, 

contratação de uma equipe multidisciplinar formada por profissionaislegalmente habilitados e 

responsáveis pelas informações aqui apresentadas, conforme Declaração de Responsabilidade 

apresentada nos Anexos, que garante que

forma livre e de acordo com as convicções profissionais e éticas

empreendedor tenha exercido qualquer pressão para que 

conclusões.  

1.4 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA M

Responsável Técnico pela 

Carlos Aurélio Nadal 

Engenheiro Civil 

CREA-PR:7108/D  

CTF IBAMA:  

Telefones: (41) 9620-4342 / (41) 3361

E-mail: carlos@nadal.eng.br 

 

Co-responsável Técnico pela Coordenação Geral

Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni

Engenheiro Eletricista 

CREA-PR:6908/D 

CTF IBAMA: 5452297 

Telefones:(41)3023-4344 / (41)9972

E-mail: carlos@nadal.eng.br 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL

O presente estudo ambiental foi elaborado pela própria ENERBIOS, 

contratação de uma equipe multidisciplinar formada por profissionaislegalmente habilitados e 

responsáveis pelas informações aqui apresentadas, conforme Declaração de Responsabilidade 

apresentada nos Anexos, que garante que os estudos foram elaborados 

forma livre e de acordo com as convicções profissionais e éticas de cada membro

empreendedor tenha exercido qualquer pressão para que se alterasse

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR

Responsável Técnico pela Coordenação Geral 

4342 / (41) 3361-3159 

          ____________________________

Técnico pela Coordenação Geral 

Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 

(41)9972-7448 

          ____________________________
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL 

O presente estudo ambiental foi elaborado pela própria ENERBIOS, através da 

contratação de uma equipe multidisciplinar formada por profissionaislegalmente habilitados e 

responsáveis pelas informações aqui apresentadas, conforme Declaração de Responsabilidade 

rados pela equipe técnica de 

de cada membro, sem que o 

alterassem os resultados das 

ULTIDISCIPLINAR 

____________________________ 

____________________________ 
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- Equipe Técnica 

Quadro 1.4

Nome - Cadastro 
Técnico Federal - 

IBAMA 

Formação 
no órgão de classe

DR. Carlos Aurélio 
Nadal 

CTF - 274358 

Eng. Civil

CREA - PR

Ivo Augusto de Abreu 
Pugnaloni 

CTF -5452297 

Eng. Eletricista

CREA - PR

Leandro Petry 

CTF -5178001 

Engenheiro Quimico

CREA - PR

DR. 
DonizetiAntonioGiusti 

CTF - 5533790 

Geólogo 

CREA - SP

Paulo Eduardo Soldera 

CTF - 5665419 

Eng. Civil

CREA - PR
111167/D

DR. Francisco Antonio 
Zpevak 

CTF - 5508258 

Biólogo 

CRBio - 

MSC Sandra Martins 
Ramos 

CTF - 2443871 

Bióloga 

CRBio - 

DR. Marcos Aurélio 
Tarlombani da Silveira 

CTF - 5523200 

Geógrafo

CREA - PR

Júlio Cezar Telles 
Thomaz 

CTF - 458219 

Arqueólogo

Quadro 1.4
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1.4-1 (continua) - Relação da equipe técnica responsável

Formação - Registro 
no órgão de classe 

Responsabilidade 

Eng. Civil 

PR-7108/D 

Estudos de 
Cartografia,Sedimentologia, 
Segurança do trabalho e 
riscos ambientais 

Eng. Eletricista 

PR-6908/D 

Caracterização do 
empreendimento e 
alternativas tecnológicas 

Engenheiro Quimico 

PR-83976/D 

Qualidade das águas 
superficiais 

 

SP-63947/D 
Geologia e Hidrogeologia 

Eng. Civil 

PR-
111167/D 

Estudos de Hidrologia  

 

 66952/07-D 

Avifauna, Mastofauna e 
Comunidades aquáticas de 
fitoplâncton, perifíton e 
zooplâncton 

 

 66547/07-D 

Ictiofauna, Herpetofauna,  
Bentos e Espécies vetores e 
hospedeiras de doenças de 
interesse Epidemiologicos 

Geógrafo 

PR-23135/D 

Socioeconomia, Usos da 
terra e Climatologia 

Arqueólogo Estudo da Arqueologia 

 
 

Quadro 1.4-1 (continuação) - Relação da equipe técnica responsável
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Relação da equipe técnica responsável 

Assinatura 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Relação da equipe técnica responsável 
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Nome - Cadastro 
Técnico Federal - 

IBAMA 

Formação 
no órgão de classe

MSC Thaisa Maria  

Nadal 

CTF - 6094748 

Bióloga

CRBio 

MSC Shayene A. 
Marzarotto 

CTF - 5531990 

Bióloga

CRBio 

Fabiano Assad 
Guimarães 

CTF - 6094149 

Advogado

OAB/PR nº 31.099

André Portugal César 

CTF - 6093094 

Advogado

OAB/PR nº 29.771

Victor Kyochi Bernardes 

CTF - 5760763 

Eng. 

CREA 

 

- Equipe de apoio 

Quadro 1.4

Nome  

Adriano Hauer 

Alfredo Cardial Filho 

Bruno da Cruz Ferraz 

Carolina Soares Peretti 

Quadro 1.4
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Formação - Registro 
no órgão de classe 

Responsabilidade 

Bióloga 

CRBio – 34.570/07-D 
Flora 

Bióloga 

CRBio - 83049/07-D 

Auxílio no levantamento 
ictiofaunístico 

Advogado 

OAB/PR nº 31.099 
Legislação Ambiental 

Advogado 

OAB/PR nº 29.771 
Legislação Ambiental 

. Ambiental 

CREA – PR-139.640/D 

Supervisão e gestão; emissões 
atmosféricas, qualidade do ar 
e ruídos; mapeamento 
temático ambiental 

Fonte: Elaboração própria. 

1.4-2(continua) - Relação da equipe de apoio responsável

Qualificações  Área de atuação no RAS

Técnico em Gestão Ambientale 
Biólogo   

Coleta de Zooplâncton

Geógrafo 
Levantamento arqueológico de campo 
não interventivo

Estagiário de Eng. Civil Elaboração de desenhos em CAD

Estagiária de Técnico em 
Edificações 

Elaboração de desenhos em CAD e 
auxilio na montagem do relatório

1.4-2(continuação) - Relação da equipe de apoio responsável 
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Assinatura 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

apoio responsável 

Área de atuação no RAS 

Coleta de Zooplâncton 

Levantamento arqueológico de campo 
não interventivo 

Elaboração de desenhos em CAD 

Elaboração de desenhos em CAD e 
auxilio na montagem do relatório 

Relação da equipe de apoio responsável  
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Nome  

Cristine Ferraz 

Cynthia Nadal 

Denis Eugenio Vieira Braga 

DinaelGorte Camargo 

Eduardo Gomes Freire 

Helena Leal Rokemback 

Ian de Lima Ribeiro 

Jéssica Michalak 

KahenaEloiseChiamulera 

Lorena Giovanna Moschen 

Lucas Nazar Moreira 

StefanieZyger Magalhães 
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Qualificações  Área de atuação no RAS

Estagiária de Eng. Civil Elaboração de desenhos em CAD

Estagiária de Eng. Ambiental 
Elaboração de desenhos em CAD e 
auxilio na montagem do relatório

Estagiário de Eng. Ambiental 
Elaboração de desenhos em CAD e 
revisão de textos do meio antrópico

Técnico em Química Coleta para IQA e Multiresíduos

Biólogo Coleta de Fitoplâncton

Estagiária de Eng. Ambiental 
Elaboração de desenhos em CAD e 
revisão de texto do meio biótico

Estagiário de Eng. Ambiental 
Elaboração de desenhos em CAD e 
revisão de textos do meio físico

Estagiária de Eng. Ambiental 
Elaboração de desenhos em CAD e 
revisão de textos do meio biótico e físico

Estagiária de Eng. Civil Elaboração de desenhos em CAD

Estagiária de Eng. Civil Elaboração de desenhos em CAD

Estagiário de Téc. Mecânica Elaboração de desenhos em CAD

Estagiário de Eng. Ambiental 
Elaboração de desenhos em GIS, CAD e 
auxilio na montagem do relatório

Fonte: Elaboração própria. 
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Área de atuação no RAS 

Elaboração de desenhos em CAD 

Elaboração de desenhos em CAD e 
auxilio na montagem do relatório 

Elaboração de desenhos em CAD e 
revisão de textos do meio antrópico 

Coleta para IQA e Multiresíduos 

Coleta de Fitoplâncton 

Elaboração de desenhos em CAD e 
revisão de texto do meio biótico 

Elaboração de desenhos em CAD e 
revisão de textos do meio físico 

de desenhos em CAD e 
revisão de textos do meio biótico e físico 

Elaboração de desenhos em CAD 

Elaboração de desenhos em CAD 

Elaboração de desenhos em CAD 

Elaboração de desenhos em GIS, CAD e 
auxilio na montagem do relatório 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório Ambiental Simplificado (RAS) refere

futuro empreendimento PCH KM 1

dos Patos, nos municípios de Prudentópolis

subsidiar a obtenção da Licença Prévia junto ao Instituto Ambiental do Paraná 

um dos documentos exigidos nesta fase do licenciame

O relatório foi produzido a partir de dados técnicos obtidos através de estudo de 

campo (in loco) e com base em dados existentes na literatura. Os levantamentos foram 

realizados por equipe multidisciplinar, objetivando analisar a condição atual das ár

serão influenciadas pelo empreendimento

possíveis impactos ambientais negativos e positivos que a implantação do empreendimento 

irá causar. Por fim, o presente RAS apresenta os programas ambientais des

controlar ou compensar os impactos negativos e potencializar os positivos, garantindo, assim, 

a viabilidade ambiental da implantação e operação do empreendimento.

Os estudos seguiram o Termo de Referência para Licenciamento Ambiental de 

CGHs (Centrais Geradoras Hidrelétricas) e PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) de até 10 

MW, versão de Novembro de 2011, disponibilizado no IAP.

 O Termo de Referência possui os procedimentos básicos para a obtenção do 

Licenciamento Ambiental e tem como 

os critérios e os subsídios técnicos para o desenvolvimento dos estudos ambientais. 

2.1. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

A PCH KM 1

elétrica para a região, contribuindo com uma potência instalada de 

impacto ambiental possível, utilizando para o reservatório uma áre

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO PCH KM 1
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O presente Relatório Ambiental Simplificado (RAS) refere

futuro empreendimento PCH KM 19, com potência instalada de 10,00 MW, localizado no rio 

dos Patos, nos municípios de Prudentópolis eGuamiranga, Estado do Paraná e destina

subsidiar a obtenção da Licença Prévia junto ao Instituto Ambiental do Paraná 

um dos documentos exigidos nesta fase do licenciamento. 

O relatório foi produzido a partir de dados técnicos obtidos através de estudo de 

e com base em dados existentes na literatura. Os levantamentos foram 

realizados por equipe multidisciplinar, objetivando analisar a condição atual das ár

serão influenciadas pelo empreendimento,com a finalidadede elaborar um prognóstico dos 

possíveis impactos ambientais negativos e positivos que a implantação do empreendimento 

irá causar. Por fim, o presente RAS apresenta os programas ambientais des

controlar ou compensar os impactos negativos e potencializar os positivos, garantindo, assim, 

a viabilidade ambiental da implantação e operação do empreendimento. 

Os estudos seguiram o Termo de Referência para Licenciamento Ambiental de 

CGHs (Centrais Geradoras Hidrelétricas) e PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) de até 10 

MW, versão de Novembro de 2011, disponibilizado no IAP. 

O Termo de Referência possui os procedimentos básicos para a obtenção do 

Licenciamento Ambiental e tem como objetivo determinar a abrangência, os procedimentos, 

os critérios e os subsídios técnicos para o desenvolvimento dos estudos ambientais. 

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

A PCH KM 19 apresenta como objetivo aumentar o fornecimento de energia 

elétrica para a região, contribuindo com uma potência instalada de 10

impacto ambiental possível, utilizando para o reservatório uma área total alagada
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O presente Relatório Ambiental Simplificado (RAS) refere-se à implantação do 

,00 MW, localizado no rio 

Guamiranga, Estado do Paraná e destina-se a 

subsidiar a obtenção da Licença Prévia junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, sendo 

O relatório foi produzido a partir de dados técnicos obtidos através de estudo de 

e com base em dados existentes na literatura. Os levantamentos foram 

realizados por equipe multidisciplinar, objetivando analisar a condição atual das áreas que 

de elaborar um prognóstico dos 

possíveis impactos ambientais negativos e positivos que a implantação do empreendimento 

irá causar. Por fim, o presente RAS apresenta os programas ambientais destinados a mitigar, 

controlar ou compensar os impactos negativos e potencializar os positivos, garantindo, assim, 

 

Os estudos seguiram o Termo de Referência para Licenciamento Ambiental de 

CGHs (Centrais Geradoras Hidrelétricas) e PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) de até 10 

O Termo de Referência possui os procedimentos básicos para a obtenção do 

objetivo determinar a abrangência, os procedimentos, 

os critérios e os subsídios técnicos para o desenvolvimento dos estudos ambientais.  

apresenta como objetivo aumentar o fornecimento de energia 

10 MW e com o menor 

a total alagada de apenas 
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0,019 km² (1,9 hectare), considerando que 1,2 hectare já são ocupados pela calha original do 

rio. 

O empreendimento será composto por um barramento de 

desvio das águas do reservatório até um canal de adução de

médio de 12,8 metros de largura, mantendo a vazão ecológica no leito original e promovendo 

uma queda de 43 metros. 

A PCH KM 19

constante durante sua operação normal. A energia será produzida através do aproveitament

da vazão e da queda do rio que levará a 

turbo-geradores com 5 MW de potência cada um.A energia será produzida na tensão de 4,16 

KV e será transmitida por linhas de transmissão de cabos isolados até a sube

2.1.1. Demanda por energia elétrica

A atual situação 

Brasil. 

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o Brasil é atualmente o 

décimo país que mais consome energia elétrica no

eletricidade no país aumentou quase 38%, bem acima da média mundial, que foi de 30%. 

Além disso, o 

representado pelo crescimento do PIB (

aumento de forma sustentável do 

Para garantir que os níveis de produção sustentem as 

crescente e com maior poder de compra, é necessária uma demanda maior de energia, já que, 

nos padrões atuais, produzir mais significa consumir mais energia.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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ctare), considerando que 1,2 hectare já são ocupados pela calha original do 

O empreendimento será composto por um barramento de 

desvio das águas do reservatório até um canal de adução de 5.594 metros de comprimento 

largura, mantendo a vazão ecológica no leito original e promovendo 

9 será operada à fio d’água, mantendo o nível d’água montante 

constante durante sua operação normal. A energia será produzida através do aproveitament

da vazão e da queda do rio que levará a água até a casa de força, contendo dois conjuntos 

geradores com 5 MW de potência cada um.A energia será produzida na tensão de 4,16 

KV e será transmitida por linhas de transmissão de cabos isolados até a sube

Demanda por energia elétrica 

atual situação de suprimento energético é de importância indiscutível para o 

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o Brasil é atualmente o 

décimo país que mais consome energia elétrica no mundo. Desde 2001, o consumo de 

eletricidade no país aumentou quase 38%, bem acima da média mundial, que foi de 30%. 

Além disso, o crescimento econômico do Brasil registrado nos últimosanos

representado pelo crescimento do PIB (Figura 2.1.1-1), enfatiza a necessidade de 

aumento de forma sustentável do fornecimento de energia elétrica ao país. 

Para garantir que os níveis de produção sustentem as necessidades da população 

crescente e com maior poder de compra, é necessária uma demanda maior de energia, já que, 

nos padrões atuais, produzir mais significa consumir mais energia. 
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ctare), considerando que 1,2 hectare já são ocupados pela calha original do 

O empreendimento será composto por um barramento de 91,87 metros com 

metros de comprimento 

largura, mantendo a vazão ecológica no leito original e promovendo 

será operada à fio d’água, mantendo o nível d’água montante 

constante durante sua operação normal. A energia será produzida através do aproveitamento 

, contendo dois conjuntos 

geradores com 5 MW de potência cada um.A energia será produzida na tensão de 4,16 

KV e será transmitida por linhas de transmissão de cabos isolados até a subestação elevadora. 

suprimento energético é de importância indiscutível para o 

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o Brasil é atualmente o 

mundo. Desde 2001, o consumo de 

eletricidade no país aumentou quase 38%, bem acima da média mundial, que foi de 30%.  

crescimento econômico do Brasil registrado nos últimosanos, 

enfatiza a necessidade de garantir-se o 

fornecimento de energia elétrica ao país.  

necessidades da população 

crescente e com maior poder de compra, é necessária uma demanda maior de energia, já que, 
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Figura 2.1.1

Além disso, observado as taxas de 

do consumo energético, na

duas variáveis, onde quanto maior o consumo de energia maior o crescimento do PIB

quase constante a tendência de que a taxa de crescimento do consumo de energia até mesmo 

supere o crescimento do PIB em percentual bastante significativo.

Figura 2.1.1-2

                                        
1
Disponível em <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries?display=default> . Acesso em: 06
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2.1.1-1- Crescimento do PIB brasileiro em dólares (U$)
Fonte: Banco Mundial 1 

Além disso, observado as taxas de crescimento do PIB brasileiro e o crescimento 

do consumo energético, naFigura 2.1.1-2, é possível observar a relação existente entre essas 

duas variáveis, onde quanto maior o consumo de energia maior o crescimento do PIB

quase constante a tendência de que a taxa de crescimento do consumo de energia até mesmo 

rescimento do PIB em percentual bastante significativo. 

2- Projeção do Crescimento do PIB e do Consumo Energético
Fonte: EPE (2010) *Projeções 

                                                 
Disponível em <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries?display=default> . Acesso em: 06
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brasileiro em dólares (U$) 

crescimento do PIB brasileiro e o crescimento 

, é possível observar a relação existente entre essas 

duas variáveis, onde quanto maior o consumo de energia maior o crescimento do PIB, sendo 

quase constante a tendência de que a taxa de crescimento do consumo de energia até mesmo 

 
Projeção do Crescimento do PIB e do Consumo Energético 

Disponível em <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries?display=default> . Acesso em: 06/07/2013. 
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2.1.2. Vantagens das PCHs com relação a outras fontes

Há no Brasil atualmente

25.327 MW de usinas termoelétricas 

para gerar a energiade acordo com a demanda

derivados de petróleo, ou seja, de fontes 

Tabela 2.1.2

Gás 

Petróleo

Carvão Mineral

 Fonte: Banco de Informação de Geração (BIG) 

O uso de óleo diesel, óleo combustível

usina Termoelétrica, além de não serem fontes renováveis de energia, geram um grande 

impacto comrelação à poluição atmosférica, 

(GEE) e de materiais particulados,

outros impactos provenientes de sua operação

Dados da Empresa de Pesquisa Energética 

que apenas entre 2010 e 2012 a quantidade de GEE emitidos para a atmosfera pelo setor 

elétrico brasileiro aumentou em 

                                        
2
Dísponível em:<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/operacaocapacidadebrasil.asp
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Vantagens das PCHs com relação a outras fontes 

no Brasil atualmente, conforme apresentado na Tabela 

de usinas termoelétricas à espera para, caso sejanecessário, entrar

para gerar a energiade acordo com a demanda.Essas usinas operam com combustíveis fósseis, 

derivados de petróleo, ou seja, de fontes não renováveis, altamente poluentes. 

2.1.2-1- Capacidade Instalada de Usinas Termoelétricas no Brasil

Tipo N.° de Usinas Potência (kW)

 
Natural 116 12.538.531

Processo 41 1.747.423

Petróleo 
Óleo Diesel 1.166 3.568.352

Óleo Residual 33 4.083.613

Carvão Mineral Carvão Mineral 13 3.389.465

TOTAL 1.369 25.327.384

Banco de Informação de Geração (BIG) – ANEEL, 2014 

óleo diesel, óleo combustível, carvão e gás natural 

usina Termoelétrica, além de não serem fontes renováveis de energia, geram um grande 

impacto comrelação à poluição atmosférica, incluindo a emissão de gases do efeito estufa 

(GEE) e de materiais particulados, que atinge os meios físico, biótico e antrópico, além de 

outros impactos provenientes de sua operação. 

Dados da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2011, 2012, 2013) mostram 

que apenas entre 2010 e 2012 a quantidade de GEE emitidos para a atmosfera pelo setor 

mentou em 62%, como pode ser observado na Figura 

                                                 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/operacaocapacidadebrasil.asp
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Tabela 2.1.2-1, cerca de 

, entrarem em operação 

operam com combustíveis fósseis, 

altamente poluentes.  

e Instalada de Usinas Termoelétricas no Brasil 

(kW) 

12.538.531 

1.747.423 

3.568.352 

4.083.613 

3.389.465 

25.327.384 

, 2014 2 

natural necessários em uma 

usina Termoelétrica, além de não serem fontes renováveis de energia, geram um grande 

incluindo a emissão de gases do efeito estufa 

biótico e antrópico, além de 

EPE (2011, 2012, 2013) mostram 

que apenas entre 2010 e 2012 a quantidade de GEE emitidos para a atmosfera pelo setor 

Figura 2.1.2-1. 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/operacaocapacidadebrasil.asp>. Acesso em: 03/06/2014 
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Figura 2.1.2-1 – Brasil: Evolução das emissões de GEE do s

Nesse sentido, u

serem livres de emissão de gases de efeito estufa (Junior, 2006

Com base nas características da PCH KM 1

ACM0002, do Comitê Executivo do MDL, 

gases cuja emissão para a atmosfera seria evitada quando comparado com a produção de 

energia à partir de usinas termoelétricas, as quais liberam uma quantidade típica de toneladas 

de gases de efeito estufa. A 

apresentado no Capítulo 3, no estudo de alternativas

Tabela 

Potência Instalada 
(kW)

10.000

Fonte: Elaboração própria, a partir de Junior (2006)

Ou seja, uma PCH, que utiliza

de energia, tem significativo ganho ambiental quando comparado com uma usina 
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Brasil: Evolução das emissões de GEE do setor energético (Valores em 10
à queima de combustíveis fósseis) 
Fonte: EPE, 2011, 2012, 2013 

Nesse sentido, um dos principais benefícios das PCHsa fio d’água 

serem livres de emissão de gases de efeito estufa (Junior, 2006). 

Com base nas características da PCH KM 19, a partir da metodologia consolidada 

ACM0002, do Comitê Executivo do MDL, é possível calcular um valor estimado desses 

gases cuja emissão para a atmosfera seria evitada quando comparado com a produção de 

à partir de usinas termoelétricas, as quais liberam uma quantidade típica de toneladas 

de gases de efeito estufa. A Tabela 2.1.2-2apresenta os valores estimados, cujo

3, no estudo de alternativas. 

Tabela 2.1.2-2- Massa de Gases do Efeito Estufa Evitados 

Potência Instalada 
(kW) 

Massa de Gases 
Evitados ao Ano (t) 

Massa de Gases Evitados 
Durante o Período 

Operacional (50 anos) (t)

.000 25.882,62 1.294.131,01

Fonte: Elaboração própria, a partir de Junior (2006) 

Ou seja, uma PCH, que utiliza água corrente e potencial hidráulico 

de energia, tem significativo ganho ambiental quando comparado com uma usina 
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r energético (Valores em 106Tco² - eq. referentes 

a fio d’água é o fato de 

a partir da metodologia consolidada 

é possível calcular um valor estimado desses 

gases cuja emissão para a atmosfera seria evitada quando comparado com a produção de 

à partir de usinas termoelétricas, as quais liberam uma quantidade típica de toneladas 

apresenta os valores estimados, cujo o cálculo é 

 

Massa de Gases Evitados 
Durante o Período 

Operacional (50 anos) (t) 

1.294.131,01 

água corrente e potencial hidráulico para geração 

de energia, tem significativo ganho ambiental quando comparado com uma usina 
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Termoelétrica, embora este fato raramente ser levado em conta e quantificado quando da 

avaliação dos efeitos destes empreendimentos.

Mais de 7.000 MW

Brasil compra de Itaipu, 

Elétrica (Aneel) e o devido licenciamento pelos órgãos ambientais.

Caso o crescimento da participação de fontes renováveis como as

as eólicas, as térmicas movidas a biomassa, as fotovoltaicas e as fontes de aquecimento solar 

direto ocorra de forma equilibrada, o Brasil poderá se tornar um caso de sucesso no mundo 

inteiro. Se este crescimento se der de forma equilibrada

de crescimento mantendo um perfil sustentável e colaborativo, poderemos transformar o país 

em referência mundial de tecnologia e capacidade de planejamento energético. 

A Figura 2.1.2

Afluentes e a geração eólica no Brasil. E

potencial de mercado de exportação de serviços e equip

contam com condições naturais semelhantes, mas que não possuem a expertise necessária.

condição de importadores de combustíveis fósseis para gerar eletricidade 

hoje poderemos passar a grandes exportadores

turbinas, projetos, consultoria, eletrônica, equipamentos para linhas de transmissão, 

subestações, etc. 
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, embora este fato raramente ser levado em conta e quantificado quando da 

avaliação dos efeitos destes empreendimentos. 

7.000 MW de pequenas centrais hidrelétricas, equivalentes ao que o 

Brasil compra de Itaipu, estão esperando a aprovação da Agência Nacional de Energia 

e o devido licenciamento pelos órgãos ambientais. 

Caso o crescimento da participação de fontes renováveis como as

as eólicas, as térmicas movidas a biomassa, as fotovoltaicas e as fontes de aquecimento solar 

direto ocorra de forma equilibrada, o Brasil poderá se tornar um caso de sucesso no mundo 

inteiro. Se este crescimento se der de forma equilibrada o bastante para suprir as necessidades 

de crescimento mantendo um perfil sustentável e colaborativo, poderemos transformar o país 

em referência mundial de tecnologia e capacidade de planejamento energético. 

2.1.2-2 apresenta a complementaridade entre as Vazões Naturais 

Afluentes e a geração eólica no Brasil. Este efeito-demonstração poderá criar um enorme 

potencial de mercado de exportação de serviços e equipamentos para os muitos países que 

contam com condições naturais semelhantes, mas que não possuem a expertise necessária.

importadores de combustíveis fósseis para gerar eletricidade 

poderemos passar a grandes exportadores de tecnologia e equipamentos como geradores, 

turbinas, projetos, consultoria, eletrônica, equipamentos para linhas de transmissão, 
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, embora este fato raramente ser levado em conta e quantificado quando da 

rais hidrelétricas, equivalentes ao que o 

esperando a aprovação da Agência Nacional de Energia 

Caso o crescimento da participação de fontes renováveis como as PCHs, as UHEs, 

as eólicas, as térmicas movidas a biomassa, as fotovoltaicas e as fontes de aquecimento solar 

direto ocorra de forma equilibrada, o Brasil poderá se tornar um caso de sucesso no mundo 

o bastante para suprir as necessidades 

de crescimento mantendo um perfil sustentável e colaborativo, poderemos transformar o país 

em referência mundial de tecnologia e capacidade de planejamento energético.  

apresenta a complementaridade entre as Vazões Naturais 

demonstração poderá criar um enorme 

amentos para os muitos países que 

contam com condições naturais semelhantes, mas que não possuem a expertise necessária. Da 

importadores de combustíveis fósseis para gerar eletricidade em que estamos 

de tecnologia e equipamentos como geradores, 

turbinas, projetos, consultoria, eletrônica, equipamentos para linhas de transmissão, 
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Figura 2.1.2-2 – Complementaridade entre a Geração Eólica e Hidráulica no Brasil

Outro ponto a favor das PCH’s é que as

fonte de energia renovável, acarretam na formação de grandes reservatórios, alagando uma 

grande área, atingindo assim o ecossistema local e populaç

Quando comparada a razão entre a potência instalada e a área do reservatório 

formada pode-se constatar que o empreendimento PCH KM 1

reservatório) tem um valor 5

reservatório), 25 vezes que a Usina Três Gargantas (China) (22.400 MW, 1084 km² de 

reservatório) e 24 vezes que a Usina de Belo Monte (11.233 MW, 503 km² de reservatório), 

as três maiores do mundo.

empreendimento proposto terá um relação de potência instalada por km² de reservatório muito 

vantajosa, gerando mais energia 

O pequeno reservatório das PCHs garante um menor impacto negativo ao meio 

ambiente, pois um dos maiores causadores de impacto pelas usinas hidrelétricas é a grande 

área alagada.  Além disso, podemos citar alguns benefícios ou impactos ambientais positivos 
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Complementaridade entre a Geração Eólica e Hidráulica no Brasil
Fonte: EPE (2011). 

Outro ponto a favor das PCH’s é que as grandes hidroelétricas, mesmo sendo uma 

fonte de energia renovável, acarretam na formação de grandes reservatórios, alagando uma 

ande área, atingindo assim o ecossistema local e populações que possam viver na região.

Quando comparada a razão entre a potência instalada e a área do reservatório 

se constatar que o empreendimento PCH KM 19 (10,0 MW, 0,0

o) tem um valor 51 vezes maior que a Usina de Itaipu (14.000 MW, 1350 km² de 

vezes que a Usina Três Gargantas (China) (22.400 MW, 1084 km² de 

vezes que a Usina de Belo Monte (11.233 MW, 503 km² de reservatório), 

maiores do mundo. Ou seja, quando comparado com grandes usinas hidrelétricas o 

empreendimento proposto terá um relação de potência instalada por km² de reservatório muito 

energia por unidade deuma pequena área alagada.

servatório das PCHs garante um menor impacto negativo ao meio 

ambiente, pois um dos maiores causadores de impacto pelas usinas hidrelétricas é a grande 

área alagada.  Além disso, podemos citar alguns benefícios ou impactos ambientais positivos 
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Complementaridade entre a Geração Eólica e Hidráulica no Brasil 

grandes hidroelétricas, mesmo sendo uma 

fonte de energia renovável, acarretam na formação de grandes reservatórios, alagando uma 

ões que possam viver na região. 

Quando comparada a razão entre a potência instalada e a área do reservatório 

,0 MW, 0,019 km² de 

vezes maior que a Usina de Itaipu (14.000 MW, 1350 km² de 

vezes que a Usina Três Gargantas (China) (22.400 MW, 1084 km² de 

vezes que a Usina de Belo Monte (11.233 MW, 503 km² de reservatório), 

Ou seja, quando comparado com grandes usinas hidrelétricas o 

empreendimento proposto terá um relação de potência instalada por km² de reservatório muito 

pequena área alagada. 

servatório das PCHs garante um menor impacto negativo ao meio 

ambiente, pois um dos maiores causadores de impacto pelas usinas hidrelétricas é a grande 

área alagada.  Além disso, podemos citar alguns benefícios ou impactos ambientais positivos 
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que as PCHs propiciam. Entre eles temos a manutenção da Área de Preservação Permanente 

(APP) no entorno do reservatório que deve ser 

regiões degradadas. As APPs reduzem os riscos de erosão, desmoronamento e o assoreamento 

do rio evitando, ainda, a ocupação irregular da margem dos rios

As PCHs ajudam 

mais fortes das grandes enchentes

estimulam a aquicultura, piscicultura, 

Os estudos ambientais e programas ambientais necessários para o licenciamento 

das PCHs promovem uma série

minimizar os impactos negativos. Dentre os 

educação ambiental, os estudos e

outros. 

Outra vantagem adicional é que as 

podem contribuir para a reposição dos estoques

100% de sua potencia instalada nos períodos chuvosos, de forma coordenada pelo sistema, as 

PCHs poderiam dar enorme contribuição para que, nesses períodos, se possa reduzir ou 

mesmo inverter a perigosa tendência de

reservatórios das grandes hidrelétricas

tendência vem ocorrendo seguidamente ao longo dos últimos seis anos,

nos períodos de chuva, já que a demanda cresceu muito mais do que a capacidade dos

reservatórios, reduzindo a segurança do suprimento energético do País. Atualmente, vale 

frisar, este papel vem sendo cumprido pelo caro e oneroso despacho de termoelétricas fora da 

ordem de mérito, que queimam petróleo e carvão, que geram poluição, para “

água. 

As PCHs são fontes de Geração Distribuída 

reservatóriospossuem em média áreas inferiores a 150 hectares, permitindo que sua 

implantação se dê muito mais 

distribuída. Suas linhas de transmissão possuem assim pequena extensão e baixas perdas, 
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propiciam. Entre eles temos a manutenção da Área de Preservação Permanente 

) no entorno do reservatório que deve ser mantida pelos empreendedores recuperando 

As APPs reduzem os riscos de erosão, desmoronamento e o assoreamento 

a ocupação irregular da margem dos rios.  

As PCHs ajudam ainda a regularizar o regime dos rios, amortecendo os efeitos 

mais fortes das grandes enchentes, removem detritos e protegem o ambiente aquático, 

a aquicultura, piscicultura, o lazer, o turismo, etc. 

Os estudos ambientais e programas ambientais necessários para o licenciamento 

das PCHs promovem uma série de impactos ambientais positivos, além de evitar ou 

minimizar os impactos negativos. Dentre os benefícios podemos citar a promoção da 

os estudos e salvamentos de testemunhos arqueológicos, 

Outra vantagem adicional é que as PCHs, mesmo nos períodos mais chuvosos,

podem contribuir para a reposição dos estoques das usinas maiores.  Se forem operadas a 

100% de sua potencia instalada nos períodos chuvosos, de forma coordenada pelo sistema, as 

PCHs poderiam dar enorme contribuição para que, nesses períodos, se possa reduzir ou 

mesmo inverter a perigosa tendência de redução do estoque de energia armazenada dos 

reservatórios das grandes hidrelétricas, mostrada na Figura 2.1.2-2.C

tendência vem ocorrendo seguidamente ao longo dos últimos seis anos,

já que a demanda cresceu muito mais do que a capacidade dos

reduzindo a segurança do suprimento energético do País. Atualmente, vale 

frisar, este papel vem sendo cumprido pelo caro e oneroso despacho de termoelétricas fora da 

, que queimam petróleo e carvão, que geram poluição, para “

As PCHs são fontes de Geração Distribuída 

reservatóriospossuem em média áreas inferiores a 150 hectares, permitindo que sua 

muito mais próximo dos centros de consumo, na forma de geração 

s linhas de transmissão possuem assim pequena extensão e baixas perdas, 
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propiciam. Entre eles temos a manutenção da Área de Preservação Permanente 

mantida pelos empreendedores recuperando 

As APPs reduzem os riscos de erosão, desmoronamento e o assoreamento 

a regularizar o regime dos rios, amortecendo os efeitos 

emovem detritos e protegem o ambiente aquático, 

Os estudos ambientais e programas ambientais necessários para o licenciamento 

de impactos ambientais positivos, além de evitar ou 

benefícios podemos citar a promoção da 

salvamentos de testemunhos arqueológicos, dentre muitos 

, mesmo nos períodos mais chuvosos, 

das usinas maiores.  Se forem operadas a 

100% de sua potencia instalada nos períodos chuvosos, de forma coordenada pelo sistema, as 

PCHs poderiam dar enorme contribuição para que, nesses períodos, se possa reduzir ou 

redução do estoque de energia armazenada dos 

.Como é sabido, esta 

tendência vem ocorrendo seguidamente ao longo dos últimos seis anos, e isso ocorre mesmo 

já que a demanda cresceu muito mais do que a capacidade dos 

reduzindo a segurança do suprimento energético do País. Atualmente, vale 

frisar, este papel vem sendo cumprido pelo caro e oneroso despacho de termoelétricas fora da 

, que queimam petróleo e carvão, que geram poluição, para “economizar” 

As PCHs são fontes de Geração Distribuída e seus reduzidos 

reservatóriospossuem em média áreas inferiores a 150 hectares, permitindo que sua 

dos centros de consumo, na forma de geração 

s linhas de transmissão possuem assim pequena extensão e baixas perdas, 
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reduzindo as possibilidades de ocorrência de problemas e riscos de confiabilidade e segurança 

associados à indisponibilidade na transmissão causadas por ventos, tempestades, acidentes,

queimadas, raios, etc.  

As PCHs são a fonte ideal para dar sustentabilidade à Matriz Energética, pois 

devido à sua maior geração nos períodos chuvosos, têm excelente complementaridade com as 

demais fontes renováveis como a eólica, as térmicas movidas a bi

e de aquecimento que apresentam maior geração nos períodos secos. Assim, 

desenvolvido em conjunto e de forma sempre complementar e equilibrada, o potencial destas 

fontes renováveis que operam melhor nos períodos 

anos, ultrapassar os 260.000 MW, o dobro da geração brasileira, diminuindo os riscos de 

racionamento e os insuportáveis custos econômicos e ambientais das térmicas que operam à 

base de caríssimos combustíveis, em sua m

2.1.3. Benefícios da instalação da PCH KM 1

A execução do projeto da PCH KM 1

relação às questões socioeconômicas e ambientais, com contribuição para a demanda de 

energia do Estado e, como se trat

ecológicas.  

Os impactos positivos para o meio socioeconômico serão abordados no Capítulo 

7, dentre esses, destaca-se os benefícios à economia dos municípios atingidos. Como os 

empreendimentos PCH KM 

e do mesmo empreendedor, os benefícios serão potencializados com a construção sequencial 

dos empreendimentos e, portanto, são apresentados a seguir em conjunto quanto aos 

benefícios socioeconômicos

Os investimentos para os 

investimentos procurarão manter uma proporção entre os municípios atingidos. 

construção das obras o ISS cobrado sobre os serviços executados no local

com até R$ 2,24 milhões para o orçamento da prefeitura. 
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reduzindo as possibilidades de ocorrência de problemas e riscos de confiabilidade e segurança 

associados à indisponibilidade na transmissão causadas por ventos, tempestades, acidentes,

As PCHs são a fonte ideal para dar sustentabilidade à Matriz Energética, pois 

devido à sua maior geração nos períodos chuvosos, têm excelente complementaridade com as 

demais fontes renováveis como a eólica, as térmicas movidas a biomassa, a fotovoltaica solar 

e de aquecimento que apresentam maior geração nos períodos secos. Assim, 

desenvolvido em conjunto e de forma sempre complementar e equilibrada, o potencial destas 

que operam melhor nos períodos “secos” e “úmidos” poderia, em poucos 

anos, ultrapassar os 260.000 MW, o dobro da geração brasileira, diminuindo os riscos de 

racionamento e os insuportáveis custos econômicos e ambientais das térmicas que operam à 

base de caríssimos combustíveis, em sua maioria, importados e poluentes.

Benefícios da instalação da PCH KM 19 

A execução do projeto da PCH KM 19 representará um avanço para a região com 

relação às questões socioeconômicas e ambientais, com contribuição para a demanda de 

energia do Estado e, como se trata de energia renovável, para a manutenção das condições 

Os impactos positivos para o meio socioeconômico serão abordados no Capítulo 

se os benefícios à economia dos municípios atingidos. Como os 

empreendimentos PCH KM 10, PCH KM 14 e PCH KM 19 são subsequentes ao longo do rio 

e do mesmo empreendedor, os benefícios serão potencializados com a construção sequencial 

dos empreendimentos e, portanto, são apresentados a seguir em conjunto quanto aos 

benefícios socioeconômicos. 

Os investimentos para os três empreendimentos serão de 75

investimentos procurarão manter uma proporção entre os municípios atingidos. 

construção das obras o ISS cobrado sobre os serviços executados no local

milhões para o orçamento da prefeitura.  
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reduzindo as possibilidades de ocorrência de problemas e riscos de confiabilidade e segurança 

associados à indisponibilidade na transmissão causadas por ventos, tempestades, acidentes, 

As PCHs são a fonte ideal para dar sustentabilidade à Matriz Energética, pois 

devido à sua maior geração nos períodos chuvosos, têm excelente complementaridade com as 

omassa, a fotovoltaica solar 

e de aquecimento que apresentam maior geração nos períodos secos. Assim, se for 

desenvolvido em conjunto e de forma sempre complementar e equilibrada, o potencial destas 

s” poderia, em poucos 

anos, ultrapassar os 260.000 MW, o dobro da geração brasileira, diminuindo os riscos de 

racionamento e os insuportáveis custos econômicos e ambientais das térmicas que operam à 

importados e poluentes. 

representará um avanço para a região com 

relação às questões socioeconômicas e ambientais, com contribuição para a demanda de 

a de energia renovável, para a manutenção das condições 

Os impactos positivos para o meio socioeconômico serão abordados no Capítulo 

se os benefícios à economia dos municípios atingidos. Como os 

10, PCH KM 14 e PCH KM 19 são subsequentes ao longo do rio 

e do mesmo empreendedor, os benefícios serão potencializados com a construção sequencial 

dos empreendimentos e, portanto, são apresentados a seguir em conjunto quanto aos 

três empreendimentos serão de 75 milhões de reais. Os 

investimentos procurarão manter uma proporção entre os municípios atingidos. Durante a 

construção das obras o ISS cobrado sobre os serviços executados no local pode contribuir 
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A geração de receita anual com a venda de energia será de 15 milhões de reais

Apenas com a venda da energia gerada, as PCHs já aumentarão em R$ 

que a Prefeitura de Prudentópoli

como participação no ICMS arrecadado em todo o Estado, que em 2014, será de R$ 18 

milhões, gerando um aumento de 3,2%. Além disso, a criação das APPs também aumentará 

essa cota ao elevar o valor rec

O aumento da receita também se dará pela tributação do ICMS e do ISS devido ao 

crescimento dos demais setores da economia por motivo da construção das usinas. A vinda de 

novas indústrias, atraídas pela disp

deve trazer aumento na receita municipal.  

Além dos benefícios econômicos, a instalação dos empreendimentos propiciará 

muitas outras benfeitorias à comunidade como a melhoria substancial dos acessos ro

às comunidades das Linhas Nova Galícia e Consul Pohl e grande incentivo à atividades de 

turismo rural, aos serviços e à indústria local, melhorando também a estabilidade e a 

segurança do fornecimento de energia na região.

Com a instalação dos emp

dinamização da economia regional e local, em particular por meio do aumento da compra de 

bens e serviços. Assim, além do aumento na arrecadação de tributos, devido a esses estímulos 

indiretos, deverá ocorrer a 

de planejamento e instalação do empreendimento. 

Quanto à geração de empregos, um estudo de avaliação dos impactos sócio

econômicos das PCHs inseridas no Programa de Incentivo às Fontes Alter

Filho et ali. (2008) analisou os efeitos da construção de uma PCH de 20 MW. Os dados 

utilizados foram obtidos do Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH). Também foi 

utilizada metodologia desenvolvida pelo Banco Nacional de Desenvo

Social (BNDES). Os resultados mostraram a criação de 258 postos de trabalho diretos e 

indiretos, para cada MW instalado.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

A geração de receita anual com a venda de energia será de 15 milhões de reais

Apenas com a venda da energia gerada, as PCHs já aumentarão em R$ 

de Prudentópolis (município onde a casa de força está localizada) 

como participação no ICMS arrecadado em todo o Estado, que em 2014, será de R$ 18 

milhões, gerando um aumento de 3,2%. Além disso, a criação das APPs também aumentará 

essa cota ao elevar o valor recebido pelo município devido ao “ICMS Ecológico”. 

O aumento da receita também se dará pela tributação do ICMS e do ISS devido ao 

crescimento dos demais setores da economia por motivo da construção das usinas. A vinda de 

novas indústrias, atraídas pela disponibilidade de energia de qualidade na região, também 

deve trazer aumento na receita municipal.   

Além dos benefícios econômicos, a instalação dos empreendimentos propiciará 

muitas outras benfeitorias à comunidade como a melhoria substancial dos acessos ro

às comunidades das Linhas Nova Galícia e Consul Pohl e grande incentivo à atividades de 

turismo rural, aos serviços e à indústria local, melhorando também a estabilidade e a 

segurança do fornecimento de energia na região. 

Com a instalação dos empreendimentos deverá ocorrer uma significativa 

dinamização da economia regional e local, em particular por meio do aumento da compra de 

bens e serviços. Assim, além do aumento na arrecadação de tributos, devido a esses estímulos 

indiretos, deverá ocorrer a ampliação da oferta de postos de trabalho, notadamente nas fases 

de planejamento e instalação do empreendimento.  

Quanto à geração de empregos, um estudo de avaliação dos impactos sócio

econômicos das PCHs inseridas no Programa de Incentivo às Fontes Alter

Filho et ali. (2008) analisou os efeitos da construção de uma PCH de 20 MW. Os dados 

utilizados foram obtidos do Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH). Também foi 

utilizada metodologia desenvolvida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

S). Os resultados mostraram a criação de 258 postos de trabalho diretos e 

indiretos, para cada MW instalado. 
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A geração de receita anual com a venda de energia será de 15 milhões de reais. 

Apenas com a venda da energia gerada, as PCHs já aumentarão em R$ 566 mil a cota anual 

s (município onde a casa de força está localizada) recebe 

como participação no ICMS arrecadado em todo o Estado, que em 2014, será de R$ 18 

milhões, gerando um aumento de 3,2%. Além disso, a criação das APPs também aumentará 

ebido pelo município devido ao “ICMS Ecológico”.  

O aumento da receita também se dará pela tributação do ICMS e do ISS devido ao 

crescimento dos demais setores da economia por motivo da construção das usinas. A vinda de 

onibilidade de energia de qualidade na região, também 

Além dos benefícios econômicos, a instalação dos empreendimentos propiciará 

muitas outras benfeitorias à comunidade como a melhoria substancial dos acessos rodoviários 

às comunidades das Linhas Nova Galícia e Consul Pohl e grande incentivo à atividades de 

turismo rural, aos serviços e à indústria local, melhorando também a estabilidade e a 

reendimentos deverá ocorrer uma significativa 

dinamização da economia regional e local, em particular por meio do aumento da compra de 

bens e serviços. Assim, além do aumento na arrecadação de tributos, devido a esses estímulos 

ampliação da oferta de postos de trabalho, notadamente nas fases 

Quanto à geração de empregos, um estudo de avaliação dos impactos sócio-

econômicos das PCHs inseridas no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, 

Filho et ali. (2008) analisou os efeitos da construção de uma PCH de 20 MW. Os dados 

utilizados foram obtidos do Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH). Também foi 

lvimento Econômico e 

S). Os resultados mostraram a criação de 258 postos de trabalho diretos e 
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No caso das três PCHs em questão

seguir,utilizando as metodologias citadas 

incluindo diretos, indiretos e de efeito renda. 

totalizam 1680 durante as fases de planejamento, construção e operação, incluindo os 

empregos relacionados aos estudos

das áreas de preservação permanente, uma vez que estas áreas serão restauradas e 

recompostas, com plantio de espécies nativas, segundo normas de licenciamento ambiental.

As áreas de preservação 

pelo empreendimento, terão uma extensão total de 10 hectares. Já as áreas totais inundadas, 

correspondem apenas a 9 hectares, que adicionadas à área do leito atual do rio resultam nos 19 

ha já mencionados. Ou seja: a instalação das usinas aumenta a área preservada ao invés de 

diminuí-la. A potência total instalada será de 20

espantoso índice de 1,07 MW/hectare.

Os empreendimentos devem gerar também redução das ta

inclusive aos moradores e industrias de Prudentópolis, posto que a energia das PCHs é cerca 

de 6 a 7 vezes mais barata do que as das termoelétricas, que já provocaram o aumento de 14% 

nas tarifas de energia da COPEL autorizadas p

repassadas aos consumidores des

Com a implantação dos programas propostos nesse estudo, a preservação 

ambiental da região terá um significativo ganho em todas as áreas 

compensar, mitigar e controlar os impactos ambientais causados pela implantação do 

empreendimento, esses programas propõem o monitoramento e controle constantes da 

qualidade ambiental do meio e dos aspectos socioeconômicos. Além 

delimitação para a APP será efetivamente preservada e haverá a implantação de projetos de 

comunicação social e educação ambiental para a população local, introduzindo, assim, 

responsabilidade socioambiental e cuidados com o meio ambiente n

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

No caso das três PCHs em questão, como será apresentado nos capítulos a 

seguir,utilizando as metodologias citadas obteve-se o valor de 6088

, indiretos e de efeito renda. Os empregos diretos com a instalação das PCHs 

totalizam 1680 durante as fases de planejamento, construção e operação, incluindo os 

empregos relacionados aos estudos e programas ambientais, como a operação e manutenção 

das áreas de preservação permanente, uma vez que estas áreas serão restauradas e 

recompostas, com plantio de espécies nativas, segundo normas de licenciamento ambiental.

As áreas de preservação permanentes (APPs), a serem totalmente recuperadas 

pelo empreendimento, terão uma extensão total de 10 hectares. Já as áreas totais inundadas, 

correspondem apenas a 9 hectares, que adicionadas à área do leito atual do rio resultam nos 19 

Ou seja: a instalação das usinas aumenta a área preservada ao invés de 

la. A potência total instalada será de 20 MW, conferindo ao conjunto das três usinas o 

espantoso índice de 1,07 MW/hectare. 

Os empreendimentos devem gerar também redução das tarifas de energia elétrica, 

inclusive aos moradores e industrias de Prudentópolis, posto que a energia das PCHs é cerca 

de 6 a 7 vezes mais barata do que as das termoelétricas, que já provocaram o aumento de 14% 

nas tarifas de energia da COPEL autorizadas pela ANEEL, dos quais cerca de 9% já 

repassadas aos consumidores dessa cidade, apenas pela geração dos últimos 12 meses.

Com a implantação dos programas propostos nesse estudo, a preservação 

ambiental da região terá um significativo ganho em todas as áreas de estudos, já que além de 

compensar, mitigar e controlar os impactos ambientais causados pela implantação do 

empreendimento, esses programas propõem o monitoramento e controle constantes da 

qualidade ambiental do meio e dos aspectos socioeconômicos. Além 

delimitação para a APP será efetivamente preservada e haverá a implantação de projetos de 

comunicação social e educação ambiental para a população local, introduzindo, assim, 

responsabilidade socioambiental e cuidados com o meio ambiente na região.
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, como será apresentado nos capítulos a 

se o valor de 6088 empregos gerados, 

Os empregos diretos com a instalação das PCHs 

totalizam 1680 durante as fases de planejamento, construção e operação, incluindo os 

operação e manutenção 

das áreas de preservação permanente, uma vez que estas áreas serão restauradas e 

recompostas, com plantio de espécies nativas, segundo normas de licenciamento ambiental. 

permanentes (APPs), a serem totalmente recuperadas 

pelo empreendimento, terão uma extensão total de 10 hectares. Já as áreas totais inundadas, 

correspondem apenas a 9 hectares, que adicionadas à área do leito atual do rio resultam nos 19 

Ou seja: a instalação das usinas aumenta a área preservada ao invés de 

MW, conferindo ao conjunto das três usinas o 

rifas de energia elétrica, 

inclusive aos moradores e industrias de Prudentópolis, posto que a energia das PCHs é cerca 

de 6 a 7 vezes mais barata do que as das termoelétricas, que já provocaram o aumento de 14% 

ela ANEEL, dos quais cerca de 9% já 

a cidade, apenas pela geração dos últimos 12 meses. 

Com a implantação dos programas propostos nesse estudo, a preservação 

de estudos, já que além de 

compensar, mitigar e controlar os impactos ambientais causados pela implantação do 

empreendimento, esses programas propõem o monitoramento e controle constantes da 

qualidade ambiental do meio e dos aspectos socioeconômicos. Além disso a faixa de 

delimitação para a APP será efetivamente preservada e haverá a implantação de projetos de 

comunicação social e educação ambiental para a população local, introduzindo, assim, 

a região. 
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2.2. EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS E/OU SIMILARES

No Rio dos Patos, onde a PCH KM 1

hidrelétricas em operação a montante do local de barramento proposto, uma localizada no 

Salto Mandurí conhecida como Usina Rio

média de 2,25 MW e 22 m de queda bruta e a segunda no Salto Rio Branco denominada 

Usina Hidrelétrica Salto Rio Branco, construída em 1956, com potência média 1,8 MW e 

queda bruta de 64 m. Além dos empreendimento

altura da BR 373 no município de Prudentópolis e Guamiranga, que segundo a prefeitura do 

município de Prudentópolis era utilizado por uma empresa privada para produzir massa de 

celulose, mas já está desativado há 

registro de autorização de uso dos recursos hídricos e nem pedidos de renovação de outorga, 

portanto, pressupõe-se que o barramento descrito será mantido desativado.

A SGH/ANEEL publicou o Despacho nº.

Inventário Simplificado do Rio dos Patos, apresentados pela empresa Dois Saltos 

Empreendimentos de Geração Ltda., que identificou quatro aproveitamentos, conforme 

apresentado no Desenho 119.028.1.5.09.001 

Hidroenergéticos. A Tabela 

existentes no rio dos Patos e o Desenho 119.028.1.5.09

Similares, ilustra sua posição no rio. Alguns dados de nível d’água e coordenadas dos 

empreendimentos existentes apresentados na tabela foram ajustados, com relação às 

informações descritas no Inventário, de modo a compat

presente relatório e para uma correta representação da realidade local.

A concretização dos empreendimentos em estudos, somada com os dois já 

existentes, representará uma contribuição ao Sistema Interligado Nacional (SIN

aproximadamente 44,09 MW, o que significa crescimento econômico e aumento da 

importância da região, gerando um atrativo para a instalação de indústrias, que deixarão de 

utilizar outras formas de energia para usar energia hidroelétrica renovável. 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS E/OU SIMILARES 

No Rio dos Patos, onde a PCH KM 19 será instalada, existem, atualmente, duas 

hidrelétricas em operação a montante do local de barramento proposto, uma localizada no 

Salto Mandurí conhecida como Usina Rio dos Patos, construída em 1946, com potência 

média de 2,25 MW e 22 m de queda bruta e a segunda no Salto Rio Branco denominada 

Usina Hidrelétrica Salto Rio Branco, construída em 1956, com potência média 1,8 MW e 

queda bruta de 64 m. Além dos empreendimentos supracitados, há um barramento no rio na 

altura da BR 373 no município de Prudentópolis e Guamiranga, que segundo a prefeitura do 

município de Prudentópolis era utilizado por uma empresa privada para produzir massa de 

celulose, mas já está desativado há muitos anos. Em consulta ao Instituto das águas não há 

registro de autorização de uso dos recursos hídricos e nem pedidos de renovação de outorga, 

se que o barramento descrito será mantido desativado.

A SGH/ANEEL publicou o Despacho nº. 125/00 aprovando os Estudos de 

Inventário Simplificado do Rio dos Patos, apresentados pela empresa Dois Saltos 

Empreendimentos de Geração Ltda., que identificou quatro aproveitamentos, conforme 

apresentado no Desenho 119.028.1.5.09.001 - Perfil do rio dos Patos com Aproveitamentos 

Tabela 2.2-1apresenta um resumo das divisões de quedas proposta e 

existentes no rio dos Patos e o Desenho 119.028.1.5.09.003 – Empreendimento Associados e 

Similares, ilustra sua posição no rio. Alguns dados de nível d’água e coordenadas dos 

empreendimentos existentes apresentados na tabela foram ajustados, com relação às 

informações descritas no Inventário, de modo a compatibilizar com os dados levantados no 

presente relatório e para uma correta representação da realidade local. 

A concretização dos empreendimentos em estudos, somada com os dois já 

existentes, representará uma contribuição ao Sistema Interligado Nacional (SIN

aproximadamente 44,09 MW, o que significa crescimento econômico e aumento da 

importância da região, gerando um atrativo para a instalação de indústrias, que deixarão de 

utilizar outras formas de energia para usar energia hidroelétrica renovável. 
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será instalada, existem, atualmente, duas 

hidrelétricas em operação a montante do local de barramento proposto, uma localizada no 

dos Patos, construída em 1946, com potência 

média de 2,25 MW e 22 m de queda bruta e a segunda no Salto Rio Branco denominada 

Usina Hidrelétrica Salto Rio Branco, construída em 1956, com potência média 1,8 MW e 

s supracitados, há um barramento no rio na 

altura da BR 373 no município de Prudentópolis e Guamiranga, que segundo a prefeitura do 

município de Prudentópolis era utilizado por uma empresa privada para produzir massa de 

muitos anos. Em consulta ao Instituto das águas não há 

registro de autorização de uso dos recursos hídricos e nem pedidos de renovação de outorga, 

se que o barramento descrito será mantido desativado. 

125/00 aprovando os Estudos de 

Inventário Simplificado do Rio dos Patos, apresentados pela empresa Dois Saltos 

Empreendimentos de Geração Ltda., que identificou quatro aproveitamentos, conforme 

Patos com Aproveitamentos 

apresenta um resumo das divisões de quedas proposta e 

Empreendimento Associados e 

Similares, ilustra sua posição no rio. Alguns dados de nível d’água e coordenadas dos 

empreendimentos existentes apresentados na tabela foram ajustados, com relação às 

ibilizar com os dados levantados no 

A concretização dos empreendimentos em estudos, somada com os dois já 

existentes, representará uma contribuição ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de 

aproximadamente 44,09 MW, o que significa crescimento econômico e aumento da 

importância da região, gerando um atrativo para a instalação de indústrias, que deixarão de 

utilizar outras formas de energia para usar energia hidroelétrica renovável.  
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 Tabela 2.2-1- Resumo das 

EMPREENDIMENTO KM 
DO 
RIO 

N.A. 
MON. 
(m) 

N.A. 
JUS. 
(m) 

QUEDA 
BRUTA 
(m)

PCH KM 10 10 525,00 510,00 15,00

PCH KM 14 14 550,00 525,00 25,00

PCH KM 19 19 593,00 550,00 43,00

PCH Dois Saltos 24 711,60 597,00 114,60

PCH Rio Branco* 22 669,30 605,00 64,30

PCH Rio dos Patos* 23 711,60 689,60 22,00

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

        

Resumo das Descrições das Divisões de Quedas Proposta e Existentes no Rio dos Patos

QUEDA 
BRUTA 
(m) 

ÁREA DE 
DRENAGEM 

(km²) 

VAZÃO  
TURB. 
(m³/s) 

POTÊNCIA 
INSTAL. 
(MWm)  

ENERGIA  
MÉDIA  
(MWm)  

ENERGIA 
FIRME 
(MWm)

15,00 1281,00 22,4 2,76 1,65 1,55 

25,00 1246,00 21,79 4,47 2,73 2,56 

43,00 1222,00 21,38 7,56 4,52 4,23 

114,60 1210,00 25,6 25,00 13,78 12,81

64,30 1210,00 5,29 2,50 1,16 1,08 

22,00 1110,00 10,74 1,80 0,46 0,39 

*Empreendimentos Existentes 

Fonte: Elaboração própria. 
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Descrições das Divisões de Quedas Proposta e Existentes no Rio dos Patos  

ENERGIA  
FIRME  
(MWm) 

FC COORDENADAS 

 0,56 

 

 25° 04' 17,04"S 
 50°56' 55,00"O 

 0,56  25° 06' 00,00"S 
 50° 55' 34,00"O 

 0,56  25° 08' 38,00"S 
 50° 56' 31,00"O 

12,81 0,55  25° 09' 26,04"S 
 50° 56' 48,79"O 

 0,43  25°10'2.63"S  
 50°56'32.42"O 

 0,22  25°10'37.08"S 
 50°56'27.30"O 
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2.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA REGIÃO

O empreendimento em questão será implantado no Rio dos Patos, bacia 

hidrográfica do rio Paraná, sub

Paraná. O Rio dos Patos tem sua nascente no município de Irati e se desenvolve em direção 

norte por cerca de 104 km até a confluência com o rio São João, formando com este o rio Ivaí. 

O barramento está localizado na divisa dos municípios de Ivaí e Prudentópolis e seu 

reservatório abrange, além desses municípios, o município de Guamiranga. As prin

coordenadas do empreendimento são apresentadas na 

parte da denominada Microrregião Geográfica de Prudentópolis (IPARDES, 20

dos seguintes municípios: Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, 

Prudentópolis e Teixeira Soares, conforme apresentado na

encontrada..   

ESTRUTURA

Barramento
Casa de Força

 O município de Prudentópolis é o mais populoso da região, exercendo assim o 

papel de centro econômico regional. A sede do município de Prudentópolis está localizada a 

uma distância de aproximadamente 200 km da cidade de Curitiba, capital do Esta

Paraná, e tem como municípios limítrofes Irati, Guamiranga, Inácio Martins, Cândido de 

Abreu, Guarapuava e Ivaí.  

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA REGIÃO 

O empreendimento em questão será implantado no Rio dos Patos, bacia 

hidrográfica do rio Paraná, sub-bacia do rio Ivaí,nº 64 601 012, na região central do Estado do 

Paraná. O Rio dos Patos tem sua nascente no município de Irati e se desenvolve em direção 

rte por cerca de 104 km até a confluência com o rio São João, formando com este o rio Ivaí. 

O barramento está localizado na divisa dos municípios de Ivaí e Prudentópolis e seu 

reservatório abrange, além desses municípios, o município de Guamiranga. As prin

preendimento são apresentadas na Tabela 2.3-1. Esses municípios fazem 

parte da denominada Microrregião Geográfica de Prudentópolis (IPARDES, 20

dos seguintes municípios: Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, 

Prudentópolis e Teixeira Soares, conforme apresentado naErro! Fonte de referência não 

Tabela 2.3-1– Coordenadas da PCH KM 19 

ESTRUTURA COORDENADA 

Barramento 25°08’58” Sul e 50°56’48” Oeste 
Casa de Força 25°06’32.32” Sul e 50°55’56.76” Oeste 

Fonte: Elaboração própria. 

O município de Prudentópolis é o mais populoso da região, exercendo assim o 

papel de centro econômico regional. A sede do município de Prudentópolis está localizada a 

uma distância de aproximadamente 200 km da cidade de Curitiba, capital do Esta

Paraná, e tem como municípios limítrofes Irati, Guamiranga, Inácio Martins, Cândido de 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
I-23 

O empreendimento em questão será implantado no Rio dos Patos, bacia 

bacia do rio Ivaí,nº 64 601 012, na região central do Estado do 

Paraná. O Rio dos Patos tem sua nascente no município de Irati e se desenvolve em direção 

rte por cerca de 104 km até a confluência com o rio São João, formando com este o rio Ivaí. 

O barramento está localizado na divisa dos municípios de Ivaí e Prudentópolis e seu 

reservatório abrange, além desses municípios, o município de Guamiranga. As principais 

. Esses municípios fazem 

parte da denominada Microrregião Geográfica de Prudentópolis (IPARDES, 2007), composta 

dos seguintes municípios: Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, 

Erro! Fonte de referência não 

” Oeste  

O município de Prudentópolis é o mais populoso da região, exercendo assim o 

papel de centro econômico regional. A sede do município de Prudentópolis está localizada a 

uma distância de aproximadamente 200 km da cidade de Curitiba, capital do Estado do 

Paraná, e tem como municípios limítrofes Irati, Guamiranga, Inácio Martins, Cândido de 
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Figura 2.3-1 – Composição e localização da microrregião de Prudentópolis no Paraná e no Brasil

A região encontra

acordo com Köeppen.  

Na área em estudo a formação vegetal original era caracterizada pela ocorrência 

da Floresta Ombrófila Mista, que originalmente abrangia toda a região, en

apresenta grande alteração florística sendo caracterizada principalmente por espécies 

invasoras, típicas de ambiente em recomposição. A recomposição, entretanto, é dificultada 

pelo fato do local servir como área para criação de gado, o 

solo, dificultando a fixação de novas espécies vegetais. 

A área onde o empreendimento será instalado caracteriza

interferência antrópica, em especial do setor agropecuário, podendo ser observada, em alguns 

trechos, uma Área de Preservação Permanente (APP) abaixo do estipulado pelo Código 

Florestal. A criação do reservatório proporcionará ce

estabelecido pela Lei Federal 12.651 de 2012.
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Disponível em: <http://www.itcg.pr.gov.br
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Composição e localização da microrregião de Prudentópolis no Paraná e no Brasil
Fonte: ITCG/PR, 2013.3 

A região encontra-se sobre condições de clima úmido de altitude, do tipo Cf, de 

Na área em estudo a formação vegetal original era caracterizada pela ocorrência 

da Floresta Ombrófila Mista, que originalmente abrangia toda a região, en

apresenta grande alteração florística sendo caracterizada principalmente por espécies 

invasoras, típicas de ambiente em recomposição. A recomposição, entretanto, é dificultada 

pelo fato do local servir como área para criação de gado, o que aumenta a compactação do 

solo, dificultando a fixação de novas espécies vegetais.  

A área onde o empreendimento será instalado caracteriza

interferência antrópica, em especial do setor agropecuário, podendo ser observada, em alguns 

s, uma Área de Preservação Permanente (APP) abaixo do estipulado pelo Código 

Florestal. A criação do reservatório proporcionará cerca de 28.754m² de APP, conforme o 

estabelecido pela Lei Federal 12.651 de 2012. 
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Composição e localização da microrregião de Prudentópolis no Paraná e no Brasil 

se sobre condições de clima úmido de altitude, do tipo Cf, de 

Na área em estudo a formação vegetal original era caracterizada pela ocorrência 

da Floresta Ombrófila Mista, que originalmente abrangia toda a região, entretanto atualmente 

apresenta grande alteração florística sendo caracterizada principalmente por espécies 

invasoras, típicas de ambiente em recomposição. A recomposição, entretanto, é dificultada 

que aumenta a compactação do 

A área onde o empreendimento será instalado caracteriza-se por sofrer 

interferência antrópica, em especial do setor agropecuário, podendo ser observada, em alguns 

s, uma Área de Preservação Permanente (APP) abaixo do estipulado pelo Código 

m² de APP, conforme o 
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2.4. METODOLOGIA APLICADA NOS ESTUDOS

Os estudos foram desenvolvidos de acordo com a melhor técnica profissional, 

com base em dados básicos, análises e levantamentos verdadeiros, consistentes e adequados à 

etapa e ao porte do empreendimento, com informações fidedignas obtidas de forma 

tecnicamente sustentável, atendendo aos preceitos da ética profissional em nível de projetos, 

especialmente quanto às condições de atualidade dos instrumentos aplicados, eficiência e 

segurança dos resultados, em pleno cumprimento à legislação vigente, às normas técnicas e 

aos procedimentos exigidos pelo IAP.

O trabalho teve início em maio de 2012 e, para sua execução, foi criado uma 

equipe multidisciplinar formada por pesquisadores e consultores especialistas em várias áreas 

do conhecimento que foram contratados pela empresa

deste estudo foram obtidos a partir de pesquisas bibliográficas, levantamentos secundários, 

bem como investigações e levantamentos de campo.

Os estudos de caracterização ambiental do futuro empreendimento iniciaram

com o levantamento bibliográfico sobre a região onde será implantado, através de bases 

cartográficas, de informações georreferenciadas primárias e secundárias, bem como, do 

projeto básico que se encontra aceite pela ANEEL.

 Entre os meses de junho a agos

para reconhecimento da área e coleta de dados primários. Nes

questões a respeito do uso e ocupação do solo, investigações sobre as questões geológicas, 

geomorfológicas e do relev

superficiais e subterrâneas, cobertura vegetal e identificação faunística. 

A implantação do empreendimento foi avaliada quanto às condições ambientais 

da região buscando-se relacionar impactos a

não) e medidas mitigadoras dos possíveis impactos ao meio, ordenando

ambientais.  
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foram desenvolvidos de acordo com a melhor técnica profissional, 

com base em dados básicos, análises e levantamentos verdadeiros, consistentes e adequados à 

etapa e ao porte do empreendimento, com informações fidedignas obtidas de forma 

ntável, atendendo aos preceitos da ética profissional em nível de projetos, 

especialmente quanto às condições de atualidade dos instrumentos aplicados, eficiência e 

segurança dos resultados, em pleno cumprimento à legislação vigente, às normas técnicas e 

os procedimentos exigidos pelo IAP. 

O trabalho teve início em maio de 2012 e, para sua execução, foi criado uma 

equipe multidisciplinar formada por pesquisadores e consultores especialistas em várias áreas 

do conhecimento que foram contratados pela empresa elaboradora dos estudos. Os resultados 

deste estudo foram obtidos a partir de pesquisas bibliográficas, levantamentos secundários, 

bem como investigações e levantamentos de campo. 

Os estudos de caracterização ambiental do futuro empreendimento iniciaram

com o levantamento bibliográfico sobre a região onde será implantado, através de bases 

cartográficas, de informações georreferenciadas primárias e secundárias, bem como, do 

projeto básico que se encontra aceite pela ANEEL. 

Entre os meses de junho a agosto de 2012 foram realizadas campanhas de campo 

para reconhecimento da área e coleta de dados primários. Nessas inspeções foram verificadas 

questões a respeito do uso e ocupação do solo, investigações sobre as questões geológicas, 

geomorfológicas e do relevo, observações e coletas de dados para caracterizar as águas 

superficiais e subterrâneas, cobertura vegetal e identificação faunística.  

A implantação do empreendimento foi avaliada quanto às condições ambientais 

se relacionar impactos ambientais (negativos e positivos, ocorrentes ou 

não) e medidas mitigadoras dos possíveis impactos ao meio, ordenando
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foram desenvolvidos de acordo com a melhor técnica profissional, 

com base em dados básicos, análises e levantamentos verdadeiros, consistentes e adequados à 

etapa e ao porte do empreendimento, com informações fidedignas obtidas de forma 

ntável, atendendo aos preceitos da ética profissional em nível de projetos, 

especialmente quanto às condições de atualidade dos instrumentos aplicados, eficiência e 

segurança dos resultados, em pleno cumprimento à legislação vigente, às normas técnicas e 

O trabalho teve início em maio de 2012 e, para sua execução, foi criado uma 

equipe multidisciplinar formada por pesquisadores e consultores especialistas em várias áreas 

elaboradora dos estudos. Os resultados 

deste estudo foram obtidos a partir de pesquisas bibliográficas, levantamentos secundários, 

Os estudos de caracterização ambiental do futuro empreendimento iniciaram-se 

com o levantamento bibliográfico sobre a região onde será implantado, através de bases 

cartográficas, de informações georreferenciadas primárias e secundárias, bem como, do 

to de 2012 foram realizadas campanhas de campo 

as inspeções foram verificadas 

questões a respeito do uso e ocupação do solo, investigações sobre as questões geológicas, 

o, observações e coletas de dados para caracterizar as águas 

 

A implantação do empreendimento foi avaliada quanto às condições ambientais 

mbientais (negativos e positivos, ocorrentes ou 

não) e medidas mitigadoras dos possíveis impactos ao meio, ordenando-as em programas 
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Assim o RAS foi elaborado tendo em vista dois fatores essenciais. Em primeiro 

lugar, atender com fidelidade às

concebido de forma a atingir um nível de objetividade e clareza conceitual que permitam ao 

órgão ambiental tomar sua decisão com segurança.

2.5. PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE TERRENOS

O processo de aquisição teve in

empreendedor dos empreendimentos PCH KM 10, PCH KM 14, PCH KM 19, projetados para 

o rio dos Patos, em sequência ao longo do rio.

O empreendedor definiu que a formação de parcerias com os proprietários das 

áreas afetadas e população ribeirinha seria crucial, não apenas para o bom desenvolvimento 

dos empreendimentos, mas principalmente para vencer eventual disputa prevista pelo direito 

de receber a autorização de geração e poder construir os empreendimentos, uma vez que

possuir a maioria das propriedades atingidas pelo empreendimento é critério para vencer a 

disputa, conforme estabelecido pela resolução ANEEL 395/98, em seu artigo 18.

Inicialmente optou

logo após as áreas da PCH KM 14 (

potências instaladas. Todavia, durante as várias visitas procurou

tratativa com todos os atingidos pelos três empreendimentos, como também esclarecer as 

características construtivas das PCHs.

Essa determinação refletiu na quantidade de propriedades asseguradas pelo 

empreendedor através de contrato ou averbação do contrato de compra e venda de terra à 

matrícula, que foi maior para a PCH KM 19, em seguida para a 

O processo de aquisição dos terrenos teve início em julho de 2009 com a visita do 

empreendedor às imediações do empreendimento.
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Assim o RAS foi elaborado tendo em vista dois fatores essenciais. Em primeiro 

lugar, atender com fidelidade às determinações legais. Em segundo lugar, o RAS foi 

concebido de forma a atingir um nível de objetividade e clareza conceitual que permitam ao 

órgão ambiental tomar sua decisão com segurança. 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE TERRENOS 

O processo de aquisição teve início logo após o registro na ANEEL pelo 

empreendedor dos empreendimentos PCH KM 10, PCH KM 14, PCH KM 19, projetados para 

o rio dos Patos, em sequência ao longo do rio. 

O empreendedor definiu que a formação de parcerias com os proprietários das 

das e população ribeirinha seria crucial, não apenas para o bom desenvolvimento 

dos empreendimentos, mas principalmente para vencer eventual disputa prevista pelo direito 

de receber a autorização de geração e poder construir os empreendimentos, uma vez que

possuir a maioria das propriedades atingidas pelo empreendimento é critério para vencer a 

disputa, conforme estabelecido pela resolução ANEEL 395/98, em seu artigo 18.

Inicialmente optou-se por priorizar a aquisição da áreas da PCH KM 19 (10MW), 

as áreas da PCH KM 14 (6 MW) e por último da PCH KM 10 (4 MW), devido às 

potências instaladas. Todavia, durante as várias visitas procurou-se sempre estabelecer a 

tratativa com todos os atingidos pelos três empreendimentos, como também esclarecer as 

terísticas construtivas das PCHs. 

Essa determinação refletiu na quantidade de propriedades asseguradas pelo 

empreendedor através de contrato ou averbação do contrato de compra e venda de terra à 

matrícula, que foi maior para a PCH KM 19, em seguida para a PCH KM 14.

O processo de aquisição dos terrenos teve início em julho de 2009 com a visita do 

empreendedor às imediações do empreendimento. 
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Assim o RAS foi elaborado tendo em vista dois fatores essenciais. Em primeiro 

determinações legais. Em segundo lugar, o RAS foi 

concebido de forma a atingir um nível de objetividade e clareza conceitual que permitam ao 

ício logo após o registro na ANEEL pelo 

empreendedor dos empreendimentos PCH KM 10, PCH KM 14, PCH KM 19, projetados para 

O empreendedor definiu que a formação de parcerias com os proprietários das 

das e população ribeirinha seria crucial, não apenas para o bom desenvolvimento 

dos empreendimentos, mas principalmente para vencer eventual disputa prevista pelo direito 

de receber a autorização de geração e poder construir os empreendimentos, uma vez que 

possuir a maioria das propriedades atingidas pelo empreendimento é critério para vencer a 

disputa, conforme estabelecido pela resolução ANEEL 395/98, em seu artigo 18. 

se por priorizar a aquisição da áreas da PCH KM 19 (10MW), 

MW) e por último da PCH KM 10 (4 MW), devido às 

se sempre estabelecer a 

tratativa com todos os atingidos pelos três empreendimentos, como também esclarecer as 

Essa determinação refletiu na quantidade de propriedades asseguradas pelo 

empreendedor através de contrato ou averbação do contrato de compra e venda de terra à 

PCH KM 14. 

O processo de aquisição dos terrenos teve início em julho de 2009 com a visita do 
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Para a PCH KM 19, inicialmente estabeleceu

da área que será alagada pelo empreendi

Ricardo Luiz Beraldo, prop

A relação de propriedades atingidas pelo

Tabela 1.2-1, no Capítulo 1 
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Para a PCH KM 19, inicialmente estabeleceu-se uma parceria com o proprietário 

da área que será alagada pelo empreendimento na margem esquerda do rio dos Patos, o sr. 

Ricardo Luiz Beraldo, proprietário da pousada Salto Sete. 

A relação de propriedades atingidas pelo empreendimento é apresentada na 

no Capítulo 1 – Descrição das Propriedades Atingidas. 
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se uma parceria com o proprietário 

mento na margem esquerda do rio dos Patos, o sr. 

empreendimento é apresentada na 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

A PCH KM 19 será implantada no Rio dos Patos, o qual faz parte da bacia 

hidrográfica do rio Paraná, sub-bacia do rio Ivaí, nº 64. A localização da PCH KM 19 na bacia 

do Rio dos Patos é apresentada na Figura 3-1 juntamente com outros empreendimentos 

existentes ou em estudo nesta bacia. 

 
Figura 3-1 – Localização da PCH KM 19 na bacia do Rio dos Patos e empreendimentos associados. 

Fonte: Elaboração própria  



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
RT – CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                               I- 29 

O Rio dos Patos tem sua nascente no município de Irati e se desenvolve na direção 

norte por cerca de 104 km até a confluência com o rio São João, formando com este o rio Ivaí, 

na região central do Estado do Paraná.  

Nesse rio já existem duas usinas hidrelétricas em operação, uma localizada no 

Salto Mandurí e outra no Salto Rio Branco. A primeira pertencente à COPEL, conhecida 

como Usina Rio dos Patos, foi construída em 1946 no Salto Mandurí para atender os 

municípios de Irati e Prudentópolis e opera com potência de 2,25 MW com 22 m de queda 

bruta. A outra é a Usina Hidrelétrica Salto Rio Branco, construída em 1956 no Salto que lhe 

deu nome, imediatamente a jusante da usina da COPEL, com potência média de 1,8 MW e 

queda bruta de 64 m.  

Além dos empreendimentos supracitados, há outro barramento no rio, na altura da 

BR 373 entre os municípios de Prudentópolis e Guamiranga, que segundo a prefeitura do 

município de Prudentópolis, era utilizado por uma empresa privada para produzir massa de 

celulose, porém, não há registro de autorização de uso pelo Instituto das Águas do Paraná, 

nem pedido de renovação de outorga. 

A PCH KM 19 está com seus Estudos de Projeto Básico aceites na ANEEL 

aguardando para serem analisados para fins de aprovação.  

Com base nesses estudos elaborou-se o fluxograma do processo de geração 

destacando a eficiência em cada processo, conforme apresentado na Figura 3-2. 

A Tabela 3-1 apresenta os principais dados do Projeto Básico da PCH KM 19. 

  



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
RT – CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                               I- 30 

Tabela 3-1 - Resumo dos resultados do projeto básico 

Parâmetros 

Usina 
 

Potência Instalada 10,00 MW 

Energia firme 4,96 MW médios 

Altura da barragem 9,3 m 

Queda d’água 43,0 m 

Cota do canal de fuga 587,5m 

Bacia de Drenagem   

Área 1,225km² 

Reservatório   

Nível normal  593,00m 

Nível máximo e mínimo 594,50 e 593,00 m 

Área do reservatório 0,019 km² 

Área da calha do rio 0,011km²  

Área alagada 0,008 km² 

Volume do reservatório 0,045 x106 m³ 

Tempo de residência da água no reservatório 0,02 dias 

Vazões 
 

Vazão média 25,17 m³/s  

Vazão máxima (TR = 10.000) 1.411,0m³/s 

Vazão mínima (Q7.10) 1,00 m³/s 

Vazão sanitária 0,50 m³/s  

Unidades Geradoras 

Quantidade 2u.n. 
Potência unitária nominal da turbina 5.155 kW  
Potência unitária nominal do gerador 5.263 kVA 
Tensão do gerador 4,16kV 
Fator de potência 0,95 

Fonte: Elaboração própria  
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Figura 3-2 - Fluxograma do processo de geração e sua eficiência. 

Fonte: Elaboração própria  
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3.1. RESUMO DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os estudos hidrológicos da PCH KM 

elaboração do Projeto Básico do empreendimento, apresentado pela empresa 

Enercons/Enerbios em 2010. Esses estudos visam caracterizar as condições de vazão e do 

reservatório para a construção do empreendimento e atestaram a vi

da PCH.  

Para este estudo foram utilizados os dados de vazão da estação fluviométrica Rio 

dos Patos (64620000), localizada no rio dos Patos, cuja série de vazões registradas 

compreende o período de maio de 1930 a dezembro de 2005. 

realizada com base na análise de consistência dos dados, que teve como diretrizes a 

determinação de erros grosseiros e duplicidade de dados, a avaliação e consistência da curva

chave e a avaliação da curva duplo

período e qualidade dos dados, a estação Rio dos Patos foi eleita como estação principal dos 

estudos e utilizada para a obtenção da série histórica de vazões para o local da PCH KM 

Essa mesma estação havia sido util

do Rio dos Patos, estudo hidrológico anterior ao Projeto Básico da PCH KM 

pela empresa Dois Saltos Empreendimentos de Geração Ltda

3.1.1. Vazões Médias, Máximas e Mínimas

Para a determinação das vazões médias mensais, a série de vazões da estação 

fluviométrica selecionada foi estendida de janeiro de 2006 a dezembro de 2009, uma vez que 

os dados disponíveis se limitam a dezembro de 2005. A extensão da série de vazões médias 

mensais da estação foi realizada através da correlação entre as vazões médias mensais e a 

precipitação mensal acumulada da estação pluviométrica Rio dos Patos (02550000), instalada 

no mesmo local da estação fluviométrica principal. A utilização da correlação 

precipitação em detrimento da correlação com outras estações fluviométricas aptas se deu 

devido à ausência de dados no período de 2006 a 2009 nas demais estações. Assim, a série 

histórica utilizada para a determinação das vazões médias mensai
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Os estudos hidrológicos da PCH KM 19 foram desenvolvidos durante a 

elaboração do Projeto Básico do empreendimento, apresentado pela empresa 

Enercons/Enerbios em 2010. Esses estudos visam caracterizar as condições de vazão e do 

reservatório para a construção do empreendimento e atestaram a viabilidade da implantação 

Para este estudo foram utilizados os dados de vazão da estação fluviométrica Rio 

dos Patos (64620000), localizada no rio dos Patos, cuja série de vazões registradas 

compreende o período de maio de 1930 a dezembro de 2005. A seleção da estação foi 

realizada com base na análise de consistência dos dados, que teve como diretrizes a 

determinação de erros grosseiros e duplicidade de dados, a avaliação e consistência da curva

chave e a avaliação da curva duplo-acumulativa. Dessa forma, pela proximidade, extensão do 

período e qualidade dos dados, a estação Rio dos Patos foi eleita como estação principal dos 

estudos e utilizada para a obtenção da série histórica de vazões para o local da PCH KM 

Essa mesma estação havia sido utilizada para o Estudo de Inventário Simplificado 

do Rio dos Patos, estudo hidrológico anterior ao Projeto Básico da PCH KM 

pela empresa Dois Saltos Empreendimentos de Geração Ltda. e aprovado no ano 2000. 

Vazões Médias, Máximas e Mínimas 

a a determinação das vazões médias mensais, a série de vazões da estação 

fluviométrica selecionada foi estendida de janeiro de 2006 a dezembro de 2009, uma vez que 

os dados disponíveis se limitam a dezembro de 2005. A extensão da série de vazões médias 

sais da estação foi realizada através da correlação entre as vazões médias mensais e a 

precipitação mensal acumulada da estação pluviométrica Rio dos Patos (02550000), instalada 

no mesmo local da estação fluviométrica principal. A utilização da correlação 

precipitação em detrimento da correlação com outras estações fluviométricas aptas se deu 

devido à ausência de dados no período de 2006 a 2009 nas demais estações. Assim, a série 

histórica utilizada para a determinação das vazões médias mensais se estende de 1931 a 2009, 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
I-32 

RESUMO DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

foram desenvolvidos durante a 

elaboração do Projeto Básico do empreendimento, apresentado pela empresa 

Enercons/Enerbios em 2010. Esses estudos visam caracterizar as condições de vazão e do 

abilidade da implantação 

Para este estudo foram utilizados os dados de vazão da estação fluviométrica Rio 

dos Patos (64620000), localizada no rio dos Patos, cuja série de vazões registradas 

A seleção da estação foi 

realizada com base na análise de consistência dos dados, que teve como diretrizes a 

determinação de erros grosseiros e duplicidade de dados, a avaliação e consistência da curva-

forma, pela proximidade, extensão do 

período e qualidade dos dados, a estação Rio dos Patos foi eleita como estação principal dos 

estudos e utilizada para a obtenção da série histórica de vazões para o local da PCH KM 19. 

izada para o Estudo de Inventário Simplificado 

do Rio dos Patos, estudo hidrológico anterior ao Projeto Básico da PCH KM 19, apresentado 

e aprovado no ano 2000.  

a a determinação das vazões médias mensais, a série de vazões da estação 

fluviométrica selecionada foi estendida de janeiro de 2006 a dezembro de 2009, uma vez que 

os dados disponíveis se limitam a dezembro de 2005. A extensão da série de vazões médias 

sais da estação foi realizada através da correlação entre as vazões médias mensais e a 

precipitação mensal acumulada da estação pluviométrica Rio dos Patos (02550000), instalada 

no mesmo local da estação fluviométrica principal. A utilização da correlação entre vazão e 

precipitação em detrimento da correlação com outras estações fluviométricas aptas se deu 

devido à ausência de dados no período de 2006 a 2009 nas demais estações. Assim, a série 

s se estende de 1931 a 2009, 
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resultando em 79 anos completos de dados, ou seja, um período superior aos 25 anos 

completos, conforme preconizam as “Diretrizes para Estudos e Projetos Básicos de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas” da ELETROBRÁS, edição 2000, e 

completos exigidos pelos Itens de Verificação para aceite de Projeto Básico de PCH da 

ANEEL. Além disso, a série proposta também abrange o período crítico de vazões (junho de 

1949 a novembro 1956). 

A metodologia adotada para o e

de vazões, feita a partir da relação das áreas de drenagem entre o local do empreendimento e o 

local da estação Rio dos Patos. O resultado do estudo para apontou vazão média mensal para a 

PCH KM 19 de 25,2 m3/s (20,6

mensal de longo termo apresentada no Estudo de Inventário Simplificado do Rio dos Patos, 

cujo valor encontrado é igual a 

pela diferença de área de drenagem, bem como período das séries e atualizações ou 

consistência da curva-chave da estação.

As vazões máximas para a PCH KM 

áreas de drenagem e a estação Rio dos Patos (64620000), considerando 

para tempos de retorno específicos dessa estação. Estas vazões, por conseguinte, foram 

calculadas a partir do ajuste de distribuições probabilísticas às vazões máximas anuais 

observadas. A distribuição probabilística de máximos foi ajusta

Momentos, considerando a média e o desvio padrão da série de vazões máximas da estação. 

Foram avaliadas as distribuições probabilísticas de Gumbel e Exponencial de Dois 

Parâmetros. A escolha da melhor distribuição considerou o resultado 

de assimetria da série de vazões máximas anuais da estação e a análise visual da extrapolação 

das vazões. 

As vazões máximas diárias para a PCH KM 

tempos de retorno de 25, 50, 100, 500, 1.000 e 10.000 

3.1.1-1. 
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resultando em 79 anos completos de dados, ou seja, um período superior aos 25 anos 

completos, conforme preconizam as “Diretrizes para Estudos e Projetos Básicos de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas” da ELETROBRÁS, edição 2000, e também superior aos 30 anos 

completos exigidos pelos Itens de Verificação para aceite de Projeto Básico de PCH da 

ANEEL. Além disso, a série proposta também abrange o período crítico de vazões (junho de 

A metodologia adotada para o estudo da vazão média mensal foi a regionalização 

de vazões, feita a partir da relação das áreas de drenagem entre o local do empreendimento e o 

Patos. O resultado do estudo para apontou vazão média mensal para a 

/s (20,6 l/s/km2), aproximadamente 2% maior que vazão média 

mensal de longo termo apresentada no Estudo de Inventário Simplificado do Rio dos Patos, 

cujo valor encontrado é igual a 25,8m3/s. A divergência encontrada se justifica principalmente 

nça de área de drenagem, bem como período das séries e atualizações ou 

chave da estação. 

As vazões máximas para a PCH KM 19 foram determinadas pela relação entre as 

áreas de drenagem e a estação Rio dos Patos (64620000), considerando 

para tempos de retorno específicos dessa estação. Estas vazões, por conseguinte, foram 

calculadas a partir do ajuste de distribuições probabilísticas às vazões máximas anuais 

observadas. A distribuição probabilística de máximos foi ajustada pelo Método dos 

Momentos, considerando a média e o desvio padrão da série de vazões máximas da estação. 

Foram avaliadas as distribuições probabilísticas de Gumbel e Exponencial de Dois 

Parâmetros. A escolha da melhor distribuição considerou o resultado do cálculo do coeficiente 

de assimetria da série de vazões máximas anuais da estação e a análise visual da extrapolação 

As vazões máximas diárias para a PCH KM 19 foram determinadas para os 

tempos de retorno de 25, 50, 100, 500, 1.000 e 10.000 anos e são apresentadas na 
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resultando em 79 anos completos de dados, ou seja, um período superior aos 25 anos 

completos, conforme preconizam as “Diretrizes para Estudos e Projetos Básicos de Pequenas 

também superior aos 30 anos 

completos exigidos pelos Itens de Verificação para aceite de Projeto Básico de PCH da 

ANEEL. Além disso, a série proposta também abrange o período crítico de vazões (junho de 

studo da vazão média mensal foi a regionalização 

de vazões, feita a partir da relação das áreas de drenagem entre o local do empreendimento e o 

Patos. O resultado do estudo para apontou vazão média mensal para a 

% maior que vazão média 

mensal de longo termo apresentada no Estudo de Inventário Simplificado do Rio dos Patos, 

/s. A divergência encontrada se justifica principalmente 

nça de área de drenagem, bem como período das séries e atualizações ou 

foram determinadas pela relação entre as 

áreas de drenagem e a estação Rio dos Patos (64620000), considerando as vazões máximas 

para tempos de retorno específicos dessa estação. Estas vazões, por conseguinte, foram 

calculadas a partir do ajuste de distribuições probabilísticas às vazões máximas anuais 

da pelo Método dos 

Momentos, considerando a média e o desvio padrão da série de vazões máximas da estação. 

Foram avaliadas as distribuições probabilísticas de Gumbel e Exponencial de Dois 

do cálculo do coeficiente 

de assimetria da série de vazões máximas anuais da estação e a análise visual da extrapolação 

foram determinadas para os 

anos e são apresentadas na Tabela 
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Tabela 

A  Tabela 3.1.1

calculada a partir do método de Fuller.

Tabela 3.1.1

A vazão máxima instantânea deve ser utilizada para o dimensionamento das 

estruturas de desvio e vertedouro em barramentos cujo reservatório seja de pequenas 

dimensões e a borda livre não seja suficientemente adequada para absorver a diferença de 

volume entre a vazão máxima instantânea e a vazão máxima. Para a PCH KM 

para o dimensionamento das estruturas de desvio e o vertedouro são respectivamente iguais 

a593 m3/s, tempo de retorno igual a 25 anos, e

anos. A vazão decamilenar para o dimensionamento do vertedouro foi determinada, devido à 

proximidade de sedes e propriedades rurais com o leito do rio à jusante do local do 

barramento, com o objetivo de atender as orientações do Manual “Diretrizes para proj

PCHs” da ELETROBRÁS, que recomenda esse valor quando existir, mesmo que remota 

possibilidade de perigo e danos humanos a jusante nos casos de eventos extremos de cheia.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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Tabela 3.1.1-2– Vazões máximas diárias para a PCH KM 19

TR Q (m³/s) 

25 451 

50 523 

100 595 

500 762 

1.000 834 

10.000 1073 

Fonte: Elaboração própria. 

.1.1-2 apresenta as vazões máximas instantâneas, ou vazão de pico, 

da a partir do método de Fuller. 

3.1.1-3– Vazões máximas instantâneas para a PCH KM 

TR Qinstantânea (m³/s) 

25 593 

50 688 

100 782 

500 1002 

1.000 1097 

10.000 1411 

Fonte: Elaboração própria. 

A vazão máxima instantânea deve ser utilizada para o dimensionamento das 

estruturas de desvio e vertedouro em barramentos cujo reservatório seja de pequenas 

dimensões e a borda livre não seja suficientemente adequada para absorver a diferença de 

re a vazão máxima instantânea e a vazão máxima. Para a PCH KM 

para o dimensionamento das estruturas de desvio e o vertedouro são respectivamente iguais 

/s, tempo de retorno igual a 25 anos, e1.411 m3/s, tempo de retorno igual a 10.000 

nos. A vazão decamilenar para o dimensionamento do vertedouro foi determinada, devido à 

proximidade de sedes e propriedades rurais com o leito do rio à jusante do local do 

barramento, com o objetivo de atender as orientações do Manual “Diretrizes para proj

PCHs” da ELETROBRÁS, que recomenda esse valor quando existir, mesmo que remota 

possibilidade de perigo e danos humanos a jusante nos casos de eventos extremos de cheia.
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19 

apresenta as vazões máximas instantâneas, ou vazão de pico, 

Vazões máximas instantâneas para a PCH KM 19 

A vazão máxima instantânea deve ser utilizada para o dimensionamento das 

estruturas de desvio e vertedouro em barramentos cujo reservatório seja de pequenas 

dimensões e a borda livre não seja suficientemente adequada para absorver a diferença de 

re a vazão máxima instantânea e a vazão máxima. Para a PCH KM 19 as vazões 

para o dimensionamento das estruturas de desvio e o vertedouro são respectivamente iguais 

/s, tempo de retorno igual a 10.000 

nos. A vazão decamilenar para o dimensionamento do vertedouro foi determinada, devido à 

proximidade de sedes e propriedades rurais com o leito do rio à jusante do local do 

barramento, com o objetivo de atender as orientações do Manual “Diretrizes para projetos de 

PCHs” da ELETROBRÁS, que recomenda esse valor quando existir, mesmo que remota 

possibilidade de perigo e danos humanos a jusante nos casos de eventos extremos de cheia. 
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As vazões mínimas para a PCH KM 

das áreas de drenagem com a estação Rio dos Patos (64620000). O estudo das vazões tem 

como objetivo definir a vazão sanitária ou ecológica. Neste trabalho a vazão sanitária ou 

ecológica adotada, conforme recomendado pelo Manual Técnico de Outorgas, elaborado pe

SUDERHSA de 2006, é 50% da Q

a PCH KM 19 foi calculada em

acordo com o modelo adotado, será igual a 0,5

pela PCH KM 19 está avaliada como sendo a vazão natural afluente, subtraindo

sanitária. Esta será mantida através da construção de uma escada para peixes de vazão 

constante construída junto ao barramento localizado na margem direita

A Resolução Conjunta 

aproveitamentos hidroelétricos, os concessionários e os autorizados, são obrigados a instalar, 

manter e operar estações fluviométricas e pluviométricas. 

O número de estações a serem 

drenagem incremental de cada aproveitamento. A área incremental da PCH KM 19 é de 

aproximadamente 15 km². A área incremental compreende a área entre a PCH Salto Rio 

Branco, localizada a montante, e a PCH KM 19.

do Rio dos Patos, apresentado pela empresa Dois Saltos Empreendimentos de Geração Ltda, a 

área de drenagem da PCH Salto Rio Branco corresponde a 1.210 km

resolução ANEEL nº 396/98, para área in

apenas uma estação fluviométrica.

O Desenho 119

e características da estação projetada para a PCH KM 19.

A estação é definida por vários lanc

suportes de madeira de lei ou de metal, protegidas contra intempéries, enterradas, concretadas 

na base dos suportes das réguas ou presas a cavaletes, encostos, ou peças de pontes conforme 

as necessidades e facilidades locais.
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As vazões mínimas para a PCH KM 19 também foram determinadas pela relação 

reas de drenagem com a estação Rio dos Patos (64620000). O estudo das vazões tem 

como objetivo definir a vazão sanitária ou ecológica. Neste trabalho a vazão sanitária ou 

ecológica adotada, conforme recomendado pelo Manual Técnico de Outorgas, elaborado pe

SUDERHSA de 2006, é 50% da Q7.10 . A vazão específica mínima para o TR de 10 anos para 

foi calculada em1,1 m³/s, assim, a vazão ecológica para o empreendimento, de 

acordo com o modelo adotado, será igual a 0,55 m3/s. Desta forma, a vazão a s

está avaliada como sendo a vazão natural afluente, subtraindo

sanitária. Esta será mantida através da construção de uma escada para peixes de vazão 

constante construída junto ao barramento localizado na margem direita. 

Conjunta ANEEL/ANA nº 003/10 estabelece que em todos os 

aproveitamentos hidroelétricos, os concessionários e os autorizados, são obrigados a instalar, 

manter e operar estações fluviométricas e pluviométricas.  

O número de estações a serem instaladas é definido de acordo com a área de 

drenagem incremental de cada aproveitamento. A área incremental da PCH KM 19 é de 

aproximadamente 15 km². A área incremental compreende a área entre a PCH Salto Rio 

Branco, localizada a montante, e a PCH KM 19. Segundo o Estudo de Inventário Simplificado 

do Rio dos Patos, apresentado pela empresa Dois Saltos Empreendimentos de Geração Ltda, a 

área de drenagem da PCH Salto Rio Branco corresponde a 1.210 km

resolução ANEEL nº 396/98, para área incremental entre 0 e 500 km², deverá ser instalada 

apenas uma estação fluviométrica. 

19.028.1.5.05.003 – Estação Fluviométrica – apresenta a localizaç

e características da estação projetada para a PCH KM 19. 

A estação é definida por vários lances de réguas. As réguas serão fixadas em 

suportes de madeira de lei ou de metal, protegidas contra intempéries, enterradas, concretadas 

na base dos suportes das réguas ou presas a cavaletes, encostos, ou peças de pontes conforme 

es locais. 
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também foram determinadas pela relação 

reas de drenagem com a estação Rio dos Patos (64620000). O estudo das vazões tem 

como objetivo definir a vazão sanitária ou ecológica. Neste trabalho a vazão sanitária ou 

ecológica adotada, conforme recomendado pelo Manual Técnico de Outorgas, elaborado pela 

. A vazão específica mínima para o TR de 10 anos para 

m³/s, assim, a vazão ecológica para o empreendimento, de 

/s. Desta forma, a vazão a ser turbinada 

está avaliada como sendo a vazão natural afluente, subtraindo-se a vazão 

sanitária. Esta será mantida através da construção de uma escada para peixes de vazão 

 

estabelece que em todos os 

aproveitamentos hidroelétricos, os concessionários e os autorizados, são obrigados a instalar, 

instaladas é definido de acordo com a área de 

drenagem incremental de cada aproveitamento. A área incremental da PCH KM 19 é de 

aproximadamente 15 km². A área incremental compreende a área entre a PCH Salto Rio 

Segundo o Estudo de Inventário Simplificado 

do Rio dos Patos, apresentado pela empresa Dois Saltos Empreendimentos de Geração Ltda, a 

área de drenagem da PCH Salto Rio Branco corresponde a 1.210 km2. De acordo com a 

cremental entre 0 e 500 km², deverá ser instalada 

apresenta a localização 

es de réguas. As réguas serão fixadas em 

suportes de madeira de lei ou de metal, protegidas contra intempéries, enterradas, concretadas 

na base dos suportes das réguas ou presas a cavaletes, encostos, ou peças de pontes conforme 
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Os níveis máximos e mínimos dos lances serão definidos a partir das informações 

colhidas junto aos moradores mais antigos da região de modo a evitar que a água ultrapasse os 

limites superiores e inferiores dos lances.

O “zero da régua” será merg

Isso evita a necessidade de leituras negativas, que são, tradicionalmente, fontes de erros. 

Cada lance representa uma peça de 1 a2 metros. Na instalação dos lances, é 

previsto um cuidado especial para que 

seguinte. 

A estação instalada será documentada considerando o levantamento da seção 

transversal, o croqui de acesso e documentação fotográfica.

As réguas da estação fluviométrica (Figura 

comprimento por 100 mm de largura, por 2 mm de espessura. A régua possuirá as seguintes 

características: 

• Fundo branco;

• Escalaemcentímetros;

• Números múltiplos de 10 com letras de 2 cm de altura, em vermelho e o traço 

de 4 cm de comprimento e espessura de 3 mm;

• Os demais números serão em preto e são numerados de 2 em 2 cm. Os traços 

que indicam os níveis são a cada 1 cm e intercalados por cores diferentes. O traço preto indica 

os números pares tem 3,5 cm de comprimento e 3 mm de 

representam os ímpares com 3,0 cm de comprimento e 1 mm de espessura).

No caso dos níveis múltiplos de 100, o traço tem 4 cm de comprimento e possui 

espessura de 1,5 mm. 
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Os níveis máximos e mínimos dos lances serão definidos a partir das informações 

colhidas junto aos moradores mais antigos da região de modo a evitar que a água ultrapasse os 

limites superiores e inferiores dos lances. 

O “zero da régua” será mergulhado na água, mesmo nas estiagens mais severas. 

Isso evita a necessidade de leituras negativas, que são, tradicionalmente, fontes de erros. 

Cada lance representa uma peça de 1 a2 metros. Na instalação dos lances, é 

previsto um cuidado especial para que o lance coincida exatamente com a do início do 

A estação instalada será documentada considerando o levantamento da seção 

transversal, o croqui de acesso e documentação fotográfica. 

As réguas da estação fluviométrica (Figura 3.1.1-1) seguirão o padrão de 1 m de 

comprimento por 100 mm de largura, por 2 mm de espessura. A régua possuirá as seguintes 

Fundo branco; 

Escalaemcentímetros; 

Números múltiplos de 10 com letras de 2 cm de altura, em vermelho e o traço 

comprimento e espessura de 3 mm; 

Os demais números serão em preto e são numerados de 2 em 2 cm. Os traços 

que indicam os níveis são a cada 1 cm e intercalados por cores diferentes. O traço preto indica 

os números pares tem 3,5 cm de comprimento e 3 mm de espessura. O traço em vermelho 

representam os ímpares com 3,0 cm de comprimento e 1 mm de espessura).

No caso dos níveis múltiplos de 100, o traço tem 4 cm de comprimento e possui 
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Os níveis máximos e mínimos dos lances serão definidos a partir das informações 

colhidas junto aos moradores mais antigos da região de modo a evitar que a água ultrapasse os 

ulhado na água, mesmo nas estiagens mais severas. 

Isso evita a necessidade de leituras negativas, que são, tradicionalmente, fontes de erros.  

Cada lance representa uma peça de 1 a2 metros. Na instalação dos lances, é 

o lance coincida exatamente com a do início do 

A estação instalada será documentada considerando o levantamento da seção 

) seguirão o padrão de 1 m de 

comprimento por 100 mm de largura, por 2 mm de espessura. A régua possuirá as seguintes 

Números múltiplos de 10 com letras de 2 cm de altura, em vermelho e o traço 

Os demais números serão em preto e são numerados de 2 em 2 cm. Os traços 

que indicam os níveis são a cada 1 cm e intercalados por cores diferentes. O traço preto indica 

espessura. O traço em vermelho 

representam os ímpares com 3,0 cm de comprimento e 1 mm de espessura). 

No caso dos níveis múltiplos de 100, o traço tem 4 cm de comprimento e possui 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Figura 

3.1.2. Reservatório 

O reservatório que será criado pela PCH KM

cota593,00 m, com área total de

cota594,5 m, com área total de 

Sobre essa área é importante ressaltar que foi obtida mediante restituição 

aerofotogramétrica desenvolvida pelo método dos modelos independentes, utilizando o 

software AeroSysBundleAdjustment

A obtenção da curva Cota x Área x Volume do reservatório, realizada nos estudos 

hidrológicos, foi feita a partir das curvas de nível determinadas pelos estudos topográficos 

(Figura 3.1.2-1).  
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Figura 3.1.1-1 - Modelo de régua de estação fluviométrica 

O reservatório que será criado pela PCH KM19, terá nível d’água normal 

m, com área total de0,019 km² e um volume de 0,04hm³e nível d’água máximo na 

m, com área total de 0,025m² para cheia com tempo de recorrência de 10.000

a área é importante ressaltar que foi obtida mediante restituição 

aerofotogramétrica desenvolvida pelo método dos modelos independentes, utilizando o 

AeroSysBundleAdjustment. 

A obtenção da curva Cota x Área x Volume do reservatório, realizada nos estudos 

hidrológicos, foi feita a partir das curvas de nível determinadas pelos estudos topográficos 
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, terá nível d’água normal na 

e nível d’água máximo na 

m² para cheia com tempo de recorrência de 10.000 anos.  

a área é importante ressaltar que foi obtida mediante restituição 

aerofotogramétrica desenvolvida pelo método dos modelos independentes, utilizando o 

A obtenção da curva Cota x Área x Volume do reservatório, realizada nos estudos 

hidrológicos, foi feita a partir das curvas de nível determinadas pelos estudos topográficos 
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Figura 

A Tabela 3.1.2

elevação. 

Tabela 3.1.2

Elevação (m)

589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 

O volume na cota

Considerando como afluente à vazão mensal

descontando a vazão da escada de peixe de 0,5

de acordo com os estudos, será da ordem de

reservatório será em função da época do ano.
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Figura 3.1.2-1 – Curva cota x área x volume do reservatório

 

3.1.2-1 apresenta a área e o volume acumulado de acordo com a 

3.1.2-1- Valores unitários da Curva Cota x Área x Volume

Elevação (m) Área (km²) Volume acumulado (hm³)

 0,003 0,003 
 0,006 0,01 
 0,010 0,02 
 0,015 0,03 
 0,019 0,04 
 0,025 0,07 
 0,031 0,10 

Fonte: Elaboração própria. 

na cota593 m, de acordo com a curva Cota x Volume, é de

Considerando como afluente à vazão mensal média de longo termo igual a

descontando a vazão da escada de peixe de 0,55 m3/s, o tempo de enchimento do reservatório, 

os estudos, será da ordem de27 minutos. O tempo de enchimento real 

será em função da época do ano. 
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Curva cota x área x volume do reservatório 

apresenta a área e o volume acumulado de acordo com a 

Valores unitários da Curva Cota x Área x Volume 

Volume acumulado (hm³) 

a curva Cota x Volume, é de0,04 hm³. 

média de longo termo igual a25,2 m³/s, e 

/s, o tempo de enchimento do reservatório, 

. O tempo de enchimento real do 
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O tempo de residência corresponde ao tempo necessário para que toda a água do 

reservatório seja renovada. Foi considerada que para toda a vazão afluente ao reservatório 

tenha uma vazão defluente da água que j

cota593 m de0,04 hm³ e como afluente a vazão mensal

a25,2 m³/s, o tempo de residência do reservatório será d

Estudos de amortecimento de onda de cheias ou elev

em função da diferença entre vazão afluente e efluente no barramento (enchentes), indicam 

que, em função da pequena área alagada e da baixa altura do barramento da PCH KM

sistema vertedouro controlado por comportas de segmen

cheia instantânea com tempo de recorrênci

borda livre específica para acúmulo temporário d

reservatório atinge a cota máxima de 

O vertedouro da PCH KM 

caso de descarga da vazão máxima de projeto de

elevando o nível de montante na cota

vertedouro estará capacitado para verter até a cheia instantânea com tempo de recorrência de 

10.000 anos necessitando, para esta cheia, d

temporário de cheia. Além 

da crista da barragem e da ponte 

A regra de operação adotada para o vertedouro é manter o nível normal de 

montante do reservatório na cota 5

recorrência de 100 anos. Para vazões maiores que 

a subir utilizando a borda livre para acúmulo temporário de cheia até atingir seu nível máximo 

na cota 594,5 m para a vazão de 1.
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O tempo de residência corresponde ao tempo necessário para que toda a água do 

reservatório seja renovada. Foi considerada que para toda a vazão afluente ao reservatório 

tenha uma vazão defluente da água que já se encontrava nele. Considerando o volume na 

hm³ e como afluente a vazão mensal média de longo termo igual 

m³/s, o tempo de residência do reservatório será da ordem de26,5 minutos

Estudos de amortecimento de onda de cheias ou elevação do nível de montante, 

em função da diferença entre vazão afluente e efluente no barramento (enchentes), indicam 

que, em função da pequena área alagada e da baixa altura do barramento da PCH KM

sistema vertedouro controlado por comportas de segmento estará capacitado para verter até a 

cheia instantânea com tempo de recorrência de 10.000 anos, ou seja,1.

borda livre específica para acúmulo temporário de cheia de 1,5 m, neste caso o nível do 

io atinge a cota máxima de 594,5 m para a cheia com 10.000 anos de recorrência.

O vertedouro da PCH KM 19possui a crista de sua ogiva na cota 

a vazão máxima de projeto de1.411 m3/s a carga hidrostática será de 5,

nível de montante na cota 594,5 m. Conforme afirmação acima, o sistema 

vertedouro estará capacitado para verter até a cheia instantânea com tempo de recorrência de 

10.000 anos necessitando, para esta cheia, de borda livre específica de 1,

temporário de cheia. Além da borda livre necessária para o vertedouro, determinou

da crista da barragem e da ponte do vertedouro na elevação596,78 m por razões estruturais.

A regra de operação adotada para o vertedouro é manter o nível normal de 

a cota 593 m, até a vazão de 782 m³/s, correspondente ao tempo de 

recorrência de 100 anos. Para vazões maiores que 782 m³/s, o nível do reservatório começará 

a subir utilizando a borda livre para acúmulo temporário de cheia até atingir seu nível máximo 

m para a vazão de 1.411 m³/s relativa ao tempo de recorrência de 10.000 anos.
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O tempo de residência corresponde ao tempo necessário para que toda a água do 

reservatório seja renovada. Foi considerada que para toda a vazão afluente ao reservatório 

onsiderando o volume na 

média de longo termo igual 

26,5 minutos. 

ação do nível de montante, 

em função da diferença entre vazão afluente e efluente no barramento (enchentes), indicam 

que, em função da pequena área alagada e da baixa altura do barramento da PCH KM19, o 

to estará capacitado para verter até a 

.411 m3/s, utilizando a 

m, neste caso o nível do 

m para a cheia com 10.000 anos de recorrência. 

crista de sua ogiva na cota 589,0 m e no 

a carga hidrostática será de 5,5 m 

ção acima, o sistema 

vertedouro estará capacitado para verter até a cheia instantânea com tempo de recorrência de 

e borda livre específica de 1,5m, para acúmulo 

da borda livre necessária para o vertedouro, determinou-se a cota 

m por razões estruturais. 

A regra de operação adotada para o vertedouro é manter o nível normal de 

m³/s, correspondente ao tempo de 

m³/s, o nível do reservatório começará 

a subir utilizando a borda livre para acúmulo temporário de cheia até atingir seu nível máximo 

m³/s relativa ao tempo de recorrência de 10.000 anos. 
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3.2. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 

Neste item serão discutidas as alternativas tecnológicas e locacionais para a 

PCH KM 19. A hipótese de não implantação será discutida no Capítulo 7, no “Prognóstico e 

Avaliação de Impactos Considerando a Alternativa de Não Implantação do 

Empreendimento” (Item 7.4). 

 As alternativas tecnológicas (item 3.2.1.) à geração de energia através do 

aproveitamento do potencial hidráulico serão inicialmente discutidas no âmbito das outras 

alternativas de geração de energia e, no item “Alternativas Locacionais” (3.2.2), em 

alternativas para a localização das estruturas e equipamentos da usina.  

As alternativas locacionais serão analisadas dentro das possibilidades de alteração 

de posição do barramento e casa de força, desde que obedecidas as cotas de montante e 

jusante estabelecidas no Estudo de Inventário do Rio dos Patos aprovado pelo despacho 

125/2000 SGH/ANEEL. 

3.2.1. Alternativas Tecnológicas à Geração Hidroelétrica 

Neste item serão discutidas as eventuais alternativas tecnológicas para o 

empreendimento no âmbito de alternativa de geração de energia, formulando-se comparações 

fundamentadas em questões ambientais. 

As alternativas tecnológicas para produção de energia elétrica contempladas nessa 

análise seriam as unidades térmicas movidas a lenha, a óleo combustível, a óleo diesel, a gás 

natural e liquefeito, a carvão, ou ainda, centrais termonucleares.  

As fontes geotérmicas, térmicas dos mares, maremotriz, não se aplicam ao caso 

em questão por não terem potencial na região, por razões geográficas ligadas à posição dos 

municípios que não são banhados pelo oceano nem se situam na cordilheira andina, onde 

existe, no Deserto de Atacama, alguns gêiseres. Já as fontes eólica e fotovoltaica não foram 
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consideradas por seu pequeno potencial na região, conforme o Atlas de Energia Elétrica – 3ª 

Edição (ANEEL, 2008), Figura 3.2.1-1, e o Atlas de Energia Elétrica – 2ª Edição (ANEEL, 

2005), Figura 3.2.1-2. 

 
Figura 3.2.1-1–Mapa do potencial Solar brasileiro 

Fonte: ANEEL, 2008. 
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Figura 3.2.1-2–Mapa do potencial Eólico brasileiro 
Fonte: ANEEL, 2005. 

 

3.2.1.1. Térmicas a lenha e resíduos da indústria da madeira 

Os estudos ambientais da PCH Dois Saltos, localizada no mesmo corpo hídrico do 

empreendimento em questão a menos de 5 km à montante da PCH KM 19, apontam a 

alternativa de geração de energia a partir de térmicas a lenha como altamente indesejável e até 

inviável, em virtude dos impactos ambientais que seriam provocados pelos desmatamentos 

exigidos pelo mesmo e pela necessidade de extensos projetos de reflorestamentos sistemáticos 

para fins energéticos, o que implica nos seguintes aspectos negativos principais: 
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• Perda de importante (e reduzido) patrimônio florestal nativo, com a 

consequente perda de patrimônio genético;  

• Alterações ambientais significativas pela destruição de florestas 

remanescentes;  

• Implantação de florestas homogêneas, com as consequentes repercussões sobre 

o ambiente circunjacente; 

• Perda de produção agrícola já consolidada, principalmente de soja, milho e 

feijão, que ocupam os primeiros lugares na renda dos municípios atingidos que por fornecer 

maior valor agregado, dificilmente seriam deslocados de forma espontânea pela silvicultura 

das áreas planas no entorno do empreendimento; 

• Impactos socioambientais relacionados à migração da população da região, 

caso a silvicultura fosse imposta à região para que então viesse a ocorrer o predomínio da 

atividade florestal, por motivação não espontânea e de mercado, obrigando a população deixar 

a região que ocupa há mais de 130 anos; 

• Emissão de gases do efeito estufa calculado com referência a valores de 

emissão de dióxido de carbono (CO₂), em um fator de 1,44741 t CO₂/tonelada de madeira, 

considerando-se lenha e cavaco como equivalentes (CETESB, 2009); 

• Emissão de particulados e outros poluentes como: o NOₓ (óxidos de 

nitrogênio) que formam oxidantes como o ozônio (O₃), provocando irritação nos olhos e no 

sistema respiratório, e constituem o smog, névoa de poluição que dificulta a visibilidade; MP 

(materiais particulados), incluem-se a fuligem, poeira, fumaça e todo material suspenso no 

ar, que quanto menores, mais agridem o sistema respiratório e o cardiovascular; SOₓ (óxidos 

de enxofre), como o SO₂, resultante da queima do enxofre, reduz a visibilidade e causa a 

chuva ácida, que provoca a corrosão de construções e a destruição da vegetação; e HC 

(hidrocarbonetos), compostos orgânicos que podem ser cancerígenos em grande 
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concentração, também ajudam a formar oxidantes como o ozônio (O₃) e contribuem para o 

aquecimento global. Os fatores desses elementos encontram-se no Quadro 3.2.1-1 

(OLIVEIRA, 2007). 

Quadro 3.2.1-1- Fatores de emissão por resíduo da indústria madeireira* 

Resíduo Unidade do consumo 
de combustível 

    
MP 

    
HC 

Lenha kg/t 0,75 4,40 0,037 0,11 
kg/m³ 0,428 2,51 0,021 0,063 

Cavaco kg/t 0,75 23,50 0,037 0,11 
kg/m³ 0,428 13,40 0,021 0,063 

Lenha e cavaco kg/t 0,75 3,60 0,037 0,11 
kg/m³ 0,428 2,05 0,021 0,063 

*Considerando como fonte uma caldeira de qualquer porte. 
Fonte: CETESB, 2009. 

Há ainda as opções de queima de cavacos ou sobras de indústrias madeireiras, 

porém estas resultam em potências muito menores do que a que se está discutindo aqui, face à 

quase inexistência deste tipo de indústria nos municípios em tela. 

3.2.1.2. Térmicas a bagaço da cana de açúcar 

A usina de açúcar e álcool mais próxima da região é a Usina Itaiquara que se 

encontra localizada a 203 km de Prudentópolis, no município de Curitiba, fato que tornaria 

economicamente inviável a geração de energia a preços compatíveis com o mercado, devido 

os custos do transporte desta biomassa até o local. 

Segundo Zanetti (2006), não está havendo sobrada biomassa gerada nas usinas, 

sendo aproveitado todo o produto e subproduto da biomassa no processo produtivo para gerar 

energia e vapor para o próprio funcionamento do empreendimento. 

A hipótese de que uma usina de açúcar viesse a implantar-se na região do Paraná é 

afastada pelas características climáticas de baixas temperaturas abaixo do paralelo 25, 

consideradas desfavoráveis a essa cultura, viável apenas acima do mesmo, na região norte do 

Estado (MARQUES, 2009). 
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Além disso, vale lembrar que a produção de açúcar e álcool tem como principais 

impactos ambientais para poder ter escala e produção viáveis: 

• A produção de álcool gera a vinhaça, que pode ser denominada como 

“chorume” ou “lixiviado” cujo manejo inadequado é normalmente origem da poluição dos 

lençóis freáticos das regiões onde se localizam este tipo de empreendimento (MANHES, 

2003); 

• A introdução da monocultura da cana, com todas as suas consequências em 

termos imigratórios e emigratórios, como a expulsão de enormes contingentes populacionais 

que ocorreu na região noroeste do Paraná, chegando a um terço dos moradores, por questões 

da mecanização agrícola e da utilização em grande escala de insumos químicos que 

comprometeram a agricultura familiar, aliadas ao fato de que as cidades não tinham condições 

de ofertar bons empregos e oportunidades de geração de renda suficientes para a permanência 

desses agricultores (RIBEIRO; ENDLICH, 2010; SERRA, 2010); 

• A introdução e a proliferação de vetores de doenças e pragas para a produção 

agrícola e pecuária da região, fruto da perda de diversidade ecológica (ALHO, 2012); 

• A necessidade do deslocamento do cultivo de produtos tradicionais das áreas 

planas, como soja, feijão, vindo da agricultura familiar; 

• O uso eventual, por ser mais barato, das encostas do vale dos rios, com grandes 

prejuízos à conservação da cobertura natural do solo, com aumento da erosão e a degradação 

do solo (FERREIRA NETO, 2005; WEILL; SPAROVEK, 2008);  

• Desvalorização do preço da terra na região devido à contaminação dos lençóis 

freáticos pelo chorume e uso do mesmo na “adubação natural”; 
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• Geração de gases de efeito estufa resultantes da combustão do resíduo, a 

queima da palha, via proporção de 9,0 kg CO₂eq/tC (tonelada de cana) (MACEDO; LEAL; 

SILVA, 2004); 

•  Geração de particulados resultantes da queima do bagaço da cana na 

proporção de 7,80 kg/t de bagaço (combustível) (CETESB, 2009); 

• Criação de conflitos relacionados à propriedade da terra na região, fruto da 

pressão sobre os proprietários para atender a demanda e o natural aumento de escala em usina 

de açúcar. 

3.2.1.3. Térmicas a combustíveis fósseis convencionais 

Considerando-se as centrais térmicas a óleo combustível, a óleo diesel ou a 

carvão, a experiência mundial, particularmente dos países importadores de petróleo e de 

carvão mineral, comprova inúmeras desvantagens em comparação com a correspondente 

geração hídrica para obtenção de energia elétrica. Destacando-se entre estas desvantagens:  

• Emissão de poluentes atmosféricos, resultado da combustão, tais como o 

dióxido de carbono e o metano, em quantidades cada vez maiores, chegando em 2012 a 

44x10⁶ toneladas de CO₂ equivalentes (EPE, 2013); 

• As usinas térmicas brasileiras, geralmente são muito antigas e com tecnologia 

de queima ineficiente, e assim tem maior emissão de CO₂ e outros poluentes (LICKS, PIRES, 

2010); 

• Grande consumo de água para resfriamento dos equipamentos; 
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• Poluição térmica e química dos cursos d’água receptores dos despejos, 

constituídos por elementos químicos destinados a alterar o pH para diminuir os efeitos de 

corrosão das tubulações;  

Além das questões ambientais, a implantação indiscriminada de termoelétricas 

movidas a combustíveis fósseis convencionais tem consequências geopolíticas e estratégicas 

altamente indesejáveis para qualquer país que precise importar estes combustíveis, tais como: 

• Alto custo da matéria prima importada que apenas nos últimos 18 meses, 

segundo informações da ANEEL, resultou em gasto adicional superior a 32 bilhões de reais 

aos consumidores; 

• Aumento desproporcional das tarifas de energia elétrica que apenas em 2013 

subiu aproximadamente 14,61% na concessionária local, a COPEL, dos quais por razões 

políticas, apenas 8,77% foi repassado aos consumidores em junho daquele ano, sendo que os 

novos aumentos em outras concessionárias, como a AES Sul, já chegam a 28,86%, um 

aumento médio para clientes de baixa tensão, incluindo os residenciais (AES SUL, 2014; 

ANEEL, 2013; REUTERS, 2013). 

• Perda de competitividade da indústria nacional e local com relação a produtos 

importados no mercado interno e no mercado externo; 

• Retração do nível de crescimento econômico, de emprego e na arrecadação de 

impostos; 

• Vulnerabilidade excessiva do suprimento de energia do país aos efeitos de 

bloqueios econômicos, atos terroristas e conflitos nos países produtores; 

• Aumento das dependências energéticas com relação a fontes fornecedoras 

privadas, com características de monopólio. 
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As usinas térmicas a gás, por outro lado, não apresentam os inconvenientes 

relacionados à poluição ambiental, mas dependem da disponibilidade de gás (natural) em 

distâncias econômicas para transporte. A entrada em operação do Gasoduto Brasil – Bolívia 

(GASBOL) busca equacionar este problema, com a infraestrutura implantada no Brasil e com 

planos de expansão para transporte de gás natural por amplas extensões.  

Assim, como o gás natural é importado e seus custos são pagos em moeda 

americana, seu uso deixa de ser interessante para obtenção de energia elétrica, ao menos 

momentaneamente. 

3.2.1.4. Térmicas a combustíveis fósseis não convencionais 

A apresentação dessa alternativa, mesmo considerada inicialmente 

ambientalmente inviável, justifica-se face às recentes discussões no Brasil sobre o 

aproveitamento do gás do xisto (gás combustível para a geração de energia), através de 

método pioneiro de extração no Brasil, mas que já foi utilizado em outros países e causou uma 

série de danos ambientais, denominado fraturamento hidráulico ou “fracking”. 

A sua exploração já está sendo combatida e, inclusive, conta com parecer 

favorável do Juiz Federal Leonardo Cacau Santos La Bradbury da 1ª Vara do Tribunal 

Regional Federal (TRF) da 4ª Região, no município de Cascavel/PR, à ação civil pública nº 

5005509-18.2014.404.7005 impetrada pelo Ministério Público Federal, subseção do mesmo 

município, que contesta e solicita “a suspensão dos efeitos decorrentes da 12ª Rodada de 

Licitações realizada pela ANP, que ofereceu a exploração de gás de folhelho, conhecido  

como  ‘gás  de  xisto’,  na  modalidade  fracking  (fraturamento  hidráulico), na Bacia do Rio 

Paraná, no setor SPAR-CS, em razão dos potenciais riscos ao meio ambiente, à saúde  

humana  e  à  atividade  econômica  regional,  além  dos  vícios  que  nulificam  o 

procedimento licitatório” (MPF, 2014). 

A decisão judicial ocorreu em 04 de junho de 2014, um dia após protesto da 

população de Toledo contra o uso desse método, como ilustra a Figura 3.2.1-3 (JORNAL DO 

OESTE, 2014). 
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Figura 3.2.1-3 – Protesto em Toledo contra o fracking 

Fonte: MACHADO, 2014. 

As térmicas a combustíveis fósseis não convencionais utilizam fontes de difícil 

acesso por estar vinculado a rochas presentes em áreas muito profundas, então são necessárias 

tecnologias como o fraturamento hidráulico (fracking) que consiste na perfuração de poços e 

injeção de água e aditivos a alta pressão, além de explosões, para provocar fissuras nas rochas 

e o gás poder fluir a superfície, pela complexidade dessa exploração as seguintes 

desvantagens são destacadas:  

• Perda da possibilidade de certificação de sanidade de produtos agropecuários 

das regiões cujos lençóis freáticos foram contaminados pelos componentes químicos do fluido 

de fraturamento, pelos minerais radioativos trazidos pelo gás metano à superfície ou pelas 

rachaduras provocadas pelas explosões subterrâneas; 

• Perda de mais de 90% do valor das terras em virtude da contaminação de 

cursos d’água, fontes e poços; 

• Pequena vida útil dos poços, que em pouco mais de um ano, perdem 80% de 

sua capacidade de produção (JABLONSKI, 2013); 
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• Abandono, das áreas já exploradas e contaminadas, com reinstalação dos 

equipamentos e reabertura de novos poços a 2000 metros de distância dos poços fechados, 

como ilustra a Figura 3.2.1-4; 

 

Figura 3.2.1-4 – Foto aérea com poços perfurados no Texas (EUA) 
Fonte: YOUNGS, 2013. 

• Baixa remuneração total dos agricultores que arrendam suas terras, pois a 

“comissão de 1% sobre o valor total” tem geralmente pouco tempo de duração em virtude do 

tamanho das propriedades da região; 

• Inexistência de métodos economicamente viáveis para a recuperação ambiental 

das áreas exploradas, face à impossibilidade de controlar as condições em que se dá a 

exploração e a extração do gás e do óleo no interior das rochas, das falhas geológicas, das 

reservas de água e dos aquíferos subterrâneos; 

• Grande consumo de água doce para as atividades de processamento e extração 

do gás, que são misturadas com componentes químicos; 
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• Alterações na qualidade do solo, do ar e das águas superficiais e subterrâneas 

que comprometem a segurança das unidades de conservação, das comunidades locais e 

atividades econômicas. 

 

3.2.1.5. Comparação das alternativas tecnológicas 

O Quadro 3.2.1-2 permite que se tenha uma ideia, mesmo que empírica, entre os 

efeitos ambientais causados por usinas termoelétricas em comparação com usinas 

hidroelétricas, devidos — principalmente — aos aspectos operacionais: 

Quadro 3.2.1-2- Efeitos ambientais comparativos de diferentes tipos de usinas 

EFEITOS 
AMBIENTAIS MAIS 
SIGNIFICATIVOS 

USINAS TERMOELÉTRICAS 

UHE 
LENHA CARVÃO 

ÓLEO 
COMB. 

DIESEL  GÁS 

Emissões de CO2  Desprezível Grande Médio Médio Médio Nulo 
Emissões de SO2  Desprezível Grande Grande Desprezível Desprezível Nulo 

Óxidos de Nitrogênio Médio Médio  Médio Grande Médio Nulo 
Necessidades de 

mineração 
Nulo Grande Nulo Nulo Nulo Pequeno ¹ 

Consumo de combustíveis Grande  Grande Grande Médio Pequeno  Nulo 

Área diretamente afetada 
Muito 
Grande 

Médio  Pequeno Pequeno Pequeno  
Muito 

Grande ² 
Poluição de cursos d'água  Médio Grande Médio  Médio  Desprezível Nulo ³ 

Deslocamento de 
populações 

Desprezível Desprezível Nulo Nulo Nulo 
Muito 

Grande ⁴ 
¹Áreas de empréstimo e pedreiras; ² Também pode ser muito pequeno no caso de PCHs; ³ Pode ser médio ou 
grande, dependendo das condições limnológicas, mas controlável; ⁴Pode ser muito pequeno ou nulo para 

pequenos reservatórios, especialmente no caso de PCHs.  
Fonte: Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, 2011. 

A inviabilidade das térmicas a combustíveis fósseis não convencionais é 

determinada pela sua exploração através do método fracking, devido aos seus potenciais 

impactos ambientais, conforme abordado no item anterior. Em seus aspectos operacionais 

essa tecnologia pode ser comparada com as térmicas a gás. 

O aproveitamento do potencial hidráulico dos rios para obtenção de eletricidade 

não pode ser desprezado e, assim, o uso dos recursos hídricos do Rio dos Patos segue sendo, 

dentre outras alternativas tecnológicas, a melhor opção para atendimento das demandas de 

energia. 
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Mariotoni (2003), faz uma Comparação entre os cenários energéticos brasileiros e 

portugueses considerando-se a implantação de PCH's – Pequenas Centrais Hidrelétricas e 

conclui: 

 No Brasil, a energia hidráulica é a mais importante fonte primária 

para geração de energia elétrica, pelo potencial disponível e pela sua atratividade 

econômica. Trata-se de fonte renovável e não sujeita aos aumentos conjunturais de 

preço e às interrupções de fornecimento e, cujo aproveitamento se faz com 

tecnologia inteiramente dominada no país e com reduzido grau de importação. 

Segundo o autor existem dois problemas principais que devem ser equacionados 

para o seu aproveitamento: a transmissão à longa distância e as questões ambientais. 

Problemas esses que são quase inexistentes para Pequenas Centrais Hidroelétricas, que se 

encontram próximas dos centros de consumo, conforme pode ser observado na Figura 3.2.1, e 

que possuem impacto ambiental muito reduzido e até francamente favorável, como é o caso 

da PCH KM 19 que está sendo abordada nesse relatório. 

Apesar de todos os benefícios apontados que as PCHs proporcionam ao meio 

ambiente e seu destaque como alternativa tecnológica limpa, nacional e amigável do ponto de 

vista das comunidades locais, no estado do Paraná essa fonte vinha encontrando obstáculos 

para se desenvolver. 

Uma vez que não existem argumentos técnico-científicos do ponto de vista 

ambiental, uma das teses mais usadas para justificar tal atitude injustificada é que o Estado do 

Paraná é superavitário em produção de energia elétrica e a energia elétrica produzida no 

Paraná é superior àquela consumida em todo o Estado.  

A esse respeito, cabe destacar que essa afirmação é totalmente inverídica, pois não 

só contraria a toda concepção do Sistema Interligado Nacional, como confunde a população, 

vez que a induz a pensar que se algum Estado gerasse mais energia elétrica do que consome, 

em algum período do ano, seriam desnecessários novos investimentos em geração.  
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Figura 3.2.1-5 – Localização georreferenciada de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras 

Eolioelétricas no Brasil. 
Fonte: ANEEL, 2000. 

A respeito dessa afirmação cabem ser destacados vários argumentos que provam 

ser a mesma inverídica. E que, portanto, ela sujeita seus defensores aos efeitos previstos em 

lei quando for utilizada por agentes do poder público, obrigados que estão ao dever da 

legalidade e do uso da verdade em sua atuação.   

Em primeiro lugar porque basta consultar relatórios anuais do Operador Nacional 

do Sistema (ONS) para constatar que entre as regiões e estados do Brasil, devido à existência 

do Sistema Interligado Nacional, conforme a época do ano e as afluências, existe felizmente 

um completo intercâmbio de energia. Ou seja, o fluxo de energia consumida muda de sentido 

entre os mercados de energia evitando os enormes transtornos dos “apagões”. Há períodos em 

que o Paraná gera energia em quantidades que excedem o consumo interno e outros em que o 

Paraná já chegou a receber de outras regiões mais de 80% da energia que necessitava para não 

ocorrer um “apagão estadual”, como em 2006. 
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O argumento da pretensa “autossuficiência” de energia do Paraná é tão descabido, 

quanto seria, por exemplo, se alguém dissesse no exercício de uma função pública, que os 

agricultores do Paraná deveriam deixar de plantar soja ou de criar suínos ou frangos, “porque 

nós temos um excesso tão grande destes produtos, que os exportamos em grandes 

quantidades.” 

E mais, do ponto de vista científico, essa afirmação confunde dois conceitos 

básicos da física e da eletricidade, que são aprendidos ainda no curso fundamental. São eles os 

conceitos da “potência” e da “energia”, totalmente distintos entre si, pois o segundo é definido 

como a potência multiplicada pela variável tempo. E não, como querem fazer pensar os 

defensores desta tese, a “mesma coisa”. 

A energia (E) é o produto de potência (P) expressa em Watts, pelo tempo (t), 

expresso em segundos ou horas.  

E = P.t 

Ou, com as unidades de medida do sistema internacional de unidades 

E (kWh) = P (kW) . t (h) 

Assim, às vezes, por alguns períodos significativos, quando as chuvas foram 

escassas nos seus rios, o Paraná recebeu muita energia de outros estados, apesar de possuir 

muita potência instalada em máquinas de gerar (turbinas e geradores), mas não possuir, 

naquele momento, a água para fazê-los. Às vezes, isso se inverte e o benefício muda de lado e 

de sentido. Se o sistema não fosse assim, cooperativo e interligado, cada Estado estaria 

sozinho quando faltassem chuvas. Tal regramento de intercâmbio de energia está estampado 

no Contrato de Concessão Nº 46/99 entre Copel e União, em que determina, na Cláusula 

Quinta, o seguinte encargo, dentre outros: 
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V - efetuar, quando determinado pela ANEEL, consoante o 

planejamento para o atendimento do mercado, os suprimentos de energia elétrica a 

outras concessionárias e as interligações que forem necessárias;  

E então, seria necessário existirem ainda mais usinas no Paraná, para que ele 

sozinho desse conta de suas necessidades, alagando ainda mais terra, ou no caso das térmicas 

fósseis, despejando na atmosfera ainda mais gases de efeito estufa e particulados de enxofre e 

outros elementos químicos. 

A não ser que os defensores desta tese achem que gerar energia com pequenas 

centrais hidrelétricas de baixo impacto ambiental seja pior do que fazê-la com enormes usinas 

termoelétricas movidas a combustíveis derivados de petróleo importado, de grande efeito 

negativo ao meio ambiente por emitirem grandes quantidades de gases de efeito estufa.  

A desculpa da pretensa “autossuficiência” energética do Paraná é tão infundada e 

descabida quanto, por exemplo, alguém se recusasse a descontar para a previdência social 

alegando que “eu já pago meu próprio plano de saúde”, ou ainda que “eu nunca fico doente”. 

E ainda que a Bahia ou o Estado do Rio de Janeiro se negassem a produzir mais petróleo do 

que necessitam para atender seu mercado interno, porque já são autossuficientes. 

Na verdade, essa tese não só não resiste a uma mínima avaliação cientifica que 

aprendemos na escola ainda quando adolescentes, nem mesmo a uma análise histórica dos 

benefícios do convívio social e das atividades econômicas diárias sempre cooperativas do ser 

humano. Nem tampouco parece demonstrar apreço pelas vantagens que a colaboração e 

convívio em sociedade, ao longo de milhões de anos, trouxe aos primitivos habitantes do 

planeta. 

Se levada à risca, tese tão primária quanto egoísta, deveríamos voltar à idade da 

pedra, onde cada comunidade produziria suas próprias utilidades eles próprios, como arcos e 

flechas, suas peles, seus tecidos e caçasse e plantasse seus próprios alimentos, quando não 

existiam nem o comércio e nem a indústria. 
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Ainda mais, segundo essa tese, o Paraná já deveria ter passado por vários apagões 

“estaduais” em sua história, pois foram várias as oportunidades em que “importamos” energia 

das regiões sudeste e de outros estados do sul. O “linhão” de Itaipu, por exemplo, que leva 

toda a energia produzida naquele empreendimento binacional para o estado de São Paulo, 

deveria, há muito, ter sido desativado. Ou nem construído. E o Paraguai não deveria fornecer 

ao Brasil os 95% da energia gerada na metade que possui do empreendimento. 

A tese da “autossuficiência energética do Paraná”, ao ser usada em processos 

administrativos e jurídicos, por agentes do poder público, causa efeitos reais e palpáveis. 

Podendo influir em decisões da comunidade e dos poderes públicos, legislativo e executivo, 

causando prejuízos financeiros de grande monta, não apenas aos empreendedores, mas à 

sociedade. 

O seu uso deveria, na verdade, gerar para os responsáveis os efeitos previstos em 

lei quanto ao uso de argumentos sem fundamentação na verdade e na boa-fé, ao qual estão 

obrigados pela natureza de seus cargos. 

A existência do Sistema Interligado Nacional para o intercâmbio de energia 

elétrica já provou ser francamente benéfica ao Paraná e ao Brasil. Questionar suas vantagens e 

sua existência, fundada em legislação em vigor há mais de 80 anos, não é razoável. O fato de 

que o SIN existe, não pode ser desconhecida por agentes do poder público. E estes ao usar de 

seus recursos públicos para difundir inverdades e confundir a população, que infelizmente não 

tem acesso ao conhecimento, devido às deficiências do nosso sistema educacional, podem ser 

responsabilizados. Não apenas pelo desperdício de recursos públicos para sustentar uma 

campanha ideológica pessoal que promoverem, mas porque atitudes assim sujeitaram toda a 

sociedade a dois “apagões”. O primeiro um apagão de energia elétrica. E o segundo, um 

“apagão” da falta de informação ou pior ainda, de desinformação proposital, de ignorância, de 

valores egoístas e de obscurantismo, segundo a qual, se no Paraná tivéssemos sempre e a 

todos os momentos, de todos os anos, energia suficiente para o nosso consumo, pouco 

importaria colaborar com os demais Estados da Federação a qual pertencemos.  
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Aos defensores desta tese simplista e primária caberia por fim perguntar, qual tem 

sido a atividade sistemática de oposição que teriam mantido, com recursos públicos, as 

demais formas de gerar energia que realmente agridem o ambiente e sujeitam o país à 

dependência de combustíveis importados, como as térmicas movidas a óleo diesel, óleo 

combustível, carvão mineral e a gás natural liquefeito e importado. 

E ainda, como pensam e sugerem que o Brasil sustente o crescimento econômico 

de que necessita seu povo para ter emprego sem energia elétrica, considerando que a geração 

de energia eólica e solar, que também são renováveis e vantajosas, tem seu período de 

produção máxima entre julho e novembro, decaindo drasticamente para 20% destes valores. 

Durante os demais meses do ano, apenas um sistema colaborativo, entre todas as fontes e 

todas as regiões de nosso vasto país, de dimensão continental, seria a solução adequada, como 

sugerem os gráficos da Figura 3.2.1-6 abaixo e inúmeros trabalhos técnicos e científicos sobre 

o setor elétrico brasileiro.  

 

Figura 3.2.1-6 - Complementaridade entre a Geração Eólica e Hidráulica no Brasil 
Fonte: EPE (2011). 
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Além do mais, quando se coloca de um lado o “meio ambiente” e de outro o 

“desenvolvimento econômico”, para conflitar entre si, tese também usada para barrar o 

desenvolvimento de pequenas centrais hidroelétricas no estado, claramente se confunde os 

conceitos de desenvolvimento sustentável. Não devemos escolher entre o “meio ambiente” ou 

o “desenvolvimento econômico”, mas sim encontrar a melhor forma de garantir a preservação 

e conservação ambiental com o desenvolvimento social e econômico, como ilustra o famoso 

diagrama na Figura 3.2.1-7. 

 
Figura 3.2.1-7 – Diagrama Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: INFAP, 20141.  
 

3.2.2. Alternativas Locacionais 

Segundo a resolução 395/98 da ANEEL, que rege o processo de autorização de 

geração da PCH KM 19, uma Pequena Central Hidroelétrica deve ser elaborada seguindo as 

diretrizes e parâmetros definidos pelo Inventário Hidroenergético do rio em que se encontra, 

devidamente aprovado pela ANEEL, no qual é identificado o aproveitamento ótimo dos 

potenciais hidráulicos encontrados naquele corpo hídrico, como preceitua a Lei 9.074 de 

1995. 

                                                 
1 Disponível em: <http://infap.org.br/page1.php>. Acesso em: 13 jan. 2014. 
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Isso porque, nos inventários, são estabelecidas as cotas à jusante e à montante de 

cada aproveitamento, que devem ser mantidas nos projetos de cada um dos potenciais 

identificados. A cota à montante refere-se ao nível d’água (N.A.) do reservatório durante a 

operação normal da usina. A cota do N.A. jusante refere-se ao nível do canal de fuga da usina, 

que fica logo após a casa de força.  

No caso da PCH KM 19 esses níveis foram estabelecidos em 593 m para o N.A. 

montante e 550 m para o NA jusante, fixados na divisão de quedas estabelecida pelo 

inventário aprovado pelo Despacho nº 125/2000 da SGH-ANEEL. As alternativas locacionais 

devem ser analisadas de tal forma que os níveis sejam mantidos, podendo ser alteradas apenas 

a posição e a tecnologia adotada. 

No projeto básico a análise das alternativas consiste na verificação de parâmetros 

geológicos, geotécnicos, ambientais, topográficos e de alternativa selecionada no inventário 

para confirmar o aproveitamento ótimo do local com a escolha final da melhor posição para o 

empreendimento. Também são analisadas alternativas tecnológicas para as estruturas de uma 

usina hidrelétrica, tais como vertedouro, barramento, tomada d’água e canal de adução. 

Foram analisadas duas possibilidades de arranjo para a PCH KM 19. Salienta-se 

que, respeitando o disposto na Tabela 6.3.2 do Capítulo 6 das “Diretrizes para Projetos de 

PCH” – ELETROBRÁS, 2000, apresentada na Tabela 3.2.2-1 abaixo, no caso de risco a vidas 

humanas à jusante, nas três alternativas de arranjo adotou-se para o dimensionamento do 

vertedouro a vazão de cheia instantânea com tempo de recorrência de 10.000 anos, de 

1.411,4 m³/s como vantagem competitiva notável e adequada à situação da ocupação das 

margens a jusante do barramento, habitadas por população esparsa, mas permanente. 

Tabela 3.2.2-1- Valores recomendados a serem adotados para tempo de recorrência e riscos 

Tempo de recorrência 

(T – anos) 

Vida Útil da 
Usina 

(n– anos) 

Risco 

(r - %) 
Caso 

500 50 9,5 Geral 

1.000 50 4,9 Perigo de sérios danos materiais a jusante 

10.000 50 0,5 Perigo de danos humanos a jusante. 

Fonte: ELETROBRÁS, 2000. 
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Os seguintes itens foram estudados para a obtenção das alternativas: 

• O reservatório de um empreendimento hidroelétrico é um dos principais 

agentes causadores de impacto ambiental. Assim, inicialmente procurou-se uma posição para 

o eixo do barramento de tal forma que criasse a menor área do reservatório possível; 

• A área de drenagem aproveitada do rio é fator determinante da potência de um 

empreendimento. Assim, foi adotado como limitante à montante a foz do rio Lajeadão, de 

modo a incluir sua vazão no aproveitamento; 

• A escolha das alternativas busca o melhor custo/benefício energético e, com 

relação aos custos, os maiores contribuintes são o tamanho do barramento e o comprimento 

do canal. Buscou-se, assim, a posição ótima para o empreendimento de modo a obter os 

menores valores de custo possíveis. 

• Outro fator que se buscou para obter o melhor custo/benefício foi a potência 

instalada, chegando numa posição ótima para obter o valor máximo de 10,0 MW. 

Assim, após uma série de análises de posicionamento do eixo do barramento e das 

estruturas hidráulicas, chegou-se às duas alternativas apresentadas a seguir.  

A Alternativa 1 é constituída por vertedouro controlado por comportas segmento 

com eixo do barramento distante 850 m a montante do previsto no Inventário aprovado pelo 

Despacho nº 125/2000. 

A Alternativa 2 é constituída por vertedouro em soleira livre com o eixo do 

barramento estabelecido no local previsto pelo Inventário. 
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3.2.2.1. Alternativa 1 – Eixo do barramento distante 850 m a montante do previsto no 

Inventário 

A primeira alternativa considerada propõe o uso de vertedouro controlado com 

comportas, construído para a vazão de cheia relativa a um tempo de recorrência de 10.000 

anos.  

O arranjo da Alternativa 1 apresenta casa de força aproximadamente 5.594 m a 

jusante do vertedouro controlado com comportas, sendo que este fica posicionado nas 

coordenadas 25°08’58” Sul e 50°56’48” Oeste. O circuito de adução é composto de tomada 

d'água, canal de adução de 5.594 m de comprimento, câmara de carga e conduto forçado, pela 

margem esquerda. 

Na Alternativa 1 o arranjo foi analisado com vertedouro controlado com 

comportas, porém devido ao uso de vazão máxima de 1.411,4 m³/s (tempo de recorrência de 

10.000 anos), a cota da crista da barragem foi fixada em 596,78 m, visto que a sobre-elevação 

do nível da montante atingirá a cota máxima de 593 m, ficando assim com uma borda livre de 

3,78 m. Devido a isto a barragem da alternativa 1 possuirá uma extensão total de 91,86 m, 

sendo 46,42 m de extensão a escada de peixe, 18 m referente a barragem direita, 60,76 m do 

vertedouro, além da tomada d’água, com 13,10 m de extensão. 

A configuração do circuito de adução será realizada através da adução em 

superfície livre até uma câmara de carga seguindo pelo conduto forçado e alimentando as 

turbinas hidráulicas. 
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Figura 3.2.2-1 - Mapa do Arranjo proposto no Projeto Básico – Alternativa 1 

Fonte:Enercons, 2011
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Nesta alternativa, previu-se a construção de uma câmara de carga de 752,75 m² de 

superfície hidráulica e altura de 8,20 m, perfazendo um volume de 6.172,55 m³. 

A conexão hidráulica entre a câmara de carga e as turbinas é feita através de um 

conduto forçado de 146 m de extensão. As válvulas de fechamento logo a montante das 

turbinas se encontram abrigadas na casa de força. 

A casa de força, situada também na margem esquerda, será do tipo abrigada 

contendo duas turbinas do tipo Francis, de 5.155 kW de potência cada, com rotação síncrona 

de 450 rpm, que serão acopladas diretamente a geradores trifásicos síncronos com potencia 

individual de 5.263 kVA. 

A área inundada pelo reservatório, no seu Nível Máximo Normal (593 m) será de 

0,019 km2, incluída a calha natural do rio. 

3.2.2.2. Alternativa 2 – Eixo do barramento na posição do Inventário 

A segunda alternativa considerada propõe o uso de vertedouro de soleira livre e 

circuito de adução nas seguintes partes consecutivas: tomada d'água, canal de adução com 

4.812 m, câmara de carga e conduto forçado, alimentando duas unidades geradoras da casa de 

força. 

O local do barramento foi escolhido de forma a diminuir os impactos causados, 

tendo uma área de reservatório ausente no projeto.  
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Figura 3.2.2-2 - Mapa do Arranjo proposto no Projeto Inventário – Alternativa 2 

Fonte: Enercons, 2011
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O barramento será formado por vertedouro de soleira livre, com 50 m de 

comprimento, tomada d'água com comprimento de 13,10 m, barragem direita com 100 m e 

barragem esquerda com 17,40 m. O barramento completo totalizará 180,5 m de comprimento 

e estará localizado na mesma posição determinada pelo arranjo do inventário. O eixo do 

barramento para essa alternativa, estará localizado sobre as coordenadas 25°06'32,32" Sul e 

50°55'56,76" Oeste.  

O canal de adução situado na margem esquerda terá 4.812 m de extensão. A 

câmara de carga terá 753 m² de área superficial, e altura de 8,20 m.  

O conduto forçado, com 146 m de comprimento total, sendo 128,17 m entre a 

câmara de carga e a bifurcação em dois condutos com 17,83 m cada. 

A casa de força, situada também na margem esquerda, será do tipo abrigada 

contendo duas turbinas do tipo Francis, de 5.155 kW de potência nominal cada, com rotação 

síncrona de 450 rpm, que serão acopladas diretamente a geradores trifásicos síncronos com 

potência individual de 5.263 kVA. 

A área inundada pelo reservatório, no seu Nível Máximo Normal (593 m) será de 

0,100 km², incluída a calha natural do rio. 
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3.2.2.3. Comparação das alternativas locacionais 

O Quadro 3.2.2-1  mostra um resumo das características das alternativas com 

dados locacionais e dimensionais das duas alternativas. 

Quadro 3.2.2-1 - Comparação das alternativas 

Estrutura Alternativa 1 Alternativa 2 

Vertedouro 

Controlado por 
comportas segmento (7 
no total com 60,67 m de 

extensão) 

Vertedouro em soleira 
livre de 50 m 

Barramento 

Posicionado a 850 m a 
montante da posição 

determinada no 
Inventário, com 91,86 m 

de comprimento. 

Posição do inventário, 
barragem direita de 100 m 
e barragem esquerda de 
17,40 m, totalizando 

180,50 m de comprimento. 

Tomada d’água (m) 13,10 13,10 

Canal de adução (m) 
5.594, pela margem 

esquerda. 
4.812, pela margem 

esquerda. 

Conduto forçado (m) 146 m, com bifurcação. 146, com bifurcação. 

Casa de força 
(unidades geradoras) 

2 (Tipo Francis) 2 (Tipo Francis) 

Potência instalada 
(MW) 

10 10 

Área Alagada (km²) 0,019 0,100 

Área Alagada (km²) 
NA Maximorum 
(TR 10.000 anos) 

0,026 0,162 

Fonte: Enercons, 2011 

Foram analisadas duas possibilidades para o vertedouro: A alternativa 1 

considerando o tempo de recorrência de 10.000 anos e controlado por comportas de segmento  

e a alternativa 2 considerando a mesma vazão de cheia, porém com soleira livre. 

Na Alternativa 1, a cota de crista da barragem foi fixada em 596,78 m, 

correspondendo a 3,78 m de borda livre sobre o nível normal de montante de 593 m. Já a 

alternativa 2 apresenta o arranjo analisado com vertedouro de soleira livre, porém devido ao 

uso de vazão máxima de 1.411,4 m³/s (tempo de recorrência de 10.000 anos). A carga 

hidrostática máxima sobre o vertedouro da Alternativa 2 foi recalculada em 5,5 m, e 

comprimento do vertedouro em 50 m. Isso se deve a utilização de coeficiente de descarga, de 

perfil WES do vertedouro, recalculado para a nova análise. O comprimento total do 
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barramento, na Alternativa 2, será de 180,5 m, composto pelo vertedouro de soleira livre, 

tomada d'água de 13,10 m, barragem direita com 100 m e barragem esquerda com 17,40 m , e 

este estará locado na posição proposta no inventário. 

Em relação ao circuito de adução, as ambas alternativas possuem adução em 

superfície livre até uma câmara de carga seguindo pelo conduto forçado e alimentando as 

turbinas hidráulicas. 

Na primeira alternativa, a adução em superfície livre é composta de um canal de 

5.594 m de comprimento, e na segunda alternativa, conforme proposto no inventário, a 

adução em superfície livre é composta de um canal de 4.812 m, ambas na margem esquerda. 

Na primeira e na segunda alternativa, previu-se a construção de uma câmara de 

carga de 753 m² de superfície hidráulica e altura de 8,20 m, perfazendo um volume de 

6.175 m³. 

Neste projeto propõe-se a construção de um conduto forçado de 128,17 m de 

comprimento entre a última câmara de carga e a bifurcação em conduto metálico que serve de 

entrada para dois condutos metálicos, com o comprimento de 17,83 m cada, atendendo a cada 

uma dos dois conjuntos geradores da casa de força, totalizando 146 m. No arranjo proposto no 

inventário, a conexão hidráulica entre a câmara de carga e as turbinas é feita também por 

conduto forçado de 146 m de extensão igual a Alternativa 1. Nos dois casos as válvulas de 

fechamento logo a montante das turbinas se encontram abrigadas na casa de força. 

Para permitir adequada comparação dos custos das duas alternativas, foi 

necessário adequar a potência instalada do arranjo apresentado no inventário, com relação ao 

projeto dimensional dos elementos hidráulicos, aos seus quantitativos e aos seus custos 

unitários. 

Desta maneira, os quantitativos de obras civis das duas alternativas de arranjo 

serão comparados tendo como base a mesma potência instalada, a mesma geração de energia 
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(perdas hidráulicas iguais) e o atendimento as cotas de montante e jusante determinado pelo 

inventário na posição encontrada pelo levantamento topográfico com método diferencial 

estático e rastreio com GPS Geodésico. 

Deste modo, todas as alternativas foram analisadas considerando que a potência 

instalada da casa de força é de 10,00 MW, para permitir uma comparação consistente entre as 

duas alternativas. 

Nas Tabela 3.2.2-2 a Tabela 3.2.2-4 são mostrados os quantitativos e custos para a 

escavação em solo, rocha a céu aberto e concretagem das duas alternativas analisadas, 

conforme o Orçamento Padrão ELETROBRÁS (OPE), obtido nos Estudos de Projeto Básico 

da PCH KM 19. 

Tabela 3.2.2-2 – Quantitativo e custos de escavação comum 

Elemento da PCH 
Alternativa 1 

(m³) 
Alternativa 2 

(m³) 

Casa de força 10.346 10.346 
Canal de desvio 1.762 3.423 
Barragens de concreto 19.266 31.922 
Vertedouro 7.627 4.244 
Tomada d’água 6.717 4.825 
Canal de adução 89.631 68.258 
Câmara e canal extravasor / Chaminé 2.832 2.832 
Conduto forçado 3.298 3.298 
Canal de fuga 0 0 
Construções especiais 0 0 

Quantitativo Total (m³) 141.479 129.148 

Custo Total com custo unitário de R$ 11,29/m³ 1.597.297,91 1.458.080,92 

Fonte: Enercons, 2011 
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Tabela 3.2.2-3– Quantitativo e custos de escavação em rocha a céu aberto 

Elemento da PCH 
Alternativa 1 

(m³) 
Alternativa 2 

(m³) 

Casa de força 5.257 5.257 

Canal de desvio 3.513 793 
Barragens de concreto 4.499 8.399 
Vertedouro 8.477 4.208 
Tomada d’água 7.588 6.099 
Canal de adução 114.891 97.493 
Câmara e canal extravasor / Chaminé 3.628 3.628 
Conduto forçado 3.134 3.134 
Canal de fuga 1.448 1.448 

Quantitativo Total (m³) 52.435 130.459 
Custo Total com custo unitário de R$ 16,00/m³ 1.720.991,15 1.472.882,11 

Fonte: Enercons, 2011 

 

Tabela 3.2.2-4– Quantitativo e custos de concretagem 

Elemento da PCH 

Custo 
Unitário 
(R$/m³) 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Quantitati-
vo (m³) 

Custo 
(R$) 

Quantitati-
vo (m³) 

Custo 
(R$) 

Casa de força 402,51 1.768 711.638 1.768 711.638 
Barragens de concreto 281,85 1.074 302.707 18.174 5.122.342 
Vertedouro 542,82 4.067 2.207.649 14.562 7.904.545 
Tomada d’água 513,05 1.685 864.489 1.837 942.473 
Canal de adução 528,87 5.950 3.146.777 5.117 2.706.228 
Câmara e canal extravasor / Chaminé 528,87 404 213.663 404 213.663 
Conduto forçado 493,87 1.033 510.168 1033 510.168 
Canal de fuga 314,92 0 0 0 0 
Construções especiais 528,87 48 25.386 139 75.513 
Quantitativo Total 16.029 7.982.476 42.943 18.184.569 

Fonte: Enercons, 2011 

A Tabela 3.2.2-5 apresenta o comparativo dos custos totais das principais obras 

civis de cada alternativa em relação à escavação comum, escavação em rocha a céu aberto e 

concretagem. Considerando como modelo comparativo a Alternativa 1, obtemos o menor 

custo total das principais obras civis na Altenativa 1 com redução de 52,73% em relação à 

segunda alternativa. 
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Tabela 3.2.2-5– Custos totais das principais obras civis e diferenças 

 Alternativa 1 (R$) Alternativa 2 (R$) 

Escavação comum 1.597.297,91 1.458.080,92 
Escavação em rocha a céu aberto 553.582,57 1.472.882,11 
Concretagem 7.982.476 18.184.569 
Total 11.133.356,70 21.115.532,21 

Comparação 
Diferença em relação à alternativa 1 (R$)  9.814.766,93 
Diferença em relação à alternativa 1 (%)  186,85% 

Fonte: Enercons, 2011 

Para os preços unitários dos equipamentos, foram feitas pesquisas a fabricantes e, 

na falta destes, foi adotada a metodologia do item 7.6 Custos, presente nas “Diretrizes para 

Projetos de PCH” – ELETROBRÁS, 2000. Os preços unitários dos equipamentos estão 

apresentados no Quadro 3.2.2-2 e seus valores são comuns às duas alternativas. 

Quadro 3.2.2-2– Preços Unitários de Equipamentos 

Fonte: Enercons, 2011 

Na Tabela 3.2.2-6 são mostrados os custos de cada alternativa por classificação 

conforme o Plano de Contas Padrão ELETROBRÁS para usinas hidrelétricas, de modo a se 

enquadrar na linguagem usual do Setor Elétrico e a obter um total de custos diretos. 

 Estrutura Equipamentos Preço Unitário (R$) 

Tomada d’água 

Comportas e guinchos (uni) 117.538,00 

Guindastes (uni) 118.486,71 

Grades e limpa-grades (uni) 260.143,49 

Conduto Forçado Revestimento metálico (t) 25.000,00 

Casa de Força 

Turbina Kaplan “S” (gl) 421.005,00 

Ponte rolante (gl) 143.820,00 

Gerador (gl) 1.197.532,89 

Comportas ensecadeiras de jusante (gl) 108.662,00 
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Tabela 3.2.2-6– Custos dos Arranjos analisados 

Descrição das Contas Alternativa 1 (R$) Alternativa 2 (R$) 

Terrenos, benfeitorias, estradas e 
construções especiais 

2.106.155 2.266.005 

Equipamentos da casa de força e 
canal de fuga 

4.547.131 4.547.131 

Barramento (desvio, vertedouro e 
barragem) 

4.952.759 14.655.939 

Adução (tomada até condutos) 15.486.466 14.262.521 

Custos diretos totais 27.092.511 35.731.596 
Fonte: Enercons, 2011 

Na  Tabela 3.2.2-7 é apresentado o custo total das duas alternativas, considerando 

apenas os custos diretos detalhados acima e os custos indiretos. 

Tabela 3.2.2-7– Custos diretos e indiretos 

Custos Alternativa 1 (R$) Alternativa 2 (R$) 

Custos diretos totais 27.092.511 35.731.596 

Custos indiretos 3.251.101 4.287.791 

Custo total (Excluídos JDC) 30.343.613 40.019.387 

Fonte: Enercons, 2011 

Na  Tabela 3.2.2-8 é apresentado o custo total das duas alternativas, considerando 

apenas os custos diretos e indiretos detalhados acima e o custo total de juros adquiridos 

durante o processo construtivo do empreendimento. 

Tabela 3.2.2-8– Custo total incluindo juros 

Custos Alternativa 1 (R$) Alternativa 2 (R$) 

Custo total (Excluídos JDC) 30.343.613 40.019.387 

Juros durante a construção 3.034.361 4.001.939 

Custo total (Incluídos JDC) 33.377.974 44.021.326 

Fonte: Enercons, 2011 
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A Tabela 3.2.2-9 apresenta o custo total das duas alternativas com a inclusão dos 

juros e também do valor gasto com a linha de transmissão e subestação. 

Tabela 3.2.2-9– Custos totais 

Custos Alternativa 1 (R$) Alternativa 2 (R$) 

Custo total (Incluídos JDC) 33.377.974 44.021.326 

Subestação e LT 965.226,69 965.226,69 

Total (com juros durante construção) 34.343.200,46 44.986.552,62 

Fonte: Enercons, 2011 

A  Tabela 3.2.2-10 apresenta o custo total das duas alternativas para a comparação 

de diferenças de valores, considerando como modelo a alternativa 1. 

Tabela 3.2.2-10 – Comparativo em relação à alternativa 1 

Custo Alternativa 1 (R$) Alternativa 2 (R$) 

Total (com juros durante construção) 34.343.200,46 44.986.552,62 

Comparação 

Diferença em relação à alternativa 1 (R$)  10.643.352,16 
Diferença em relação à alternativa 1 (%)  30,99% 

Fonte: Enercons, 2011 

Verifica-se na Tabela 3.2.2-10 que a Alternativa 1 para o arranjo geral da 

PCH KM 19, cujos custos finais das principais obras civis resultaram em R$ 34.343.200,46 

(R$ 3.434.320,05 / kW) contra R$ 44.986.552,62 da Alternativa 2, sendo portanto a 

Alternativa 1 a mais econômica. 

3.2.2.4. Seleção da alternativa 

A seleção da alternativa foi feita tendo como critério básico a maximização 

energética do empreendimento e a melhor adequação às condições existentes no local, com a 

mínima obra civil e o mínimo impacto ambiental possível. 
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 Em todas as alternativas analisadas, foi também rigorosamente observado o 

critério básico de manutenção das cotas de montante e jusante, respectivamente 593,0 m e 

550,0 m, para evitar interferências em outros aproveitamentos no Rio dos Patos, respeitando 

esses parâmetros básicos, fixados no Inventário Hidrelétrico Simplificado aprovado pela 

ANEEL através do Despacho n° 125/00. 

Desta forma, a alternativa selecionada foi a Alternativa 1, pois, quando comparada 

à Alternativa 2 incorpora aperfeiçoamentos significativos, não só com relação ao 

dimensionamento correto dos volumes de escavação e concreto, em função dos estudos 

geotécnicos realizados, mas também com relação à segurança e aos impactos ambientais. 

Um desses aperfeiçoamentos foi relativo à escolha correta dos tempos de 

recorrência das vazões de cheia, tanto na fase de desvio como na de operação. Na fase de 

desvio do rio o projeto adotou o tempo de recorrência de 25 anos, o que não foi informado no 

Inventário. Na fase de operação foi adotado o tempo de recorrência de 10.000 anos, da mesma 

forma que no Inventário. 

O posicionamento do eixo do barramento na Alternativa 1 apresenta a menor 

distância entre as margens do rio no trecho situado nas corredeiras naturais existentes no Rio 

dos Patos e atende às melhores condições dos pontos de vista geológico, geomorfológico e 

topográfico, permitindo ainda, atender à determinação do Inventário aprovado com respeito à 

cota de montante N.A. 593 m e jusante N.A. 550 m. 

Um dos motivos para a escolha da Alternativa 1 foi a possibilidade de reduzir os 

custos, apresentando uma diferença de R$ 10.643.352,16 em comparação com a Alternativa 2. 

Apesar de nas contas de canal de adução exibidas na quarta linha da Tabela 3.2.2-6, item mais 

oneroso do levantamento de custos da alternativa 1 (cerca de 57% dos custos diretos totais 

desta alternativa). Como se pode observar, foi possível reduzir o somatório deste item em 

R$ 1.223.945,00 se optado pela alternativa 2. 

Entretanto, a carga hidrostática adicional de 5,50 m de altura que pode vir a 

ocorrer devido ao vertedouro de soleira livre no caso de enchente com tempo de recorrência 
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de 10.000 anos, tornaria obrigatória a aquisição de maiores áreas de reservatório e de 

preservação. Além do mais, na Alternativa 2 a cota da crista do barramento seria de 598,5 m, 

o que teria um aumento significativo nas contas no valor de R$ 9.703.180,00. 

Ressalta-se que os principais impactos ambientais em aproveitamentos 

hidrelétricos estão diretamente relacionados ao tamanho do reservatório. A Alternativa 2 

apresenta área de reservatório e de preservação quase 5 vezes maior que a Alternativa 1 

devido a carga hidrostática adicional. Logo, a escolha da Alternativa 1  proporcionará um 

menor impacto sobre a população local, diminuirá as áreas atingidas, bem como terá menor 

impacto sobre a flora, fauna e meio ambiente local. 

Deste modo, a Alternativa 1 foi selecionada, não apenas por ser a mais 

econômica, mas também por resultar no menor impacto socioambiental. De acordo com essa 

alternativa, o empreendimento será composto por sete vertedouros controlados por comportas, 

tomada d'água, canal de adução de 5.594 m de extensão, câmara de carga, conduto forçado e 

casa de força localizada aproximadamente 5.191 m a jusante do barramento seguindo o leito 

do rio. 

Portanto, o arranjo para o eixo do barramento será constituído de: barragem na 

margem direita, com 18,00 m de comprimento; vertedouro, com 60,76 m de extensão e sete 

comportas de segmento; tomada d'água com 13,10 m de comprimento; e escada de peixe, com 

46,30 m de extensão. Todos os elementos do barramento terão crista na cota 596,78 m e 

totalizarão 91,86 m de extensão. O vertedouro foi projetado para a vazão de cheia relativa ao 

tempo de recorrência de 10.000 anos, de 1.411,4 m³/s, obedecendo ao disposto no Manual de 

Diretrizes de Projetos de PCHs da Eletrobrás. 
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3.3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.3.1. Acesso 

A região onde será implantado o empreendimento dispõe de infraestrutura viária, 

de energia e telefone até a localidade de Prudentópolis, sendo o acesso através de estradas 

vicinais e vias projetadas (conforme Desenho nº 119.028.1.5.01.001 – Mapa de Localização e 

Acesso). A Figura 3.3.1-1 apresenta o traçado da área urbana até a proximidade do 

empreendimento, por ambas as margens, através de estradas vicinais existentes. 

 

 
Figura 3.3.1-1 – Acessos ao local do barramento da PCH KM 19. 

Fonte: Elaboração própria. 
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O acesso à ombreira da margem esquerda é feito através do entroncamento entre a 

Rodovia Federal BR-373 (Km 264) sentido Guarapuava-PR com a Rodovia Estadual PR-160. 

Ao acessar a Rodovia PR-160 deve-se seguir por estrada de terra por aproximadamente 4,0 

km e virar a direita na denominada Linha Nova Galícia, seguindo a estrada deve-se virar a 

direita após 7,0 km em um acesso entre as propriedades rurais seguindo por mais 800 m em 

estrada de terra até o local do aproveitamento. 

O acesso à ombreira da margem direita se dará pelo município de Guamiranga, 

cujo acesso será feito por uma estrada de terra chamada Estrada do Lajeadinho, à esquerda do 

KM 257 da Rodovia Federal BR-373 sentido Prudentópois-Guamiranga. Percorrer a estrada 

de terra por aproximadamente 6,0 km, no sentido ao Distrito Boa Vista, e virar a esquerda ao 

encontrar um entroncamento próximo a Igreja da Boa Vista. Ainda em estrada de terra, 

percorrer mais 4,0 km pela estrada que leva as propriedades rurais na região até encontrar a 

margem do Rio dos Patos e o local do empreendimento. 

No âmbito da obra estão planejados novos acessos pelas margens esquerda e 

direita, levando-se em consideração as frentes de serviço, o canteiro de obras e demais 

dependências. Foi prevista a operação de um sistema para evitar as nuvens de poeira causadas 

pelas estradas de acesso ao local por caminhões pipas, baseada em rega sistemática dos 

trechos com maior incidência.  Está prevista a construção de uma ponte de serviço que poderá 

ser mantida após a obra para interligar as duas margens e facilitar a comunicação viária entre 

os municípios e o acesso aos empreendimentos e atrações turísticas da região. 
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3.3.2. Arranjo geral 

O arranjo geral da PCH KM 19 está dividido em três partes principais: 

barramento, circuito de adução e circuito de geração, conforme observado no Desenho 

119.028.1.5.03.001 – Arranjo Geral da Alternativa Selecionada - Planta. 

O barramento proposto possui 91,86 m de comprimento total e é composto de 

barragem, vertedouro e tomada d’água. Pode ser observado o conjunto no Desenho 

119.028.1.5.03.006 – Barramento Geral – Planta e Vista. 

Para todas as edificações e áreas impermeabilizadas, tais como casa de força, 

subestações, canteiros de obra e outras que se fizerem necessárias, serão previstas formas de 

captação, armazenamento temporário e disposição final das águas pluviais, através de 

canaletas e tubulações em PVC, destinando até o leito do Rio dos Patos, garantindo que não 

se intensifiquem processos erosivos. Está prevista a instalação de sistema de contenção contra 

vazamento de óleos, graxas, etc. O detalhamento dos equipamentos será apresentado quando 

da elaboração do projeto executivo do empreendimento. 

3.3.2.1.Barragem 

O barramento da PCH KM 19 está localizado em região geologicamente ocupada 

pela Formação Teresina intercalada pela soleira de diabásio da Formação Serra Geral, tendo 

consequentemente como substrato geológico rochas e seus produtos de alteração. 

Cabe ressaltar que o local da implantação do barramento apresenta condições 

geológicas e geomorfológicas favoráveis, conforme é detalhado nos estudos geológicos e 

geotécnicos do Projeto Básico da PCH KM 19. 

Além dos estudos de superfície, o local do barramento foi ainda pesquisado 

através de sondagens geológico/geotécnicas e de perda d’água sob pressão que permitiram 
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concluir que após a remoção de uma pequena espessura de saprólitos o local possuirá 

capacidade adequada para suportar estruturas de concreto do porte das projetadas. 

Porém, especial atenção deverá ser dada a camadas de basaltos friáveis e níveis de 

brechas em fase de alteração intensa e possibilidades de entradas de água de aquíferos 

confinados, exigindo a previsão de um sistema de obturação de possíveis vazamentos 

(cortinas de injeção).  Durante a fase de construção, uma campanha da sondagem mais densa 

deverá ser executada para permitir uma estimativa mais correta para essas cortinas.  

Dessa forma, o posicionamento do eixo do barramento escolhido representa a 

menor distância entre margens no trecho situado nas corredeiras naturais existentes no Rio 

dos Patos e apresenta melhores condições dos pontos de vista geológico, geomorfológico e 

topográfico. 

A estrutura da barragem foi projetada na concepção “concreto a gravidade”, 

possuindo apenas uma barragem na margem direita (ver Desenho nº 119.028.1.5.03.006). A 

barragem terá 18 m de comprimento, dividida em quatro seções com altura máxima de 11,3 m 

e a crista na cota 596,78 m, conforme o Desenho nº 119.028.1.5.03.007 – Barragem – Planta, 

vistas e cortes. 

Prevê-se um volume total de 1074 m³ de concreto para a barragem, sendo que as 

seções terão paramento de montante vertical e de jusante inclinado em 1V:0,75H. Além disso, 

os trechos serão escalonados em blocos com no máximo 9 m de largura, em função das 

escavações que terão de ser realizadas, com o intuito de se engastar as bases das barragens em 

rocha sã. 

Para a construção da barragem será escavado um volume total de 813,0 m³, sendo 

439,0 m³ de escavação comum e 374,0 m³ de escavação em rocha. 

As rochas provenientes das escavações são utilizadas para a produção de materiais 

pétreos britados para concreto, além da disponibilidade da exploração comercial de pedreiras 
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presentes na região. Também há uma facilidade para a aquisição de cimento. No caso de 

material arenoso, um volume significativo será encontrado em jazidas localizadas em 

Ponta Grossa, distante aproximadamente 80 km do local do empreendimento. Materiais 

excedentes (“bota-fora”) poderão ser aproveitados para a melhoria dos caminhos e acessos ao 

local da obra. 

Utilizou-se o software CADAM no Projeto Básico para assegurar a estabilidade 

estrutural da barragem em diferentes casos de níveis d’água no reservatório e analisando 

diversos parâmetros. A partir disso, foi possível constatar que o dimensionamento proposto 

garante a estabilidade da barragem, com coeficientes de segurança adequados ao porte do 

empreendimento. 

A construção da barragem se dará em quatro etapas: 

1) Preparo da fundação e das ombreiras: consiste na limpeza, incluindo o 

desmatamento e destocamento de uma faixa de 5 m a montante e a jusante, removendo para o 

bota-fora o material retirado até que seja atingida a rocha adequada para a fundação. 

2) Escavação da fundação: a escavação deverá ser conduzida até se obter uma 

superfície bem rugosa e plana. O local deve estar limpo e desimpedido de fragmentos de 

rocha, lama ou detritos através de utilização de água/ar. 

3) Tratamento da fundação: deverão ser drenados possíveis olhos d’água e 

injetadas cortinas de impermeabilização no caso de haver fraturas na rocha. 

4) Montagem das estruturas: a concretagem deverá ser, em princípio contínuo e as 

juntas verticais entre os blocos deverão ser vedadas, para minimizar as perdas de água. Entre 

as juntas de construção dos blocos, com no máximo 16,00 m, serão executados veda-juntas 

engastados na rocha, seguindo pelo paramento de montante até a crista da barragem. 
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3.3.2.2.Vertedouro 

O vertedouro será do tipo controlado por comporta, dotado de sete comportas, do 

tipo segmento, centralizado no barramento, de 7 m de comprimento cada uma, com 8 m de 

raio médio e altura de 4,62 m, acionadas por meio de cilindros hidráulicos. 

Está prevista a construção do vertedouro em duas fases, sendo construídas na 

primeira fase cinco comportas e na segunda fase serão construídas as duas restantes.  

Para a construção do vertedouro, será necessário escavar um volume de 3.908 m³, 

sendo 803,5 m³ de escavação comum e 3.104,5 m³ de escavação em rocha. O vertedouro 

totalizará um volume de 4.067 m³ de concreto convencional. 

O conjunto total do vertedouro medirá 60,76 m de comprimento, estando a ponte 

do vertedouro na cota 596,78 m. O Desenho 119.028.1.5.03.008 – Vertedouro – Planta e 

Cortes apresenta o vertedouro detalhado. 

A vazão de projeto do vertedouro de 1.411 m³/s é relativa ao tempo de recorrência 

de 10.000 anos, conforme determinado nos Estudos Hidrológicos, apresentando uma carga 

bruta máxima de 5,5 m acima da crista da ogiva do vertedouro que está na cota 594,5 m, 

sendo seu coeficiente de descarga igual a 3,63 ft1/2/s.  

A regra de operação adotada para o vertedouro é manter o nível normal de 

montante do reservatório na cota 593 m até a vazão de 782 m³/s, correspondente ao tempo de 

recorrência de 100 anos. Para vazões maiores que 782 m³/s, o nível do reservatório começará 

a subir utilizando a borda livre para acúmulo temporário de cheia até atingir seu nível máximo 

na cota 594,5 m para a vazão de 1.411 m³/s relativa ao tempo de recorrência de 10.000 anos. 

Para assegurar a estabilidade do vertedouro utilizou-se o software CADAM sobre 

diferentes casos de níveis d’água no reservatório, calculando os coeficientes de segurança, 
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constatando que a estabilidade do vertedouro analisado para as situações de equilíbrio 

(tombamento, escorregamento e flutuação) é satisfatória. 

3.3.2.3.Comportas do vertedouro 

- Comporta Segmento 

As comportas de segmento terão seu movimento realizado por cilindros 

hidráulicos de comprimento total igual a 5,3 m quando as comportas estiverem fechadas e 

com comprimento igual a 3,3 m na situação das comportas totalmente abertas. Deverão ser 

utilizados dois cilindros por comporta, sendo que o esforço do cilindro será transmitido 

diretamente com contrapeso, pivotado em coluna sobre a parede do vertedouro. Os 

parâmetros construtivos das comportas estão apresentados na O desenho 119.028.1.5.03.008 – 

Vertedouro – Planta e Cortes, do Volume V – Desenhos, apresenta os detalhes das comportas. 

Tabela 3.3.2-1. O desenho 119.028.1.5.03.008 – Vertedouro – Planta e Cortes, do 

Volume V – Desenhos, apresenta os detalhes das comportas. 

Tabela 3.3.2-1- Parâmetros construtivos das comportas do vertedouro 

Número de comportas 7 unidades 

Tipo Comporta de segmento 

Dimensões L x H x R 7,00 x 4,62 x 8,00 m 

Acionamento 2 cilindros hidráulicos por comporta 

Comprimentos do cilindro hidráulico 5,3 m e 3,3 m (comportas fechadas e abertas) 

Peso de uma comporta 11,56 tf ou 113,3 kN 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

- Comporta Ensecadeira 

A comporta ensecadeira é utilizada para a manutenção na comporta segmento. A 

comporta apresenta 4,5 m de altura por 7,35 m de largura. 
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A manobra é realizada através de uma viga pescadora e uma talha elétrica, as 

quais se movimentam através do pórtico. 

3.3.2.4. Tomada D’Água 

A tomada d’água da casa de força é do tipo superfície livre e está situada junto à 

margem esquerda. A estrutura da tomada d’água foi projetada em um único bloco de 

concreto, com volume de 1.684 m³ para garantir a sua estabilidade, com comprimento de 

18,35 m, largura na base de 13,11 m e altura de 11,28 m, conforme Desenho 

119.028.1.5.03.009 – Tomada d’água – Planta, vista e corte. 

Para a construção será escavado um volume de 6.057,00 m³, sendo 2.099,00 m³ de 

escavação comum e 3.958,00 m³ de escavação em rocha. 

Os equipamentos montados nesta estrutura serão: 

a) Um pórtico de concreto fixo com uma talha elétrica, para montagem e 

operação das comportas e grade de proteção; 

b) Uma comporta plana com rolete (tipo vagão) construída em chapa de aço, com 

altura de 6,50 m e largura de 6,00 m; 

c) Uma grade removível com altura de 8,53 m e largura de 7,28 m, constituída de 

barras tubulares verticais e horizontais espaçadas de 180 mm. 

As principais características utilizadas para o dimensionamento dos equipamentos 

associados à tomada d’água são apresentadas na Tabela 3.3.2-2. 
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Tabela 3.3.2-2 - Parâmetros da tomada d’água  

Vazão nominal turbinada máxima 27,57 m³/s 

Nível de água normal a montante 593,00 m 

Velocidade da água nas grades 0,82 m/s 

Cota na soleira da tomada d’água 589,50 m 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

O método de construção da tomada d’água será de forma similar à barragem 

conforme etapas apresentadas no item 3.3.2.1. Barragem. 

3.3.2.4.1. Grades de proteção 

Foram escolhidos os tubos de seção circular para a construção da grade de 

proteção devido à sua menor perda de carga e à sua alta resistência mecânica por 

comprimento de material, sendo que estas serão unidas através de soldagem. 

A grade de proteção deverá receber pintura de proteção para garantir durabilidade 

com pouca manutenção. A Tabela 3.3.2-3 apresenta os parâmetros construtivos da grade de 

proteção. 

Tabela 3.3.2-3 - Parâmetros construtivos da grade de proteção 

Número de grades 1 unidade 

Dimensões das grades: L x H 7,28 x 8,53m 

Material da grade  Tubos de aço circulares 

Dimensões das barras: diâmetros 28,00 mm 

Espaçamento das barras 180,00 mm 

Peso 21,00 kN 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

A retirada dos detritos retidos pela grade será executada mecanicamente com 

auxílio de um limpa-grade acionado por cilindros hidráulicos nos períodos de manutenção 

programada da PCH. 
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Não haverá sedimentação de sólidos no fundo do reservatório, visto sua pequena 

área de apenas 0,019 km² e a altura do barramento de apenas 9,27 m, ou seja, todo sedimento 

afluente será transportado para jusante do barramento. 

3.3.2.4.2. Comportas de serviço da tomada d’água 

Para permitir o esvaziamento total do circuito adutor das turbinas, será instalada 

na tomada d’água uma comporta plana de serviço, composta de um conjunto de guias e 

quadro de vedação. 

Esta comporta tipo vagão será manobrada por meio de talha elétrica móvel em 

pórtico de concreto fixo na parte superior da tomada d’água. 

O quadro de vedação e a guia lateral serão embutidos no concreto e guiarão o 

movimento de subida e descida da comporta e serão fabricadas de chapa de aço reforçado, 

formando um quadro rígido. 

A comporta e suas peças fixas receberão pintura de proteção, garantindo 

durabilidade com pouca manutenção. Os parâmetros construtivos estão apresentados na 

Tabela 3.3.2-4. 

Tabela 3.3.2-4 - Parâmetros construtivos das comportas da tomada d’água 

Número de comportas 1 unidade 

Dimensões das comportas: L x H 6,00 x 6,25 m 

Dimensões livres de passagem da água: L x H 5,75 x 6,00 m 

Material da comporta Aço 

Tipo da comporta Plana com roletes - vagão 

Tipo de acionamento Talha elétrica com viga pescadora 

Sistema de acionamento Talha elétrica em pórtico de concreto 

Espessura da chapa do paramento 9,525 mm (3/8”) 

Peso da comporta  98,40 kN 

Peso das peças fixas 14,00 kN 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 
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3.3.2.4.3. Pórtico da tomada d’água 

Para o translado e posicionamento da comporta deverá ser utilizada uma talha 

elétrica com as características mostradas na Tabela 3.3.2-5, a seguir. 

Tabela 3.3.2-5- Parâmetros do pórtico fixo da tomada d’água 

Capacidade da talha elétrica 11.000 kgf 

Curso vertical do gancho 9,50 m 

Alimentação elétrica Através de cabos elétricos e enrolador 

Comando Botoeira elétrica 

Velocidade de levantamento das comportas 1 m / min 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

3.3.2.5.Circuito Hidráulico de Adução 

O circuito hidráulico de adução é composto pelos elementos que conduzem a água 

do bloco da tomada d’água até a seção de entrada da turbina. O Desenho 119.028.1.5.03.010 – 

Circuito hidráulico e Bloco de Apoio – Planta e Vista, mostra o circuito de geração com suas 

estruturas.  

Este circuito será composto pelo canal de adução, câmara de carga, conduto 

forçado, junta de dilatação e válvula borboleta. 

3.3.2.5.1. . Canal de Adução 

O canal de adução terá uma seção típica trapezoidal, com área de seção de 

56,90 m², 5 m de largura na base, 12,50 m de largura no topo, e comprimento de 5.594 m. A 

cota de fundo na entrada do canal será de 589,00 m e a altura da lâmina d’água de 4 m, 

conforme o Desenho 119.028.1.5.03.011 – Canal de adução – Planta e cortes. 
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 O canal será revestido em concreto para diminuição de perda de carga e melhor 

estruturação física das paredes laterais. Com estas características, a velocidade do escoamento 

no canal será de 0,99 m/s considerando uma declividade de 0,00014 m/m de canal, 

considerando o coeficiente de Manning igual a 0,015. 

Para a construção do canal de adução, está previsto a escavação de 89.631 m³ em 

solo, e 114.891 m³ em rocha. 

A inclinação do talude do canal de adução é de 30°com a vertical. 

Devido à existência de dez afluentes do Rio dos Patos na margem esquerda, sendo 

um deles com uma queda denominada de Salto Sete, os quais cruzam o caminho do canal de 

adução, serão construídos dois aquedutos sobre o canal de adução e oito galerias em concreto 

para viabilizar o fluxo natural dos afluentes até o encontro com o leito do Rio dos Patos. 

Os aquedutos e as galerias terão seção de escoamento com 4,5 m² e 3,14 m² 

respectivamente, o que permite a passagem da água dos afluentes que apresentam vazões 

médias mensais inferiores a 1,0 m³/s em baixa velocidade. As entradas serão alargadas e 

protegidas por taludes para evitar o transbordamento e carregamento de sedimentos para 

dentro do canal de adução. 

O canal de adução possuirá uma área de servidão, cujo comprimento e detalhes 

serão definidos no Projeto Executivo, e será cercado para evitar quedas ao acesso não 

autorizado de pessoas e animais, sendo que nos locais que o canal interceptar acessos de 

propriedades serão construídas pontes para os proprietários e, a critério dos mesmos, poderão 

ser colocados portões. Nos locais que o canal cortar áreas contínuas de vegetação está prevista 

a construção de pontes de transposição para a fauna silvestre. Esses detalhes são apresentados 

no Desenho 119.028.1.5.03.011 – Canal de adução – Planta e cortes. 
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3.3.2.5.2. Câmara de Carga 

Na extremidade do canal de adução será construída a câmara de carga, com 

753,00 m² de área superficial, em rocha com paredes externas de proteção em concreto, para 

transição entre o canal de adução e o conduto forçado. 

A câmara terá em seu lado esquerdo (seguindo o fluxo da água) comprimentos 

internos das paredes de 43,87 m e 13,25 m. No lado direito, a parede interna terá 

comprimento de 43,87 m. As paredes do lado esquerdo e direito possuem altura de 8,20 m e a 

distância entre os lados é de 15 m. 

Para a construção será necessário 2.832 m³ de escavação em solo e 8.710 m³ de 

escavação em rocha. Foi prevista a utilização de 404 m³ de concreto na construção da câmara. 

O Desenho 119.028.1.5.03.012 – Câmara de carga – planta e vistas apresenta 

detalhes da concepção da câmara de carga. 

A limpeza dos sedimentos depositados no fundo da câmara de carga se dará por 

dragagem ou por outro processo mecânico durante os períodos de parada programada. 

3.3.2.5.3. Conduto Forçado 

Esta estrutura será composta por um conduto principal uma parte retilínea de 

128,17 m de comprimento e possuirá duas curvas de 30°. O conduto dividir-se-á em 

duas tubulações de 2,5 m de diâmetro e comprimento de 18,35 m cada, com posterior, curva 

de 30°, voltando à posição horizontal na conexão com a válvula borboleta. 

Esses condutos serão apoiados por seis blocos de concreto em uma base de 

concreto com estacas presas na rocha conforme apresentado no Desenho 

nº 119.028.1.5.03.013 – Conduto forçado e bloco de apoio – planta e vista. 
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Está prevista uma junta de dilatação antes da entrada nas válvulas borboleta com 

diâmetro de 2,50 m, em seguida uma redução final de entrada na turbina para 1,65 m de 

diâmetro. 

O critério adotado para o dimensionamento da espessura dos condutos forçados 

foi o da máxima sobrepressão (na seção de entrada da válvula borboleta) igual a 20% da 

queda bruta conforme o método de Allievi, considerando um tempo de fechamento do 

distribuidor da turbina da ordem de cinco segundos, visando atender às características de 

regulação requeridas. 

3.3.2.5.4. Válvula borboleta e junta de dilatação 

Deverá ser instalada, à montante da turbina, uma válvula borboleta, com o 

fechamento acionado por cilindro hidráulico, para proteger a unidade geradora contra a 

sobrevelocidade, no caso de falha do sistema distribuidor/regulador de velocidade. 

Sua abertura será através de servomotor, utilizando o sistema de óleo pressurizado 

do regulador de velocidade. Para permitir a montagem e manutenção da mesma, está prevista 

a instalação de uma junta de dilatação de simples ação, antes da válvula. O peso estimado de 

cada válvula é de 150 kN. 

3.3.2.6.Casa de Força e Canal de Fuga 

Com base nos dados obtidos e estudos desenvolvidos, a casa de força, do tipo 

abrigada, foi dimensionada para conter duas unidades geradoras com:  

• Turbina tipo Francis com eixo na horizontal, rotação de 450 rpm, potência no 

eixo de 5.155 kW e rendimento de 92%; 

• Volante de inércia; 



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR  I-89 

• Geradores elétricos de 450 rpm, potência de 5.000 kW e rendimento nominal 

de 97%. 

Não existe previsão na casa de força para a possibilidade de expansão da geração 

ou repotenciação. 

A parte coberta da casa de força, com área total interna de 950,72 m², foi 

projetada para abrigar os seguintes ambientes: 

• Sala de força com piso na elevação 544,70 m, largura interna de 18,50 m e 

comprimento de 33,87 m (área de 626,60 m²), abrigará os seguintes equipamentos: grupo 

gerador a diesel, os painéis elétricos deste, de serviços auxiliares, de iluminação e de 

comunicação, quadros elétricos de distribuição CA e CC, carregadores e banco de baterias, 

gerador, bomba de esgotamento, transformador auxiliar; 

• Um segundo pavimento, com o piso na elevação 547,20 m, largura interna de 

18,50 m e comprimento de 17,52 m, totalizando uma área interna de 324,12 m², conterá as 

seguintes divisões; 

• Sala de comando e supervisão; 

• Escritório e sala de reuniões; 

• Banheiro. 

O sistema de saneamento básico, incluindo as águas servidas do banheiro e copa, 

deverá seguir as premissas do Programa de Gerenciamento de Efluentes, detalhado no 

Capítulo 8. 
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Na parte externa, ficarão os condutos forçados, a subestação elevadora e o acesso 

à casa de força. 

A sala de força será equipada com uma ponte rolante com capacidade de 35 t, para 

as operações de montagem e manutenção dos equipamentos que deslizará sobre um caminho 

de rolamento, apoiado em um sistema de vigas e pilares. 

O sistema de ventilação da casa de força foi projetado para trabalhar em 

convecção forçada, de maneira que o ar deverá circular através de dois exaustores 

posicionados acima da elevação 564,85 m e por aberturas localizadas na sala de máquinas. 

No piso da sala de força, haverá canaletas rebaixadas, em 0,20 m de profundidade 

e de 0,35 m de largura, para o posicionamento dos cabos elétricos. 

A parte da casa de força situada abaixo da elevação 544,70 m será totalmente 

construída em concreto armado, conterá os blocos para apoio das turbinas, dos geradores, os 

tubos de sucção, as galerias para a extração do ar de resfriamento dos geradores e o poço de 

drenagem para esgotamento das águas servidas e de infiltração. 

A estrutura acima da elevação 544,17 m será mista, em alvenaria de tijolos para a 

vedação externa e entre salas, e em concreto estrutural para apoio e trânsito da ponte rolante. 

A cobertura foi projetada com o emprego de telhas metálicas, autoportantes, 

galvanizadas e apoiadas sobre estrutura de concreto. 

O volume estimado de concreto a ser empregado na construção da casa de força 

será de 1.767,70 m³. 

Para locação da casa de força deverão ser escavados 2.728,00 m³ de escavação 

comum e 4.084,00 m³ de escavação em rocha, totalizando um volume de 6.812,00 m³ de 

escavação. 
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O Desenho 119.028.1.5.03.014 – Casa de Força – Planta, vista e corte, mostra a 

representação gráfica desta estrutura. 

Para garantir a estabilidade da casa de força foi utilizada a mesma metodologia 

(CADAM) que a utilizada para a barragem e constatou-se também que o dimensionamento 

proposto será estável. 

3.3.2.6.1. Canal de Fuga  

A escavação do canal de fuga deverá ser realizada em continuidade à escavação 

da casa de força, tendo como seção de encontro com o rio na elevação 548,78 m. O volume de 

escavação previsto é 1.448,00 m³ de escavação em rocha.  

O comprimento total do canal de fuga será de 20,64 m na linha de centro do canal 

até encontrar o leito natural do rio. O canal de fuga está localizado em área extremamente 

favorável em termos de não causar problemas erosivos às laterais e ao fundo, especialmente 

nas proximidades do tubo de sucção. 

Para restituir as águas utilizadas no acionamento das turbinas, o canal de fuga foi 

projetado com seção trapezoidal com largura variável de 12,50 a 21,58 m no fundo do rio e 

largura 21,58 m na superfície de escoamento de água, objetivando uma seção hidráulica tal 

que a velocidade média do escoamento ao longo do canal de fuga seja de 0,384 m/s (caso de 

vazão turbinada máxima). 

Contando com 7,86 m de profundidade máxima, o canal de fuga permitirá que a 

devolução da vazão turbinada ao leito natural não ocorra com velocidades maiores que 

1,021 m/s. 

Os Desenhos 119.028.1.5.06.007 – Perfis Geológicos com as locações de 

sondagem e 119.028.1.5.03.014 – Casa de Força – Planta, vista e corte, mostram a 

representação gráfica desta estrutura. 
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- Tubo de Sucção 

A conexão hidráulica entre a turbina e o canal de fuga será feita pelo tubo de 

sucção que terá 1,63 m de comprimento e área de seção transversal variável de 1,63 m² a 

13,88 m², permitindo a vazão turbinada ser restituída em baixa velocidade ao canal de fuga, 

evitando problemas de erosão por arraste. 

- Comportas Ensecadeiras de Jusante 

Para permitir o esvaziamento total dos condutos hidráulicos na casa de força, será 

instalada, a jusante do tubo de sucção, uma comporta ensecadeira para cada conjunto gerador, 

compostas de guias e quadro de vedação. 

Estas comportas ensecadeiras serão manobradas por meio de talha elétrica fixada 

em viga de concreto, engastada nas colunas da casa de força. 

Quadro de vedação e guia lateral embutida no concreto guiarão o movimento de 

subida e descida da comporta e serão fabricadas de chapa de aço reforçado formando um 

quadro rígido. 

Os parâmetros construtivos das comportas da jusante são apresentados na Tabela 

3.3.2-6 a seguir. 



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR  I-93 

Tabela 3.3.2-6- Parâmetros construtivos das comportas de jusante 

Número de comportas 2 unidades 

Dimensões das comportas: L x H 4,90 x 3,40 m 

Dimensões livres de passagem da água: L x H 4,50 x 3,00 m 

Material da comporta Aço 

Tipo da comporta Plana tipo vagão 

Tipo de acionamento Talha elétrica 

Sistema de acionamento Talha elétrica em suporte de concreto 

Espessura da chapa do paramento 9,50 mm (3/8”) 

Peso da comporta 91,00 kN 

Peso das peças fixas 30,00 kN 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

- Talha elétrica das comportas de jusante 

Para o posicionamento das comportas ensecadeiras, deverá ser utilizado uma talha 

elétrica com as seguintes características, como mostra a Tabela 3.3.2-7 abaixo: 

Tabela 3.3.2-7 - Parâmetros da talha elétrica das comportas de jusante 

Número de talhas 2 unidades 

Capacidade da talha elétrica 15.000 kg 

Curso vertical do gancho 11,45 m 

Alimentação elétrica Através de cabos elétricos e enrolador 

Comando Botoeira elétrica 

Velocidade de levantamento 1 m / min 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

3.3.2.7.Subestações e Linhas de Transmissão 

Para o projeto da PCH KM 19 foram projetadas duas subestações: 

a) Uma subestação elevadora a, aproximadamente, 60 m da casa de força.  

b)  Uma subestação de chaveamento, localizada a uma distância de 165 m da 

subestação elevadora, que também fará a conexão da geração das PCH’s KM 14 e KM 10, de 
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4,47 MW e 2,76 MW, respectivamente, com a futura subestação Prudentópolis 138 kV da 

COPEL – Companhia Paranaense de Energia, que se encontra a uma distância de 12,40 km. 

A configuração de conexão da PCH KM 19 ao Sistema Interligado Nacional – 

SIN - foi baseada na carta resposta à consulta de acesso elaborada pela COPEL que consta 

nos anexos do Projeto Básico da PCH KM 19. Durante o Projeto Executivo nova consulta de 

acesso deverá ser realizada para atualizar a configuração de conexão ao SIN. 

3.3.2.7.1. Subestação Elevadora 

O arranjo da casa de força e dos transformadores elevadores foi projetado para 

que a distância seja a menor possível a fim de diminuir perdas elétricas e evitar custos. 

A subestação elevadora estará situada a uma distância aproximada de 60 m da 

casa de força, na margem esquerda do rio, em terreno plano recoberto por camada de pedra 

brita, e será do tipo não abrigada. 

A subestação elevadora é composta por dois transformadores trifásicos com 

potência nominal de 5,263 MVA, tensão primária de 4,16 kV e tensão secundária de 34,5 kV, 

associados às unidades geradoras, protegidos e manobrados por disjuntores a vácuo e chaves 

seccionadoras. 

Os circuitos foram projetados para, em caso de pane, em um dos geradores ou 

transformadores, os conjuntos poderem ser alterados, conferindo maior confiabilidade. 

Para transportar a energia produzida pelos geradores da casa de força à subestação 

elevadora serão utilizados quatro circuitos por fase de cabos de cobre rígido multifilares 

isolados, com seção de 50 mm² e isolação de 6 kV, em uma rede aérea de transmissão em 

34,5 kV, utilizando postes tipo “Duplo T” de 9 m de altura, e vãos médios de 40 m. 
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3.3.2.7.2. Transformadores Elevadores 

Os transformadores deverão ser trifásicos, de dois enrolamentos e imersos em 

óleo isolante, com refrigeração natural (ONAN). Os terminais do enrolamento de tensão 

inferior, em 4,16 kV com buchas na tampa, serão conectados a disjuntores a vácuo. Os 

terminais do enrolamento de tensão superior serão conectados a uma linha de transmissão de 

34,5 kV até a subestação de chaveamento. A Tabela 3.3.2-8 apresenta as principais 

características dos transformadores. 

Tabela 3.3.2-8 - Características principais dos transformadores 

Quantidade 2 unidades 

Tipo Trifásico 

Potência nominal 5,263 MVA 

Frequência nominal 60 Hz 

Tensão nominal do enrolamento primário 4,16 kV 

Tensão nominal do enrolamento secundário 34,5 ± 2x2,5% kV 

Ligação de enrolamento primário Estrela aterrada 

Ligação de enrolamento secundário Delta 

Grupo de ligação Dyn1 

Sistema de Refrigeração ONAN 

Classe do material isolante E 120°C 

Elevação de temperatura 55/65°C 

NBI Primário 15 kV 

NBI Secundário 36 kV 

Perdas a vazio (Po) 18 kW 

Perdas totais 93 kW 

Corrente de excitação (Io) 0,6% 

Forma construtiva Conservador 

Norma de fabricação NBR 7036 

Impedância (Z) 6% 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

Os equipamentos serão suportados por pedestais de concreto, sendo que no pátio 

dos equipamentos serão construídas canaletas com tampas de concreto, destinadas a servir de 

conduto para a passagem de cabos. 
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Está previsto um sistema de dreno com depósito de contenção para o caso de 

vazamento de lubrificantes e combustíveis. 

Todos os terminais “terra” das carcaças dos equipamentos estarão conectados a 

uma malha de aterramento, visando assegurar um trajeto de baixa resistência para correntes de 

curto-circuito à terra, proporcionar um caminho de escoamento para terra adequado aos para-

raios e manter os potenciais de toque e de passo dentro de valores toleráveis.  

3.3.2.7.3. Subestação de chaveamento 

Para o escoamento da energia produzida pela PCH KM 19 definiu-se a construção 

de uma subestação de chaveamento.  

A subestação de chaveamento, localizada a 165 m da subestação elevadora e a 

12,4 km da futura subestação Prudentópolis 138 kV, tem a principal função de realizar a 

conexão das PCHs KM 19, KM 14 e KM 10 com a linha de transmissão, que levará a energia 

gerada até a futura subestação Prudentópolis 138 kV, onde será realizada a conexão com o 

Sistema Interligado Nacional – S.I.N. 

A subestação de chaveamento será alimentada por uma conexão aérea em cabos 

de alumínio ancorada por cadeias de isoladores tipo disco, fixadas à lateral da mesma e 

sustentada por postes tipo “Duplo T” com 9 m de altura. 

A área da instalação da subestação de chaveamento será cercada e identificada 

alertando quanto aos perigos de eletrocussão e à proibição da entrada de pessoal não 

autorizado, tendo o solo recoberto por camada de pedra brita. 

A entrada na subestação de chaveamento será feita através de um portão de acesso 

alertando, com sistema adequado a impedir a entrada indevida de pessoas e animais ao pátio 

dos equipamentos de alta tensão. 
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Assim como na subestação elevadora, os equipamentos serão suportados por 

pedestais de concreto, sendo que, no pátio dos equipamentos, serão construídas canaletas com 

tampas de concreto, destinadas a servir de conduto para a passagem de cabos. 

Todos os terminais “terra” das carcaças dos equipamentos estarão conectados a 

uma malha de aterramento. 

Nas Tabela 3.3.2-9 a Tabela 3.3.2-13 são detalhados os equipamentos da 

subestação de chaveamento que merecem destaque. 

Tabela 3.3.2-9- Características Principais dos Disjuntores de 34,5 kV 

Quantidade 3 unidades 

Tipo Trifásico 

Frequência nominal 60 Hz 

Tensão nominal 36 kV 

Tensão suportável nominal de impulso 170 kV  

Corrente Nominal 1.250  A 

Tipo de Instalação Ao tempo 

Tipo Acionamento Manual 

Tipo de Isolação À vácuo 

Corrente de interrupção simétrica nominal 31,5 kA 

Tensão nominal suportável a frequência industrial durante 1 min 80 kV 

Sequência nominal de operações O-0,3S-CO-3min-CO 

Norma aplicável NBR-7118 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 
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Tabela 3.3.2-10 - Características Principais das Chaves Seccionadoras 
Quantidade 10 unidades 

Tipo Trifásico 

Frequência nominal 60 Hz 

Tensão nominal 400 kV 

Tensão suportável nominal de impulso 170 kV 

Tipo de Montagem Horizontal 

Tipo de Instalação Ao tempo 

Tipo Acionamento Manual 

Corrente nominal 630 A 

Corrente suportável nominal de curta duração 50 kA 

Tensão nominal dos dispositivos de comando 36 kV 

Norma aplicável NBR-6935 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 
 

Tabela 3.3.2-11- Características Principais dos Para-raios 

Quantidade 6 unidades 

Tipo Estação Polimérico 

Tensão máxima do sistema 36 kV 

Tensão nominal 36 kV 

Tensão máxima de operação contínua 29 kV 

Corrente nominal de descarga 10 kA 

Tensão máx. de descarga por surto atmosférico com onda de corrente de 8/20 µµµµs 88,5 kV 

Capacidade de absorção de energia 5,5 kJ / kV 

Capacidade de alívio de pressão – corrente de alta intensidade, 0,2s 50 kA 

Capacidade de alívio de pressão – corrente de baixa intensidade 800 A 

Norma aplicável IEC-99-4 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 
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Tabela 3.3.2-12- Características Principais dos transformadores de potencial indutivo 

Quantidade 4 unidades 

Tipo de isolamento Seco 

Relação nominal 300:1 

Tipo de Instalação Ao tempo 

Tensão máxima de operação 38 kV 

Número de enrolamentos secundários 2 

Frequência nominal 60 Hz 

Nível básico de isolamento 200 kV 

Classe de exatidão 0,3 

Tensão nominal primária 34,5/√3 kV 

Tensões nominais secundárias 115-115√3 kV 

Potência térmica nominal 590 VA 

Norma aplicável NBR-6856 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

 

Tabela 3.3.2-13- Características Principais dos transformadores de corrente 

Quantidade 9 unidades 

Tipo de isolamento  Seco 

Tensão nominal primária 38/√3 kV  

Tipo de Instalação Ao tempo 

Relações de transformação 50 – 5 – 5 – 5A 

Nível básico de isolamento 200 kV 

Frequência nominal 60 Hz 

Fator térmico 1,2 

Corrente Térmica de curta duração 20 kA 

Corrente dinâmica de curta duração 50 kA 

Classe de exatidão 0,3 

Norma aplicável NBR-6855 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

3.3.2.7.4. Linhas de Transmissão 

Deverão ser construídos dois trechos de linha de transmissão em 34,5 kV, as quais 

conectarão a subestação elevadora da PCH KM 19 à futura subestação Prudentópolis 

pertencente a COPEL, através da subestação citada no Item 3.3.2.7.1 – Subestação Elevadora 
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do presente projeto, conforme resposta da concessionária à consulta preliminar de acesso 

quando da elaboração dos Estudos de Projeto Básico da PCH KM  19. Todas as linhas serão 

aéreas com circuito simples. 

As linhas de transmissão são: 

a) LT de conexão das unidades geradoras da casa de força da PCH KM 19 com a 

subestação elevadora; 

b) LT de conexão da subestação elevadora com a subestação de chaveamento; 

c) LT de conexão da subestação de chaveamento com a futura subestação 

Prudentópolis 138 kV da COPEL. 

A Tabela 3.3.2-14 apresenta as ligações das linhas de transmissão, a tensão, 

extensão e tipo de cabo. 

Tabela 3.3.2-14 - Dados das Linhas de Transmissão 

LT Conexão Extensão (m) 
Tensão 

(kV) 
Cabo Circuito 

1 
Unidade geradora da casa de força SE 

Elevadora 
60 4,16 CAA 1/0 AWG 

Simples 
aéreo 

2 SE Elevadora a SE Chaveamento 165 34,5 CAA 4/0 AWG 
Simples 

aéreo 

3 
SE Chaveamento a futura SE 

Prudentópolis 138 kV 
12.400 34,5 CAA 4/0 AWG 

Simples 
aéreo 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 
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Os cabos que serão utilizados são especificados na Tabela 3.3.2-15. 

Tabela 3.3.2-15 - Especificações dos cabos 

Bitola 
Seção Nominal Total  

(mm²) 

Diâmetro Externo 
Nominal  
(mm) 

Capacidade de Corrente  
(A) 

CAA 4/0 AWG 125,00 14,3 195 

CAA 1/0 AWG 62,39 10,11 125 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

As linhas de transmissão de 34,5 kV serão sustentadas por postes de concreto tipo 

“Duplo T”, apropriadas para o nível de tensão de 34,5 kV, com altura média de 9 m e terá 

uma extensão total de 12.400 m, contados desde a Subestação Elevadora da PCH KM 19 até a 

conexão com a subestação da COPEL, totalizando 321 postes. A Figura 3.3.2-1-  Poste tipo 

“Duplo T” mostra a representação da estrutura do poste que será utilizado. 

As linhas de transmissão terão uma faixa de servidão de 20 metros (10 metros do 

eixo para cada lado), conforme NBR 5.422/1985, prevista no Desenho nº 119.028.1.5.03.002 

– Implantação Geral das Obras Principais. 
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Figura 3.3.2-1-  Poste tipo “Duplo T” 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

O Desenho 119.028.1.5.09.002 – Mapa com o sistema de transmissão associado e 

ponto de conexão mostra o traçado das linhas de transmissão que serão construídas. 
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3.3.2.7.5. Subestação de conexão ao SIN 

A subestação onde serão conectadas as PCH’s KM 10, KM 14 e KM 19, que 

fazem parte do complexo de usinas a serem implantadas no Rio dos Patos em Prudentópolis, a 

partir da subestação de chaveamento da PCH KM 19, será a SE Prudentópolis 138 kV, de 

propriedade da concessionária COPEL, que terá a função de interligar as PCH’s referidas 

junto ao Sistema Interligado Nacional – S.I.N.. 

As principais características da subestação de conexão junto ao S.I.N., são 

apresentadas na Tabela 3.3.2-16. 

Tabela 3.3.2-16- Dados da Subestação Prudentópolis 138 kV 

Nome da Subestação Prudentópolis 138 kV 

Coordenadas da SE (UTM) 
7.212.678,64 N 
503.277,18 W 

Características Construtivas Nova Subestação 

Entrada em Operação Fevereiro de 2012 

Número de Transformadores 1 (um) 

Tensões de Transformação 138 – 34,5 – 13,8 kV 

Capacidade (em MW) 20,83 – 20,83 – 20,83 

Fonte: Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 (ENERCONS, 2011). 

3.3.2.8.Construções Especiais 

3.3.2.8.1.  Ponte 

Como construção especial será necessária, uma ponte de serviço de madeira, que 

interligará ambas as ombreiras, a montante do local do barramento, durante a construção das 

estruturas. 
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3.3.2.8.2. Escada de Peixe 

A construção desta estrutura está condicionada aos resultados a serem obtidos 

durante o Programa de Monitoramento e Transposição da Ictiofauna Migradora que analisará 

a necessidade e viabilidade desse mecanismo de transposição para que a construção do 

barramento não seja uma barreira para migração da ictiofauna na época da desova. 

É prevista nestas condições a construção de uma escada de peixe, junto da 

estrutura do barramento, na margem direita à jusante da barragem. Essa estrutura será de 

concreto armado e manterá a vazão mínima de jusante constante de 0,5 m³/s numa sequência 

de duas rampas, com largura externa de 3,2 m e anteparos para diminuir a velocidade da água. 

Para a construção da escada de peixe deverá ser utilizado um volume de 47,87 m³ de concreto 

e não será necessária escavação. 

O Desenho nº 119.028.1.5.03.015, apresenta planta, vista e corte da escada de 

peixe projetada, que também está presente em todos os desenhos que apresentam as estruturas 

do barramento da PCH KM 19. 

3.3.3. Desvio do Rio 

O desvio do Rio dos Patos será necessário para a implantação da PCH KM 19, 

sendo este concebido para ser executado em duas fases distintas, conforme apresentado no 

Desenho nº 119.028.1.5.09.002 – Mapa com o sistema de transmissão associado e ponto de 

conexão.  

- Primeira Fase 

Inicialmente, o desvio do Rio dos Patos será realizado por meio da implantação 

das ensecadeiras de 1ª fase com o objetivo de proteger toda a área de implantação das 

estruturas de concreto localizadas na margem esquerda, estruturas da casa de força, canal de 

fuga e canal de adução. 
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Na 1ª fase é prevista a execução de duas ensecadeiras: uma que permitirá a 

construção de cinco comportas do vertedouro, que será composto por sete comportas no total 

e da tomada d'água. Já a segunda ensecadeira, à jusante, permitirá a construção da casa de 

força e do canal de fuga. 

A primeira ensecadeira de 1ª fase, na região do barramento, terá sua crista entre as 

cotas 594,3 m e 591,4 m, comprimento de 134,0 m, dimensionada para uma vazão de 

593 m³/s (vazão de cheia com tempo recorrência de 25 anos, conforme apresentado no 

Estudos Hidrometeorológicos) e será construída em solo lançado, protegido por 

enrocamentos, o volume total da ensecadeira será de 4.235 m³ e taludes inclinados de 

1V:1,35H na sua maior seção transversal a montante, e passando a sua inclinação para 

1V:1,39H a jusante do barramento, conforme Desenho nº 119.028.1.5.03.04 – Esquema de 

desvio do rio – Ensecadeiras – Planta e Cortes. 

Na região da casa de força e canal de fuga, a segunda ensecadeira de 1ª fase terá 

sua crista entre as cotas 553,7 m e 592,9 m, comprimento de 136 m, dimensionada para a 

mesma vazão de 593 m³/s, devendo ser construída em solo lançado, protegido por 

enrocamentos, a ensecadeira terá um volume total de 3.588 m³ e taludes inclinados de 

1V:1,1H na sua maior seção transversal a montante, e passando sua inclinação para 1V:1,37H 

a jusante do canal de fuga, conforme o Desenho nº 119.028.1.5.03.04 – Esquema de desvio do 

rio – Ensecadeiras – Planta e Cortes. 

Para execução das ensecadeiras poderá obter-se solos e enrocamentos através de 

argilas, solos saprólitos e matacões extraídos das escavações das ombreiras do barramento, 

tomada d’água, canal de adução e casa de força. 

No item 4.3 Estudos Hidráulicos dos Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19, 

são apresentados os cálculos do escoamento do canal de desvio de montante e jusante na 

primeira fase, bem como o da segunda fase.  



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR  I-106 

- Segunda Fase 

Na segunda fase será removida a primeira ensecadeira da 1ª fase, mantida a 

segunda ensecadeira e será implantada a ensecadeira que desviará o rio através de três 

comportas do vertedouro, construídas na 1ª fase do desvio. 

O desvio do rio, nessa fase, permitirá a implantação do restante do vertedouro, 

composto por outras duas comportas de segmento, a barragem e a escada de peixe. 

A ensecadeira da segunda fase será composta por dois segmentos. O segmento a 

montante do vertedouro, cuja crista ficará na elevação 594,8 m, terá comprimento total de 

53,0 m, com talude inclinado de 1V:1,06H na sua maior seção transversal. O outro segmento, 

que estará a jusante, terá sua crista na cota 591,4 m, seu comprimento será de 47,0 m, com 

talude inclinado de 1V:1,11H em sua maior seção transversal. Ambas serão construídas em 

solo lançado, protegido por enrocamento, o volume total da ensecadeira da segunda fase será 

de 2.983 m³, conforme o desenho nº 119.028.1.5.03.04 – Esquema de desvio do rio – 

Ensecadeiras – Planta e Cortes. 

Após o coroamento das estruturas do barramento e término das obras do circuito 

de adução, serão removidas a ensecadeira da segunda fase e a segunda ensecadeira da 

primeira fase, serão fechadas as sete comportas que compõem o vertedouro completo, com o 

consequente enchimento do reservatório. 

3.3.4. Infraestrutura e logística 

As obras de infraestrutura necessárias à execução da PCH KM 19, considerando-

se o cronograma de obras previsto, serão compostas pelos canteiros, com suas instalações 

escritórios, alojamentos e indústrias, e estradas de serviço. Incluída nessas obras está a 

construção de uma ponte de serviço em madeira, cruzando o Rio dos Patos a 130 m a 

montante do barramento, de forma a facilitar o transporte entre as duas margens do rio, 

durante a construção. 
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3.3.4.1.Canteiros e Acampamentos 

Está prevista a construção de dois canteiros de obras que abrigarão também as 

instalações industriais e o alojamento dos trabalhadores durante a construção. O primeiro e 

principal localizar-se-á na margem direita do Rio dos Patos, a aproximadamente 70 m do 

barramento. O segundo canteiro estará localizado na margem esquerda a aproximadamente 

130 m da casa de força. 

Ambos os locais foram escolhidos em conjunto com especialistas em meio 

ambiente de forma a facilitar o acesso próximo a todas as partes da obra e minimizar os 

impactos ambientais. Será prevista também a elaboração de uma sinalização simples que 

facilite a localização do trânsito e evite acidentes na área do canteiro. O Desenho nº 

119.028.1.5.03.002 – Implantação Geral das Obras Principais apresenta a posição dos 

canteiros de obras citados. 

Entre suas principais instalações, destacam–se: 

• Central de britagem; 

• Central de formas e pátios; 

• Central de armação e pátios; 

• Central de concreto e depósito de cimento; 

• Paiol de Explosivos; 

• Oficinas de manutenção dos equipamentos pesados e leves; 

• Escritório principal e das frentes de serviços; 
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• Ambulatório, para atendimento de primeiros socorros; 

• Refeitório para aproximadamente 80 empregados; 

• Laboratório de concreto; 

• Sistemas de água potável, energia de emergência e saneamento básico; 

O sistema de saneamento básico deverá seguir as premissas do Programa de 

Gerenciamento de Efluentes, detalhado no capítulo 8. 

Para a contratação de mão-de-obra de serviços não especializados deverá ser dada 

preferência ao pessoal residente na localidade, com a finalidade de minimizar a construção de 

alojamentos e a fomentar o desenvolvimento de empregos na região. Em caso de falta de 

pessoal especializado na Região propõe-se que o alojamento de pessoal se faça na cidade de 

Prudentópolis ou Guamiranga nas proximidades da obra. 

3.3.4.2.Mão de obra Necessária  

Em estimativa preliminar da mão de obra necessária na fase de construção, 

realizada a partir da avaliação do número de empregados contratados na construção de PCHs 

de porte similar, Brookfield (2013) estimou cerca de 300 empregos diretos. Esse número 

representa uma média ao longo dos 24 meses de obras. 

Trata-se de estimativa preliminar frente à fase em que o projeto se encontra, de 

licenciamento prévio e detalhamentos de projeto. Apesar dos dados disponíveis para embasar 

as estimativas se referirem a informações de empreendimentos do mesmo gênero (PCHs) e de 

porte similar, deve-se considerar que pode haver variação na necessidade de mão de obra ao 

longo dos meses de construção, conforme a demanda, e também devido a especificidades do 

projeto em questão, a serem avaliadas na fase de instalação.  
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Os postos de trabalho contemplam as mais diversas funções e formações, desde 

profissionais como engenheiros e técnicos de nível médio até ajudantes de obras civis, 

assistentes administrativos e vigilantes. Pode-se citar preliminarmente a necessidade dos 

profissionais citados no Quadro 3.3.4-1 para a fase de construção do empreendimento. 

A mão-de-obra não especializada representa a grande parcela deste contingente e, 

de modo geral, pode ser recrutada entre os trabalhadores da própria região. Em obras recentes 

de instalação de PCH’s, em municípios com perfis socioeconômicos semelhantes aos 

municípios da área de estudos, os mercados de trabalho locais foram capazes de oferecer 

pessoal que preencheu parcelas superiores a 70% da mão-de-obra total.  

Quadro 3.3.4-1– Profissionais para fase de construção do empreendimento. 

Nível superior Nível Técnico Nível Operacional  

Engenheiro chefe Chefe de almoxarifado Ajudantes gerais 

Gerente administrativo, 
financeiro e de recursos 

humanos 
Chefe de escritório Apontadores e conferentes 

Engenheiro civil, mecânico, de 
minas, eletricista, ambiental, 

agrônomo e florestal  
Chefe de oficina  Armadores  

Biólogo  Chefe de transporte  Auxiliares mecânicos 

Economista  Eletricista Carpinteiros 

Arquiteto  Encarregados de drenagem Motoristas 

Advogado Encarregados de terraplenagem 
Operadores de equipamentos 

especiais 

 Sociólogo Encarregados de turma 
Operadores de equipamentos 

leves  

 Médico Mecânico chefe 
Operadores de equipamentos 

pesados 

Geógrafo  Mecânicos para veículos Pedreiros 

Geólogo Mecânicos para equipamentos Serventes 

Turismólogo Técnico segurança do trabalho Porteiros 

  Topógrafo  Vigilantes 

  Serviços de telecomunicações  Pintores 

  Apoio técnico – informática 
Cozinheiros, padeiros, 

confeiteiros 

  Supervisores de turmas  Auxiliares serviços alimentares 

  Compradores Auxiliares de segurança  

  Almoxarifes Montadores de estrutura 

Fonte: Elaboração própria. 
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Será dada preferência para profissionais contratados na região, aproveitando a 

mão de obra local, possibilitando minimizar a construção de alojamentos, gerar renda para a 

região, além de diminuir os impactos relacionados à migração e permanência provisória de 

trabalhadores de outros locais e o consequente aumento da demanda sobre os serviços 

públicos. No entanto, destaca-se que o preenchimento dessas vagas dependerá da 

disponibilidade, do interesse e da qualificação dos moradores locais e regionais. Destaca-se 

aqui o Programa de Qualificação Profissional que desde a fase de planejamento está coletando 

informações para cursos profissionalizantes, incluindo através da rede mundial de 

computadores, no site “www.valedoriodospatos.com.br”. 

Apesar de não mensurável, poderá ocorrer afluxo de pessoas à área de 

abrangência do empreendimento PCH KM 10, em virtude das expectativas que poderão ser 

geradas em relação às oportunidades de emprego. Neste caso, a demanda afluente deve recair 

sobre as cidades de Prudentópolis e Guamiranga, por serem estas as mais próximas ao local 

das obras. No entanto, dado o pequeno porte do empreendimento. Esta colocação tem como 

base situações já observadas em outros empreendimentos de mesmo porte e natureza, quando 

se constatou que este fenômeno foi pouco relevante.  

Para a fase de operação, Filho et al. (2008) estimou 32 empregos diretos, para 

operação e manutenção do empreendimento, adotando como referência as melhores práticas 

conhecidas para estas atividades, incluindo os salário e despesas mensais (Tabela 3.3.4-1). 
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Tabela 3.3.4-1 – Determinação de Mão de Obra utilizada para a etapa de Operação e de Manutenção. 

Função 
  Número de 
Empregos 

Salário por 
empregado 

Despesa 
Mensal 

Despesa Anual 

Gerente Geral 1 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 97.500,00 

Operação 

Gerente de Operação 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 39.000,00 

Operador 12 R$ 1.200,00 R$ 14.400,00 R$ 187.200,00 

Manutenção 

Gerente de Manutenção 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 39.000,00 

Engenheiro 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 36.400,00 

Técnico em manutenção 10 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 R$ 156.000,00 

Auxiliar 3 R$ 600,00 R$ 1.800,00 R$ 23.400,00 

Administrativo 

Gerente Administrativo 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 39.000,00 

Auxiliar 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00 R$ 15.600,00 

Total de Empregos e 
Massa Salarial 

32  R$ 48.700,00 R$ 633.100,00 

Fonte: Filho, 2008. 

Além da mão de obra necessária para a construção e operação do empreendimento 

existem os empregos gerados na execução e manutenção dos programas ambientais. Os 

empregos são gerados principalmente nas fases de implantação e operação do 

empreendimento, mas desde os estudos iniciais já foram contratados diversos profissionais 

para realização de estudos ambientais, tais como esse relatório. A grande maioria dos 

empregos ambientais contratados envolvem trabalhadores com maior grau de qualificação 

profissional, especialmente de técnicos e profissionais de nível superior. 

Brookfield (2013) estimou a contratação de aproximadamente 64 profissionais, 

com destaque para os técnicos florestais e ajudantes de plantio, além de profissionais de nível 

superior com atuação na área ambiental, como biólogos, engenheiros florestais, ambientais, 

geólogos, entre outros. Salienta-se que este deverá ser o período de maior quantidade de 

contratações para a execução dos projetos ambientais do empreendimento.  
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No período seguinte, de operação do empreendimento, estima-se a contratação 

média de aproximadamente 42 trabalhadores, também com destaque para os auxiliares de 

plantio.  

Além desses empregos gerados diretamente ainda existem os empregos indiretos e 

de efeito renda, que serão detalhados na Análise de Impactos Ambientais (Capítulo 7). 

3.3.4.3.Obras de relocação de infraestrutura 

Devido à pequena área atingida do reservatório, aproximadamente 0,0195 km², 

não haverá necessidade de realocar qualquer obra de infraestrutura existente. 

3.3.4.4.Suprimento de materiais 

Os agregados graúdos utilizados na confecção do concreto da barragem e das 

outras estruturas componentes da PCH KM 19, além das ensecadeiras utilizadas para o desvio 

do rio, serão provenientes das escavações necessárias para a implantação do vertedouro, 

tomada d’água, canal de adução, câmara de carga, conduto forçado e casa de força. 

O volume de escavações está sintetizado na Tabela 3.3.4-2 a seguir. 
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Tabela 3.3.4-2 - Volumes de escavação 
 Volume (m³) 

Canal de Adução  

Escavação comum 89.631 

Escavação em rocha a céu aberto 114.891 

Câmara de Carga  

Escavação comum 2.832 

Escavação em rocha a céu aberto 3.628 

Conduto Forçado 

Escavação comum 3.298 

Escavação em rocha a céu aberto 3.134 

Casa de Força 

Escavação comum 10.346 

Escavação em rocha a céu aberto 5.257 

Desvio do Rio 

Escavação comum 1.762 

Escavação em rocha a céu aberto 3.513 

Barragem de Concreto 

Escavação comum 19.266 

Escavação em rocha a céu aberto    4.499 

Vertedouro 

Escavação comum 7.627 

Escavação em rocha a céu aberto 8.477 

Canal de Fuga  
Escavação comum 0 

Escavação em rocha a céu aberto 1.448 

Tomada d’Água  

Escavação comum 6.717 

Escavação em rocha a céu aberto 7.588 

Volumes Totais 

Volume total de escavação comum   141.479 

Volume total de escavação em rocha a céu aberto 152.435 

Fonte: Elaboração própria. 
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O volume de concreto gerado na obra pode ser observado na Tabela 3.3.4-3. 

Tabela 3.3.4-3 – Volumes de Concreto 

 Volume 

Casa de Força 

Cimento 242 t 

Concreto sem cimento 1.768 m³ 

Barragem de Concreto 

Cimento 102 t 

Concreto sem cimento 1.074 m³ 

Vertedouro 

Cimento 1.131  t 

Concreto sem cimento 4.067 m³ 

Tomada d’Água 

Cimento 429 t 

Concreto sem cimento 1.685 m³ 

Canal de Adução 

Cimento 1.785  t 

Concreto sem cimento 5.950 m³ 

Câmara de Carga 

Cimento 121  t 

Concreto sem cimento 404  m³ 

Conduto Forçado 

Cimento 207 t 

Concreto sem cimento 1.033 m³ 

Escada de Peixes 

Cimento 14 t 

Concreto sem cimento 48 m³ 

Volumes Totais 

Volume total de cimento 4.031t 

Volume total de concreto sem cimento 16.029 m³ 

Fonte: Elaboração própria. 

As áreas escolhidas e destinadas aos bota-foras, onde serão depositados 

aproximadamente 270.000 m³ de materiais provenientes das escavações, foram selecionadas 

por suas pequenas distâncias dos locais e atendendo requisitos de cunho ambiental. Pelo fato 
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dos materiais escavados se tratarem de materiais inertes, estes serão depositados em cinto 

bota-foras, cuja soma das áreas é de aproximadamente 35.000 m². 

Do restante, aproximadamente 9.600 m³ serão utilizados na melhoria das vias de 

acesso ao empreendimento, outros 16.029 m³ na confecção do concreto das estruturas. 

As quantidades previstas para serem depositadas nos “Bota-foras” poderão 

diminuir sensivelmente, dependendo do número de proprietários vizinhos que aderirem aos 

Programas de Ações Mitigatórias de piscicultura e fruticultura com irrigação por gotejamento 

que estão sendo propostos. Isso porque esse material poderá ser utilizado para a construção de 

açudes de armazenamento de água, ao lado do canal de adução 

A areia necessária à construção será obtida de empresas de material de construção 

localizadas próximas à PCH, ou diretamente de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada a 

cerca de 80 km do empreendimento. 

A argila utilizada nas ensecadeiras será proveniente das escavações necessárias 

para a implantação do barramento, do circuito de geração e do circuito de adução. 

O material excedente, além do volume a ser descartado após a remoção das 

ensecadeiras, deverá ser destinado ao bota-fora, junto com o material proveniente das 

escavações em rocha. 

3.3.4.5.Energia elétrica 

No local do empreendimento existe passagem de redes de distribuição de energia 

em 34,5 kV, entretanto, devido à potência do transformador para suprir as necessidades de 

carga do canteiro de obras que deverá ser de 150 kVA, será necessário construir uma rede 

trifásica de aproximadamente 5 km até o alimentador trifásico mais próximo. 
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Para tanto, deverá ser construído um posto de entrada e medição no centro de 

carga do canteiro de obras. 

3.3.4.6.Telecomunicações 

O sistema de telecomunicações para a PCH KM 19 tem por objetivo atender as 

necessidades de comunicações internas e externas, com equipamentos adequados a 

comunicação de voz, dados, proteção e controle. 

Consistirá basicamente dos seguintes equipamentos: 

• Equipamentos multiplexadores, interligando a PCH KM 19 com sistemas 

externos de comunicação, configurado com capacidade para até 30 canais e composto por 

interfaces para voz, dados, vídeo e teleproteção; 

• Elos ópticos ou mux/modens ópticos com no mínimo 2 interfaces E1; 

• Cabos ópticos compostos de 12 fibras ópticas, com caixas de emendas ópticas 

externas e distribuidores ópticos instalados na sala de controle; 

• Teleproteção constituída por equipamentos de conexão em canal 64 kbps de 

dados, opcionalmente em interface instalada no próprio multiplexer; 

• Central telefônica de pequeno porte, tipo PABX-CPA Digital, configurada com 

no mínimo 4 troncos a 2 ou 4 fios, ampliável até 8 troncos, 2 ramais digitais, 20 ramais 

analógicos, ampliável até 40 ramais analógicos, 2 aparelhos telefônicos digitais, 10 aparelhos 

telefônicos analógicos, 4 aparelhos telefônicos sem fio, redes de telefonia para voz e dados, 

materiais de instalação e software de programação/manutenção. 

• Redes de telefonia para voz e dados, cobrindo toda a área de abrangência da 

PCH como: sala de controle, subestação, pátio dos transformadores, tomada d'água, 
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vertedouros e acessos. Um “patch panel” instalado na sala de controle permitirá direcionar a 

comunicação de dados para os destinos desejados; 

• Distribuidor geral para telefonia para instalação na sala de controle; 

• Sistema de alimentação 48 Vcc com bancos de baterias e retificador, os quais 

podem ser substituídos por conversores CC/CC. Cada local terá quadros de distribuição de 

corrente contínua e de corrente alternada; 

• Interligação com o serviço de telefonia pública através do sistema de 

transmissão de comunicação de terceiros. 

3.3.4.7.Cronograma de implantação do empreendimento 

A definição do cronograma de implantação do empreendimento levou em 

consideração a produtividade de execução dos principais serviços das obras civis e a mão de 

obra para diversas partes do projeto como canteiro de obras e vias de acesso. 

O Anexo III apresenta o cronograma de implantação da PCH KM 19. 

3.3.5. Reservatório 

O reservatório que será criado pela PCH KM 19 (ver Desenho 

nº 119.028.1.5.03.005), terá nível d’água normal na cota 593,0 m, com área total de 0,019 km² 

e um volume de 0,045 hm³ e nível d’água máximo na cota 594,5 m, com área total de 0,026 

m² para cheia com tempo de recorrência de 10.000 anos. Sua dimensão linear ou comprimento 

será de 430,7 m para o nível d’água normal e 537,5 m para o nível d’água máximo. 

No nível máximo a área total inundada correspondente à calha do rio é de 

0,012 km², atingindo os municípios de Prudentópolis e Guamiranga em 0,007 km² e 

0,005 km², respectivamente. 
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O reservatório opera com o nível d’água máximo a montante de 593,00 m e 

554,20 m à jusante. No nível mínimo, o nível atinge os valores de 593,00 m a montante e 

549,48 m a jusante. 

- Curva Cota x Área x Volume 

A obtenção da curva Cota x Área x Volume foi realizada a partir das curvas de 

nível determinadas pelos estudos topográficos. Na Tabela 3.3.5-1 estão presentes alguns 

destes valores cuja curva apresenta-se na Figura 3.3.5-1. 

Tabela 3.3.5-1 - Valores unitários da Curva Cota x Área x Volume 

Elevação (m) Área (km²) Volume acumulado (hm³) 

589 0,003 0,003 
590 0,006 0,01 
591 0,010 0,02 
592 0,015 0,03 
593 0,019 0,04 
594 0,025 0,07 
595 0,031 0,10 

 
Figura 3.3.5-1 - Gráfico x - Curva Cota x Área x Volume 

Fonte: Elaboração própria. 
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A curva cota x área x volume está representada em detalhe no Desenho nº 

119.028.1.5.03.005 – Reservatório – Planta.  

- Tempo de Enchimento do Reservatório 

O volume na cota 593 m, de acordo com curva Cota x Volume, é de 0,04 hm³. 

Considerando como afluente a vazão mensal média de longo termo igual a 25,2 m³/s, e 

descontando a vazão da escada de peixe de 0,5 m3/s, o tempo de enchimento do reservatório 

será da ordem de 27 minutos. O tempo de enchimento real do reservatório será em função da 

época do ano. 

- Tempo de Residência 

O tempo de residência corresponde ao tempo necessário para que toda a água do 

reservatório seja renovada. Foi considerada que para toda a vazão afluente ao reservatório 

tenha uma vazão defluente da água que já se encontrava nele.  

O volume na cota 593,0 m é de 0,04 hm³, considerando como afluente a vazão 

mensal média de longo termo igual a 25,2 m³/s, o tempo de residência será da ordem de 26,5 

minutos. 

3.3.6. Área de Preservação Permanente 

As pequenas centrais hidrelétricas, ao contrário de outras fontes de geração como 

a eólica, fotoelétrica, a térmicas à biomassas ou fósseis, são obrigados por lei a constituir, 

recompor e manter áreas de preservação de vegetação e de fauna nativas durante todo o 

período de concessão. 

Neste item são apresentados os critérios adotados para análise e definição da Área 

de Preservação Permanente (APP) da PCH KM 19. 
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3.3.6.1.Aspectos legais 

 A Lei n° 12.651 define em seu artigo 2º, inciso II, como Área de Preservação 

Permanente (APP): 

 “Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas.” 

 Para o referido empreendimento, a Área de Proteção Permanente (APP) se 

enquadra no Art. 5° da Lei n° 12.651: 

“Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração 

de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação 

Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento 

ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 

(cem) metros em área rural.” Grifo nosso. 

No mesmo artigo, em seu §1º é estabelecida a exigência do PACUERA (Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial ), que deverá ser 

apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental, ou seja, 

quando da solicitação da Licença de Instalação, e aprovado até o início da operação do 

empreendimento. 

“§ 1o  Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata 

o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade 

com termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do 

total da Área de Preservação Permanente.” Grifo nosso. 
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3.3.6.2.Parâmetros técnicos que definem APP 

Conforme apresentado anteriormente, a área destinada à APP deve garantir a 

funcionalidade ambiental de: 

a)  Preservar os recursos hídricos;  

b)  Preservar a paisagem; 

c)  Preservar a estabilidade geológica; 

d)  Preservar a biodiversidade; 

e)  Facilitar o fluxo gênico de fauna e flora; 

f)  Proteger o solo; e 

g)  Assegurar o bem-estar das populações humanas. 

A sua faixa no entorno do reservatório pode variar de 30 (trinta) metros à 100 

(cem) metros. Assim, cabe uma análise para definir a largura ótima de forma a garantir todas 

as funcionalidades acima citadas assegurando o bem-estar das populações humanas. 

Ressalta-se que tal variação da faixa é estabelecida para reservatórios d’água 

artificiais destinados a geração de energia a partir de usinas de qualquer porte e em qualquer 

ambiente que esteja inserido. 

Ou seja, vale tanto para pequenas centrais hidroelétricas (PCHs) que, como no 

caso da PCH KM 19 possui reservatório muito pequeno (apenas 0,019 km²) até grandes 

usinas hidroelétricas (UHEs), como a UHE Belo Monte, que possui reservatório com uma 
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área de 516 km² (27.157 vezes o reservatório da PCH KM 19), ou a UHE Itaipu com 

reservatório de 1.350 km² de área. 

Da mesma forma, essa mesma faixa vale para ambientes preservados e com alta 

importância ecológica, como é o caso da UHE Belo Monte que alaga faixas contínuas de 

floresta amazônica preservada, assim como vale para áreas altamente antropizadas e 

fragilizadas, com pequenos fragmentos de vegetação sem conectividade e muitas vezes com a 

mata ciliar (APP original do rio) não preservada, situação em que se encontra a PCH KM 19. 

A PCH KM 19 está localizada em um ponto que o vale do Rio dos Patos se abre, 

com relação ao trecho a montante, apresentando baixa declividade. Devido a isso, as 

atividades agropecuárias foram intensas nessa região e o desmatamento seguiu até muito 

próximo da margem.  

As Figura 3.3.6-1 a Figura 3.3.6-6 demonstram a situação deplorável da vegetação 

às margens do Rio dos Patos, com vestígios de caçadores e embalagem de agrotóxico.  

 
Figura 3.3.6-1 – Vegetação nas margens em estágios iniciais de regeneração devido à ação antrópica 

(7.212.240 N , 505.661 E,  em UTM). 
Foto: Leandro Petry, 2012  
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Figura 3.3.6-2 – Vestígios de fogueira irregular, possivelmente usado por caçadores clandestinos (7.223.178 N , 

507.002 E,  em UTM). 
Foto: Sandra Martins Ramos, 2012.  

 

 
Figura 3.3.6-3 – Margem do rio com apenas alguns remanescentes de vegetação, com área desmatada   

(7.223.210 N , 507.055 E,  em UTM). 
Foto: Sandra Martins Ramos, 2012.  
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Figura 3.3.6-4 - Armadilha artesanal para aves avistada durante as incursões na área de influência direta dos 

empreendimentos (7.218.361 N , 504.622 E,  em UTM).  
Foto: Francisco Zpevak, 2012 

 

 
Figura 3.3.6-5 - Embalagem de agrotóxico encontrada na margem do rio dos Patos próximo ao Salto Sete 

(7.218.509 N , 505.393 E,  em UTM).  
Foto: Leandro Petry, 2012. 

 

 
Figura 3.3.6-6 - Embalagem de agrotóxico encontrada na margem do rio dos Patos, próximo ao local do 

barramento da PCH KM 10 (7.226.647 N, 505.678 E,  em UTM).  
Foto: Leandro Petry, 2012. 
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O Rio dos Patos, no local onde será formado o futuro reservatório, possui largura 

de 10 a 50 metros, cerca de 30 metros em média, e apresenta alguns pequenos trechos com 60 

metros, próximo a ilhas e à confluência com o rio Lajeadão. A APP do rio deveria ser de 50 

metros em sua maior parte e de 100 metros nos trechos mais largos. Entretanto, atualmente a 

vegetação ocupa apenas de 15 a 30 metros em média, iniciando imediatamente após a 

vegetação áreas de cultivo agrícola e pastagens. 

Considerando a pequena área do reservatório (0,019km²), a atual situação em que 

se encontra a região e as atividades econômicas exercidas nas propriedades, propõe-se uma 

APP de 30 metros, em projeção horizontal, no entorno do reservatório a ser formado pela 

PCH KM 19, correspondendo a uma área de 28.753,72 m², conforme apresentado no Desenho 

nº 119.028.1.5.03.005 – Reservatório - Planta. 

A manutenção dessa APP, juntamente com a manutenção das APPs dos 

reservatórios das PCHs KM 10 e PCH KM 14, do mesmo empreendedor, e a recuperação da 

mata ciliar (ou APP original) ao longo dos canais de adução dos três empreendimentos, 

prevista no Programa de Apoio a Regularização de Áreas, possibilitará, através de uma 

interação sinérgica, a criação de um corredor ecológico, que auxiliará na recuperação e 

preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e da 

biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora e a interligação com outros 

sistemas. 

A APP constituída e mantida pelo empreendedor evitará ainda a incursão de 

caçadores, a ocupação irregular, a deposição de detritos, a destinação do esgoto sanitário, o 

plantio indevido de lavouras e, em grande medida, a erosão do solo e danos à sua estabilidade.  
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3.4. DESCRIÇÃO DAS FASES DO EMPREENDIMENTO 

3.4.1. Fase de Planejamento do Empreendimento 

Entende-se como Fase de Planejamento do Empreendimento, a etapa onde são 

realizados os estudos de viabilidade física, técnica e ambiental do projeto em questão. 

Nessa fase, as principais atividades realizadas são levantamentos topográficos por 

aerofotogrametria, transporte altimétrico, levantamentos planialtimétricos de campo e 

topobatimetria, levantamentos hidro-meteorológicos através de análise de estações 

pluviométricas, fluviométricas e sedimentológicas, levantamento geológico através de 

perfilhamentos do solo, dados primários e secundários e a caracterização ambiental e 

socioeconômica da área de estudo, através do levantamento de dados primários e secundários. 

Inclui-se ainda nessa fase o levantamento das alternativas de localização do eixo 

de barramento, assim como o dimensionamento do aproveitamento, a concepção do arranjo, a 

tecnologia mais apropriada para o rendimento energético e menor impacto ambiental e uma 

estimativa de orçamento. 

3.4.2. Fase de Instalação do Empreendimento 

A fase de instalação do empreendimento compreende toda e qualquer obra 

relacionada à implantação do mesmo, incluindo a construção das estradas de acesso, canteiro 

de obras, locais de bota-fora e empréstimos, entre outros. Inclui-se nessa fase o enchimento do 

reservatório, período em que são fechadas as comportas do vertedouro e da tomada d’água até 

que a água atinja o nível calculado para o reservatório de 593,0 m, com duração estimada para 

o enchimento de 27 minutos, sendo que o reservatório terá 0,019 km². Para essa fase prevê-se 

uma duração aproximada de 22 meses. 

A sequência construtiva da PCH KM 19 pode ser dividida em quatro etapas 

principais, são elas: 
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- Primeira Etapa 

Esta etapa é caracterizada pela permanência do rio em seu leito natural, 

permitindo dessa forma o início imediato das obras em todas as frentes de serviços na margem 

direita. Os principais serviços programados nessa etapa são: 

• Instalação dos canteiros de obras; 

• Início das escavações para implantação das vias de acesso e melhoramento das 

vias existentes; 

• Construção da ponte de serviço. 

- Segunda Etapa 

Nesta etapa os serviços previstos são: 

• Construção das ensecadeiras 1 e 2 (ver desenho 119.028.1.5.03.004); 

• Construção de cinco comportas do vertedouro; 

• Início da construção do circuito de adução e de geração. 

- Terceira Etapa 

Na terceira etapa os serviços previstos são: 

• Término da construção do circuito de adução e de geração; 

• Construção das subestações de chaveamento; 

• Retirada da ensecadeira 1 e construção da ensecadeira 3 (ver desenho 

119.028.1.5.03.003); 

• Construção da barragem da margem direita e de duas comportas do vertedouro; 

• Construção da escada de peixes; 

• Retirada das ensecadeiras 2 e 3.  
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- Quarta Etapa 

Os serviços conclusivos da obra serão: 

• Fechamento das comportas e enchimento do reservatório; 

• Montagem dos equipamentos hidrogeradores; 

• Testes, comissionamento e junção comercial. 

3.4.3. Fase de Operação do Empreendimento 

A Fase de Operação do Empreendimento terá início a partir do momento em que 

as duas unidades geradoras da PCH tiverem sido comissionadas e em funcionamento, gerando 

energia.  

A principal atividade dessa etapa é a geração de energia, existindo outras, como 

aquelas relacionadas ao turismo, que têm caráter secundário. A PCH KM 19 operará com uma 

potência instalada de 10 MW e tem licença de operação por 50 anos, sendo renovável após 

esse período. 

3.4.4. Fase de Desativação do Empreendimento 

Após decorridos os 50 anos da Licença de Operação, caso não haja renovação da 

licença de operação nem interesse em preservar as estruturas da PCH, o empreendimento será 

desativado e efetivado o desmonte programado das estruturas, conforme prescreve o 

Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). 

Numa postura indicada pela OEA de acordo com o princípio denominado “cradle 

to cradle”, inicia-se nessa fase um movimento para o desenvolvimento de projetos executivos 

ecologicamente inteligentes e eficientes, que permitam o desmonte das obras de forma a 

reaproveitar sua totalidade.  
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Será efetuada a comunicação à população lindeira ao rio dos Patos à jusante do 

barramento e remoção emergencial da população atingida se esta existir. Será programada 

com antecedência a abertura das comportas de forma gradual, para o esvaziamento do 

reservatório, de preferência sem causar efeito de enchente quinquenal à jusante. Após essas 

providências inicia-se o desmonte da parte mecânica da barragem com a retirada progressiva 

das comportas e seus acessórios, pontes rolantes, grades, equipamentos de controle de 

abertura, e outros. O passo seguinte consiste na abertura total da área de soleira dos 

vertedouros que durante a construção continham adufas. 

Após esse processo, parte do material retirado das soleiras e contra-fortes do 

vertedouro poderão ser utilizados na construção de ensecadeiras na margem esquerda com 

procedimento de desmonte completo do muro da barragem. Esse desmonte pode ser efetivado 

com o corte de blocos de concreto que poderão ser reaproveitados após recortados em outros 

projetos de construção civil, em local a ser definido. A parte quebrada poderá ser britada e 

aproveitada em pavimentação de ruas e estradas do Município de Prudentópolis. O mesmo 

procedimento deverá ser repetido para a barragem da margem direita. 

Ao mesmo tempo, depois de fechada a tomada d’água, poderá ser desativado o 

canal de adução, os condutos forçados. Todo o concreto retirado passará pelo mesmo processo 

indicado anteriormente.  

Finalmente a casa de força será desativada, seus equipamentos retirados e então 

desmontada integralmente. Alguns locais utilizados como “bota–fora” na execução da obra 

poderão ser reativados para receber os resíduos não aproveitáveis do desmonte. Após o 

desmonte deverá ser efetivado um estudo completo de recuperação das áreas degradadas e 

esta deverá ser executada em toda a área ocupada pelo empreendimento. 
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4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO EMPREENDIMENTO 

A implantação de uma pequena central hidrelétrica pressupõe a aplicação de 

legislação e regulamentos que dispõem sobre o uso de recursos hídricos, aspectos ambientais, 

socioculturais e econômicos. Portanto, este capítulo traz toda a legislação relacionada ao 

empreendimento nas esferas federal, estadual e municipal. 

Com vistas à proteção e conservação do meio ambiente e dos recursos naturais, o 

ordenamento jurídico brasileiro vem sofrendo constantes transformações, buscando assegurar 

com maior eficiência a preservação destes recursos. Assim, o uso do potencial hidráulico para 

a geração de energia, é tema de grande importância legal, visto que pressupõe implicações 

ambientais positivas e negativas, bem como vem a tocar também à questão de utilidade 

pública.  

Destaca-se, porém, que a integralidade do presente estudo implica na aplicação de 

um grande leque de normas, regras e leis que o empreendedor se preocupa em obedecer. 

Assim, pretende-se citar aqui principalmente aqueles dispositivos que comportam afinidade 

com o tipo e características do empreendimento em tela. Contudo, embora façamos uma 

análise abrangente, esta não conseguirá esgotar as possibilidades de implicação de outros 

dispositivos legais não mencionados aqui, podendo fugir da análise aqui iniciada, a 

observação a algum dispositivo legal relacionado ao tema. 

Tendo isso em vista, iniciaremos nossa análise com a apreciação dos aspectos 

constitucionais que pontuam à PCH KM 19, estendendo-se em seguida, às leis 

infraconstitucionais, decretos e resoluções que igualmente abarcam o empreendimento em 

apreço, voltando-se principalmente às suas implicações ambientais.  

Primeiramente, reiteramos que a PCH KM 19 possui potência instalada de 10 

MW. Assim, seus impactos ambientais são de pequeno porte segundo as normas estudadas, 

sendo desejável a apresentação do Relatório Ambiental Simplificado – RAS, estudo adequado 

ao empreendimento tendo em vista suas características técnicas. 
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A aplicação destes estudos ao empreendimento ora tratado, encontra 

embasamento, na esfera estadual, na Resolução - nº 065/2008/CEMA e na Resolução 

Conjunta nº 09/2010/SEMA/IAP, as quais sustentam que, para empreendimentos hidrelétricos 

de potencial energético menores ou iguais a 10.000 kW, deve ser elaborado o Relatório 

Ambiental Simplificado-RAS. 

4.1. O MEIO AMBIENTE PERANTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Constituição Federal de 1988 éa Lei hierarquicamente Maior dentro do 

país,com a qual, todas as demais leis devem estar em consonância. Nela, estão definidos 

princípios que regem a sociedade politicamente organizada, além de enumerar e limitar os 

poderes e funções da entidade política, inclusive no que se refere ao meio ambiente. 

A partir de seu artigo 225, inicia-se o capítulo destinado às previsões relativas ao 

meio ambiente, aduzindo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, devendo ser 

preservado pelo poder público e a sociedade para as atuais e futuras gerações. 

O §1º, inciso IV, deste artigo atribui obrigações ao poder público definindo que, 

em se tratando de instalação de obra ou atividade que gere impacto ambiental causando 

degradação ao meio ambiente, a administração deve exigir, na forma da lei, estudo prévio de 

impacto ambiental, sobre o qual se dará prévia ciência à sociedade. 

4.1.1. Distribuição de Competências 

Feita uma breve análise na Constituição a respeito da distribuição de 

competências, foram selecionados alguns dispositivos de maior relevância para o assunto no 

tocante ao empreendimento em estudo. Assim, nota-se que quando o assunto é meio 

ambiente, na maior parte das vezes a competência é atribuída à União. 
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O artigo 21, XII, b, define que os potenciais de energia hidráulica são bens da 

união, pertencendo a ela seu direito de exploração, em articulação com os Estados onde se 

situam os potenciais hidroenergéticos. Também, define que é de competência da União 

legislar sobre águas e energia, podendo este ente ceder sua competência aos Estados, desde 

que para isso, sancione lei complementar delegando a sua competência (art. 22, IV e 

parágrafo único). No mesmo contexto, o artigo 23 da CF/88, incisos VI e VII, determina ser 

competência da União a proteção ao meio ambiente, o combate à poluição em qualquer de 

suas formas e a preservação das florestas, da fauna e da flora. O artigo 24º, inciso VI, por sua 

vez, atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar 

sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.  

Outrossim, no art. 21, XIX, é atribuída à União a competência para instituir o 

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 

direitos de seu uso. 

Conforme o artigo 23, IX, compreende-se que é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 

territórios. 

A Constituição dispõe ainda, no artigo 176, que as jazidas, demais recursos 

minerais e potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para 

efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 

propriedade do produto ou da lavra. O §1º deste artigo aduz que a exploração ou 

aproveitamento dispostos no caput somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 

concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis 

brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, da forma da lei.  
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4.1.2. Recursos Hídricos face à Constituição 

Conforme já visto, junto com a competência da União para gerenciar estes 

recursos, a Constituição preconiza que os lagos, rios e qualquer corrente de água em terrenos 

de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, são bens pertencentes à União (Art. 20º, 

inciso III).  

Segundo o Art. 26º, inciso I, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 

União, estão incluídas entre os bens dos Estados.  

4.1.3. Patrimônio cultural 

O artigo 215 da Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, garantindo também que o Estado 

apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  

Segundo o artigo 216, o patrimônio cultural brasileiro é constituído dos bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, onde estão incluídas as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios 

de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Cabe ao poder público, com colaboração da comunidade, promover e proteger o 

patrimônio cultural brasileiro. Segundo o artigo 20, as cavidades naturais subterrâneas e os 

sítios arqueológicos e pré-históricos são considerados bens da União e é de competência 

comum da União, dos Estados e do Distrito Federal proteger os documentos, as obras e outros 

bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e 

os sítios arqueológicos assim como impedir a evasão, destruição e a descaracterização de 
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obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural (Art.23º, incisos III e IV). 

Na Lei n°3.924/61, em seu art. 1º, também há a responsabilização do Poder Público pelos 

monumentos arqueológicos ou pré-históricos. 

 A Portaria n° 230 IPHAN de 2002, dispõe sobre os procedimentos relacionados à 

preservação do patrimônio cultural, necessários para obtenção das licenças ambientais. 

Devem ser apresentados ao IPHAN, relatórios detalhados dos resultados do Diagnóstico 

Arqueológico da região e dos Programas cuja implantação é determinada na Portaria, a fim da 

obtenção das Licenças Ambientais. As diretrizes para elaboração do diagnóstico estão 

dispostas nos artigos 1° ao 4°, já o Programa de Prospecção no artigo 5° e o Programa de 

Resgate Arqueológico no artigo 6°. 

4.2. O MEIO AMBIENTE PERANTE A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ 

Já em âmbito estadual, a atual Constituição do Paraná, atribui a si a competência 

para instituir e manter o sistema de gerenciamento dos recursos naturais e o registro, 

acompanhamento e fiscalização do uso do meio ambiente, no âmbito de seu território (artigo 

161). 

Não fora isso, em seu artigo 163, realça seu interesse em incentivar a implantação 

de usinas hidrelétricas de pequeno porte em seu território, para atender ao consumo local, 

respeitada a capacidade de suporte do meio ambiente. 

Outrossim, a Constituição do Paraná, seguindo os ditames da Constituição 

Federal, entre seus artigos 207 e 209, exige a realização de estudos de impacto ambiental para 

a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do qual se dará 

publicidade.  

No art. 209, a Constituição ressalva a legislação federal, afirmando que a 

instalação de empreendimentos hidrelétricos dependerá de projetos técnicos de impactos 

ambientais e consequente aprovação da Assembleia Legislativa. 
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4.2.1. Recursos Hídricos 

No que se refere aos Recursos Hídricos, no artigo 210-A da Constituição 

Estadual, é reconhecido que a água é um bem essencial à vida, e que o acesso à água potável e 

ao saneamento constitui um direito humano fundamental.  O §1º deste dispositivo trata sobre 

os fundamentos e diretrizes para as políticas estaduais de recursos hídricos e de saneamento.  

Nessa esfera, encontra-se também o Decreto Estadual n.º 5.316/74,o qual visa à 

proteção dos recursos hídricos contra agentes poluidores, classificando os corpos d´água de 

acordo com o seu uso, tais como abastecimento doméstico, recreação, irrigação, preservação 

da fauna e da flora, abastecimento industrial, navegação e diluição de despejos e de acordo 

com o tratamento que suas águas devem sofrer conforme os usos mencionados.  

Este Decreto também define as características mínimas dos efluentes que podem 

ser lançados após o tratamento prévio em um corpo aquático. É deliberada a fiscalização ao 

órgão estadual e é especificada a aplicação de penalidades e multas nos casos de 

descumprimentos. 

4.2.2. Patrimônio Cultural 

 A Constituição Estadual trata do Patrimônio Cultural entre os artigos 190 a 196, 

onde se confere a todos o direito à cultura, e da função do Poder Público em estimulá-la, 

valorizá-la, defendê-la e preservá-la.  

Os bens referentes à cultura no Paraná constituem patrimônio comum que deve 

ser preservado através do Estado com cooperação da comunidade. A Constituição também 

dispõe da obrigação do Poder Público em manter, a nível estadual e municipal, um órgão ou 

serviço de gestão, para preservação e pesquisa do patrimônio cultural paranaense.  
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4.3. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

 Tendo em vista as previsões feitas pelos dispositivos constitucionais com relação 

ao meio ambiente, as legislações infraconstitucionais estabelecem a forma pela qual se dará 

cumprimento ao determinado na Lei Maior. 

4.3.1. A Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA– Lei 6.938/81 

A Lei Federal n.º 6.938/1981 institui a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), que tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, 

visando assegurar a proteção da dignidade da vida humana através de planejamento e 

fiscalização do uso dos recursos ambientais, recuperação de áreas degradadas e o incentivo à 

pesquisa tecnológica orientada para o uso racional e a proteção dos recursos naturais, 

conforme preconiza seu artigo 2º.  

Em seu artigo 4º, inciso I, é reforçado oobjetivo de desenvolvimento econômico 

social aliado à preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Assim, a 

PNMA através do artigo 9º, III e IV, define os critérios de avaliação de impactos ambientais, 

o licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. O 

artigo 10°, por sua vez, determina que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento ambiental. Todo o processo de licenciamento será publicado em jornal 

oficial, periódico regional ou local de grande circulação ou em meio eletrônico mantido pelo 

órgão ambiental competente.  

A PNMA também institui o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, o 

qual é constituído por todos os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção 

e melhoria da qualidade ambiental, aos entes federativos cabe a regionalização das medidas 

emanadas por este Sistema, elaborando normas e padrões supletivos e complementares. 
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O órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA é o CONAMA, Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, que tem a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes de 

políticas governamentais para o meio ambiente e recursos naturais e, deliberar, no âmbito de 

sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com um ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.  

4.3.2. Da Necessidade de Licitação para Concessão de Potenciais Hidráulicos- Lei 

Federal nº 9.074 de 1995 

 A Lei supra estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos. Segundo seu artigo 5°, os aproveitamentos de potenciais 

hidráulicos são objetos de concessão, mediante licitação, seu parágrafo segundo determina 

que nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a definição do 

“aproveitamento ótimo” pelo poder concedente, podendo ser atribuída ao licitante vencedor a 

responsabilidade pelo desenvolvimento dos projetos básico e executivo.  

Segundo definições contidas no mesmo dispositivo, “aproveitamento ótimo” é o 

potencial definido em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico 

geral, níveis d’água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida 

para a divisão de quedas de uma bacia hidrográfica.  

O artigo 10º desta lei define, como competência da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de 

servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de 

concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica.  

4.3.3. Funções da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Criada pela Lei 

Federal n.º 9.427/96, e Critérios para fins de Comercialização de Energia Hidráulica 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é uma autarquia especial  

vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e tem a finalidade de regular e fiscalizar a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_de_Minas_e_Energia
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produção, transmissão e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as 

Políticas e Diretrizes do Governo Federal. 

A ANEEL foiinstituída através da Lei Federal nº 9.427/96, que disciplina o 

regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica. De acordo com o artigo 3°, I, 

é de competência desta Agência implementar políticas e diretrizes do governo federal para 

exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os 

atos regulamentares necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei 9.074/95. 

CabetambémàANEEL, promover os processos licitatórios para a contratação de 

concessionárias e permissionárias de serviço público para a outorga de concessão para 

aproveitamento de potenciais hidráulicos (inciso II). Posteriormente, a Resolução da ANEEL 

394/98, estabeleceu os critérios para o enquadramento de empreendimentos hidrelétricos na 

condição de pequenas centrais hidrelétricas. Assim, determina que empreendimentos 

hidrelétricos com potência superior a 1.000 kW e menor ou igual a 30.000 kW, com área total 

de reservatório igual ou inferior a 3,0 km² serão enquadrados como Pequenas Centrais 

Hidrelétricas como é o caso da PCH KM 19, a qual possui 10.000kW de potência e 

reservatório de 0,019 km² de área.  

Assim, a Resolução ANEEL n.º 343/08, estabelece os procedimentos para 

registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projeto básico e para autorização 

de aproveitamento de potencial de energia hidráulica com características de Pequena Central 

Hidrelétrica que o empreendimento deve obedecer. 

4.3.4. Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei Federal nº 9.433 de 1997 

Em decorrência das previsões constitucionais, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, foram 

criados pela Lei acima elencada. A Lei estabelece em seus quatro primeiros capítulos os 

fundamentos, objetivos, diretrizes de ação e instrumentos da PNRH.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
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Segundo o art. 11º, o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos 

tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e efetivo 

exercício dos direitos de acesso à água.  

Aduz o art. 12º, inciso IV, que, o uso de recursos hídricos para aproveitamento 

dos potenciais hidrelétricos está sujeito à outorga pelo Poder Público.  O §2º do mesmo artigo 

estabelece que, a outorga e utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia 

elétrica, estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

O referido Plano é um dos instrumentos da PNRH, realizado por bacia 

hidrográfica, por Estado e para o País, objetivando a fundamentação e a implementação da 

Política Nacional e o gerenciamento dos recursos hídricos, compreendendo o crescimento 

demográfico, a evolução das atividades produtivas e as modificações dos padrões de ocupação 

do solo e a proteção dos recursos hídricos pela criação de áreas sujeitas ao uso restrito.  

Já o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos visacoordenar a 

gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os 

recursos hídricos, implementar a PNRH, planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a 

recuperação dos recursos hídricos e promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos (art. 

32).  

O Sistema é integrado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pela 

Agência Nacional de Águas, pelos Conselhos de Recursos Hídricos Estaduais e do Distrito 

Federal, pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, pelos órgãos dos poderes públicos federais, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de 

recursos hídricos e pelas Agências de Água (art. 33).  

4.3.5. Sistema Nacional das Unidades de Conservação – Lei Federal n.º9.985/2000 

A Lei Federal nº 9.985/00, veio à regulamentar os incisos I, II, III e VII do artigo 

225º da Constituição Federal e instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC). 
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Esse Sistema é constituído pelo conjunto de unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais e tem como objetivo contribuir, promover, proteger, recuperar e 

valorizar os ecossistemas naturais e seus recursos.  

A Lei em apreço, ainda dispõe sobre as categorias de unidade de conservação, 

seus objetivos e restrições de uso do espaço, bem como, no Capítulo IV, trata da 

regulamentação para criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

 No mesmo contexto, a Lei Federal n.º 6.902/81, cria as Estações Ecológicas e 

Áreas de Proteção Ambiental, definindo-as como áreas representativas de ecossistemas 

nacionais, destinadas à realização de pesquisas em Ecologia, proteção do ambiente natural e 

ao desenvolvimento da educação conservacionista. 

4.3.6. Utilização e proteção da Vegetação – Lei Federal n.º 11.428/2006 

 A Lei em epígrafe trata da utilização e preservação da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica, a qual predomina na região em que está localizado o empreendimento PCH 

KM 19. 

 

De acordo com o art. 6º, a proteção e utilização deste Bioma têm por objetivo 

geral o desenvolvimento sustentável e a preservação da biodiversidade, da saúde humana, dos 

valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social. O 

parágrafo único complementa que, para alcançar o objetivo proposto, deverão ser observados 

os princípios da função socioambiental da propriedade, da equidade intergeracional, da 

prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência das informações e atos, do 

respeito ao direito de propriedade dentre outros.  

Para tanto, deverão ser asseguradas algumas condições tais como o fomento de 

atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico e o 
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disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico 

com a manutenção do equilíbrio ecológico (art. 7º, incisos III e IV). 

4.3.7. Novo Código Florestal – Lei Federal n.º 12.651/2012 

O Novo Código Florestal estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, 

áreas de Preservação Permanente e áreas de Reserva Legal.  

Segundo o artigo 3°, II, entende-se por Área de Preservação Permanente aquela 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas.  

O Capítulo II do Código dispõe inteiramente sobre essas áreas e suas 

delimitações. Segundo o Artigo 4°, III, as áreas no entorno dos reservatórios d’água 

artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais tem sua 

delimitação de Área de Preservação Permanente definida na licença ambiental do 

empreendimento.  

Conforme consta no artigo 5°, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa das áreas de preservação permanente criadas no entorno 

de reservatórios artificiais destinados a geração de energia ou abastecimento público, 

observando a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros para área rural e mínima de 

15 metros e máxima de 30 metros para reservatórios em áreas urbanas, ficando reservada ao 

órgão ambiental licenciador a responsabilidade de definir qual será esse valor em cada 

caso.Este dispositivo também determina que, na elaboração do Plano Ambiental de 

Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial o uso não pode exceder 10% do 

total da área de preservação permanente.  
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4.3.8. Equipe Técnica 

No que pontua a equipe técnica elaboradora dos estudos de impacto ambiental, 

cumpre mencionar as alterações que entraram em vigor a partir da sanção da Res. n.º 

237/1997-CONAMA.  Esta resolução tratou de revogar expressamente, através do art. 21, a 

antiga previsão feita pelo art. 7º da Res. n.º 001/86-CONAMA, que vedava a elaboração dos 

estudos de impacto ambiental pela própria empreendedora.  Vejamos a seguir a redação do 

obsoleto e do atual dispositivo: 

Res. 001/86-CONAMA: 

“Artigo 7º - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe 

multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do 

proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados 

apresentados.” 

Res. 237/97-CONAMA: 

“Art. 21 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus 

efeitos aos processos de licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais 

competentes, revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 3º e 

7º da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986.” 

A revogação do artigo supracitado se deu em função da redação do art. 11 da Res. 

237/97-CONAMA, que estabelece que os estudos para o licenciamento ambiental, devem se 

elaborados por profissionais legalmente habilitados, a expensas do empreendedor, prevendo 

ainda, a responsabilidade do profissional e do empreendedor sobre as informações prestadas, 

sujeito a sofrer sanções administrativas, civis e penais, vejamos:  

“Art. 11 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser 

realizados por profissionais legalmente habilitados,às expensas do 

empreendedor. 
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Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos 

previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas informações 

apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.” 

Isto posto, cumpre esclarecer outro ponto do artigo recém- citado, ou seja, o que 

são “profissionais legalmente habilitados”. Destarte, são considerados profissionais 

legalmente habilitados, aqueles que contiverem Cadastro Técnico Federal, nos moldes da 

PNMA, art. 9º e 17º, com as alterações feitas pela Lei. 7.804/89: 

“Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental; 

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras dos recursos ambientais.  

Art. 17 - Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA: 

I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, 

para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria 

técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de 

equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras; 

II - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou 

jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, 

produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao 

meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora." 

Assim, o Cadastro Técnico Federal é exigido dos profissionais elaboradores dos 

estudos ambientais, por todos os órgãos ambientais, como requisito para aceitação do 

profissional por essas entidades. 
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Tendo isso em vista, a empreendedora da PCH KM 19, a Enerbios, existindo 

óbices legais quanto à composição da equipe técnica por sua conta, optou por dispor de seus 

próprios profissionais e de outros prestadores contratados, para elaboração dos estudos de 

impacto ambiental, sempre pautada pela ética e buscando estar em estrita consonância com a 

letra da lei. 

Dando total efeito aos ditames legais, foram assinadas declarações de 

responsabilidade técnica por cada um dos profissionais envolvidos nos estudos através das 

quais todos alegam que os estudos foram desenvolvidos de acordo com a melhor técnica 

profissional, com base em dados básicos, análises e levantamentos verdadeiros, consistentes e 

adequados à etapa e ao porte do empreendimento. Ainda, com informações fidedignas obtidas 

de forma tecnicamente sustentável, atendendo aos preceitos da ética profissional em nível de 

projetos, especialmente quanto às condições de atualidade dos instrumentos aplicados, 

eficiência e segurança dos resultados. Tudo se deu, assim, em pleno cumprimento à legislação 

vigente, às normas técnicas e aos procedimentos exigidos pelo órgão licenciador, bem como, 

informam ter efetuado de forma livre e espontânea, tendo todo conhecimento das 

consequências legais em função de eventuais erros.  

Outrossim, frisa-se que a equipe é multidisciplinar, conforme apregoa o Termo de 

Referência para Licenciamento Ambiental para CGHs e PCHs, publicado pelo IAP, datado de 

novembro de 2010, visando que os estudos sejam realizados de forma completa no qual 

estejam abordados todos os aspectos ambientais relevantes relacionados ao empreendimento.  

4.3.9. Compensação Ambiental 

Instituída pela Lei Federal n.° 9.985/2000 e regulamentada pelo Decreto n° 

4.340/2002, a Compensação Ambiental trata-se de uma obrigação legal imposta ao 

empreendedor quando seu empreendimento for causador de significativo impacto ambiental. 

Devido à geração de impactos danosos significativos, de impossível mitigação, a 

lei impõe que se invista na criação, manutenção e implantação de unidades de conservação, 
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sendo essas essenciais na preservação dos diferentes ecossistemas e fundamentais para a 

manutenção do equilíbrio biológico. 

Neste sentido aduz no art. 36: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - 

EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto 

neste artigo e no regulamento desta Lei.(Regulamento) 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 

não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação 

do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de 

acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.  (Vide 

ADIN nº 3.378-6, de 2008) 

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a 

serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido 

o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua 

zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só 

poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 

administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 

Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 

artigo. 

Em outras palavras, a compensação ambiental refere-se a um instrumento de 

política pública que, agindo em conjunto aos agentes econômicos, visa a proporcionar a 

incorporação dos custos sociais e ambientais da degradação gerada pelo empreendimento. Em 

suma, tem por intuito o avigoramento das previsões do SNUC – Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. 
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Entretanto, a referida compensação ambiental, de acordo com o texto do artigo 

supracitado, apenas se aplica aos estudos de EIA/RIMA, destinados àqueles empreendimentos 

que possuem potência instalada superior a 10MW, e que sem sombra de dúvidas geram 

significativo impacto ambiental. Os empreendimentos com potência inferior a 10MW, 

conforme legislação do Paraná, haja vista não gerarem impactos significativos, estão sujeitos 

ao RAS, afastando a incidência da compensação ambiental para o caso em tela. 

4.3.10. Compensação Financeira 

A Compensação Financeira de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei n.º 

7.990/1989 e consiste em um valor a ser pago pelas empresas autorizadas em produzir energia 

devido à utilização dos recursos hídricos de domínio da União, Estados e Municípios.   

Em função disso, fica a ANEEL incumbida de gerenciar a cobrança da taxa e a 

distribuição dos recursos arrecadados entre os Municípios, Estados e a União.   

No entanto, esta compensação financeira sob a utilização de recursos hídricos, não 

recai a todo e qualquer tipo de empreendimento, uma vez que apregoa o art. 4º da Lei 

7.990/1989:  

Art. 4º É isenta do pagamento de compensação financeira a energia elétrica: 

I - produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igual ou 

inferior a 10.000 kW (dez mil quilowatts); 

Assim sendo, devida às características do empreendimento PCH KM 19, esta 

previsão legal não é cabível, visto que sua potência instalada é de 10 MW. 

4.3.11. Reserva Legal 

Tendo em vista o art. 3º da Lei n.º 12.651/2012, que dispõe sobre o novo Código 

Florestal, é possível conceituar Reserva Legal como toda a área que esteja localizada no 
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interior de uma propriedade ou posse rural, tendo por intuito garantir o uso econômico e 

sustentável dos seus recursos naturais, bem como para auxiliar a conservação e reabilitação 

dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, incluindo ainda a 

proteção da fauna e da flora nativa, nos seguintes termos: 

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de 

modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 

bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;” 

Em seguida, o art. 12 determinamos casos em que deverá ser reservada a área: 

“Art. 12.  Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação 

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

Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em 

relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta 

Lei:      (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 

(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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§ 7º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou 

desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para 

exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem 

empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam 

instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.” 

Assim, de acordo com a redação do §7º do dispositivo acima exposto, conclui-se 

que é o caso em que se encontra a PCH KM19. Nesta situação, não é exigida a determinada 

Reserva Legal, vez que este empreendimento hidroelétrico conta com áreas adquiridas para 

sua implantação.  

4.3.12. Área de Preservação Permanente – APP 

Regulamentada pelo novo código florestal instituído pela Lei 12.651/2012, o 

conceito de Área de Preservação Permanente se dá a partir do artigo 3º, e visa a dar 

cumprimento aos ditames constitucionais no sentido de garantir um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas;” 

As Áreas de Preservação Permanente tem por intuito proteger os solos e as matas 

ciliares, uma vez que estas ajudam na proteção dos rios e reservatórios de assoreamentos, de 

forma a evitar transformações negativas nos leitos e assegurar o abastecimento dos lençóis 

freáticos e a preservação da vida aquática. 
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O artigo 4º da Lei acima mencionada define quais as áreas se enquadrarão como 

APPs, prevendo sua incidência não apenas em áreas rurais, mas também em áreas urbanas, 

diferentemente da Reserva Legal anteriormente tratada neste texto, que se aplica restritamente 

às áreas rurais. 

Tendo isso em vista, cumpre salientar que quando um empreendimento de caráter 

hidroelétrico, de geração de energia, esta abarcado no local onde foi constituída APP, para sua 

viabilidade de construção é imprescindível a Declaração de Utilidade Pública – DUP, pela 

qual se entende: 

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

VIII - utilidade pública: 

(...) 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 

transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo 

urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições 

esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, 

neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;” 

A DUP deverá ser emitida pela ANEEL depois de vencido o processo de Outorga 

de Autorização para construção do empreendimento, de acordo com o art. 10 da Lei federal 

n.º 9.074 1995, e Res. n.º 279/2007-ANEEL. 

No mesmo prisma, vale observar o que a Resolução n.º 369/2006 do CONAMA 

estabelece quanto aos casos excepcionais de utilidade pública, conforme aduz o art. 2º: 

“Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 

supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 

procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos 

nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem 
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como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 

Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos:  

I - utilidade pública: 

b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de 

transporte, saneamento e energia;  

c) as atividades de pesquisa e extração de 21 interesse social ou baixo impacto 

ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente – APP.” 

Ainda, mais especificamente ligado ao tipo de empreendimento ora tratado, 

determina o Decreto n.º 2.003/1996, artigo 30: 

“Art. 30. A requerimento justificado do interessado, o poder concedente poderá 

declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa, de terrenos e benfeitorias, de modo a possibilitar a realização de 

obras e serviços de implantação de aproveitamento hidráulico ou de usina 

termelétrica, cabendo ao produtor independente ou autoprodutor interessado 

promover, amigável ou judicialmente, na forma da legislação específica, a 

efetivação da medida e pagar as indenizações devidas.” 

A DUP se torna possível para o tipo de empreendimento em analise devido ao fato 

de que, salvo absoluta exceção, o desenvolvimento da geração de energia elétrica deve ser 

priorizado, haja vista o interesse nacional em produzi-la, pois é constitucionalmente 

promovida, assim, a propriedade desapropriada cumpre sua função econômica ao permitir a 

atividade de interesse nacional. 

Todavia, ressalta-se que ao cumprir a função econômica pela produção de energia 

elétrica, e contribuir para o desenvolvimento nacional, a propriedade não deixa também de 

atender ao seu caráter socioambiental, uma vez que prevê as medidas compensatórias que 

equilibram a dicotomia.  
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Em síntese, conclui-se que, caso o empreendimento incida sobre uma APP, isso 

não constituirá óbice para sua construção, pois a atividade efetuada pelo empreendimento 

PCH KM 19 é de interesse nacional e, fomentada pelo poder público, que procederá com a 

desapropriação das propriedades, garantindo a compensação ambiental devido aos impactos 

gerados pelo empreendimento. 

4.3.13. Lei de Crimes Ambientais 

A Lei n.º 9.605/1998 trata de tipificar os crimes ambientais. Através dela ficam 

estabelecidas as sanções penais e administrativas derivadas das condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente.  

Assim, a Enerbios e seus profissionais, no que pontua ao à PCH KM 19, cientes 

de suas responsabilidades para com o meio ambiente e com o empreendimento em tela, 

atentaram-se a integralidade desta lei, estando em total acordo com suas previsões de forma a 

não transgredi-la, e assim afastar a incidências de suas penalidades.  

4.4. LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

4.4.1. Unidades de Conservação e Área de Preservação Permanente – Lei 11.054/95 

A Lei supramencionada define queas florestas existentes no território paranaense 

e nacional, respectivamente, são bens de interesse comum aos seus habitantes, exercendo-se 

os direitos de propriedade. O art. 2º da Lei Estadual define que a atividade florestal deverá 

assegurar a manutenção da qualidade de vida e o equilíbrio ecológico, além de seus objetivos 

socioeconômicos.  

No que tange ao seu art. 5º, as florestas e demais vegetações nativas presentes no 

Paraná são classificadas em áreas de preservação permanente, reserva legal, produtivas e 

unidades de conservação, cada qual com suas distintas funcionalidades. 
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O Decreto Estadual n.º 387/99 criou o SISLEG, Sistema de Manutenção, 

Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente, que 

tem como diretrizes básicas a manutenção dos remanescentes florestais nativos, a ampliação 

da cobertura florestal mínima visando à preservação/conservação da biodiversidade e o uso 

dos recursos florestais e o estabelecimento das zonas prioritárias para a conservação e 

recuperação de áreas florestais através de corredores de biodiversidade. Segundo o Decreto, 

entende-se por Reserva Legal as florestas e demais formas de vegetação representadas em 

uma ou várias parcelas, em pelo menos 20% da área total da propriedade rural, com uso 

permitido apenas através de técnicas de manejo que garantam a sua perpetuidade.  

4.5. DO CONSELHO NACIONAL MEIO AMBIENTE – CONAMA 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é o órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, instituído pela Lei 

6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e regulamentada pelo 

Decreto 99.274/90.  

Portanto, este conselho, exercendo suas funções elaborou diversas resoluções 

contendo tanto aspectos que tangem ao licenciamento ambiental e suas competências, quanto 

definindo qual o tipo de estudo se enquadra dependendo dos impactos gerados pelo 

empreendimento ou atividade, conforme passaremos a pontuar a seguir. 

4.5.1. Dos Estudos sobre os Impactos Ambientais –Res. n.º 001/1986-CONAMA 

A Resolução n.º 001/86/CONAMA, considera como impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem a saúde, a 

segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais, direta ou 

indiretamente, conforme estabelece seu artigo 1º.  
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Em suma, tem por escopo estabelecer qual tipo de estudo cabe a determinado 

empreendimento ou atividade, variando entre a forma simplificada ou não, de acordo com o 

tamanho do impacto ambiental.   

Não obstante, a Resolução n.º 006/87 trata dos procedimentos de licenciamento 

ambiental de forma a complementara Resolução CONAMA n.º 001/86, para 

empreendimentos do setor elétrico. 

4.5.2. Dos Procedimentos quanto ao Licenciamento Ambiental – Res. n.º 006/1987-

CONAMA e Res. n.º 237/1997-CONAMA 

Em sequência, a Resolução n.º 237/97, dispõe sobre a revisão e complementação 

dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Assim, definindo-o 

como um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia, ou 

seja, autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras que utilizam recursos 

ambientais ou então atividades que possam causar degradação ambiental.  

O artigo 8° caracteriza os três tipos de licenças ambientais, que compõem o 

processo de licenciamento e define-as em seus incisos e parágrafo único da maneira que 

segue: 

“I – Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controleambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 
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III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento 

ou atividade.” 

No que pontua a Licença Ambiental Prévia, esta será expedida somente mediante 

a apresentação da outorga de direito dos recursos hídricos ou da reserva de disponibilidade 

hídrica, após protocolo dos estudos de impacto ambiental perante o órgão ambiental, neste 

momento, inicia-se o processo de licenciamento ambiental. 

4.5.3. Dos Procedimentos para o Licenciamento Ambiental com Estudos de Impacto 

Ambiental Simplificado – Res. n.º 279/2001-CONAMA 

Uma vez que o empreendimento elétrico possui pequeno potencial de impacto 

ambiental
1
, deve ser elaborado um estudo simplificado, denominado RAS. Neste prisma, a 

Resolução n.º 279/2001/CONAMA, estabelece os procedimentos o licenciamento deste tipo 

de empreendimento.  

Adentrando no assunto, cumpre salientar que o RAS é composto pelos estudos 

relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação 

de uma atividade ou empreendimento, sendo requisito para obtenção de licença prévia 

requerida. Desta feita, deve conter informações relativas ao diagnóstico ambiental da região 

onde será implantado o empreendimento junto de suas características, identificação dos 

impactos ambientais gerados, e as respectivas medidas de controle, mitigação e compensação. 

 A mesma Resolução prevê a realização de uma Reunião Técnica Informativa, 

quando o órgão ambiental julgar necessário, a ser promovida pelo mesmo depois de 

                                                 
1
 Os parâmetros, para enquadramento como empreendimento de pequeno potencial de impacto ambiental, 

sãodefinidos por cada Estado em singular. No estado do Paraná, são definidos pela Resolução CEMA n.º 

65/2008. 
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protocolado o RAS, que será aceito de acordo com seus parâmetros estaduais definidos por 

legislação específica.  

Esta reunião tem por objetivo a apresentação e discussão do Relatório Ambiental 

Simplificado, garantidas a consulta e participação pública.  

Cuida também do Relatório de Detalhamento dos Programas a ser elaborado após 

a obtenção da LP, já na busca pela obtenção da Licença de Instalação, que corresponde à 

outra fase do processo de licenciamento ambiental, o detalhamento dos programas ambientais 

propostos no RAS, que visam evitar, mitigar e compensar os impactos ambientais gerados 

negativamente com a construção do empreendimento, e potencializar os de efeito positivo. 

4.5.4. Da Distribuição de Competências de Acordo com a Res. n.º 279/2001-CONAMA 

Conforme aduz a resolução em epígrafe, a competência para o licenciamento 

ambiental da PCH KM 19 é estadual, haja vista estar localizada na divisa de dois municípios 

simultaneamente (Prudentópolis e Guamiranga), regra: 

“Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades: 

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de 

conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. 

4.5.5. Dos Critérios para Definição dos Estudos para Obtenção de Licenciamento - Res. 

n.º 279/2001-CONAMA. 

A Resolução CONAMA n.º 279/01, em seu artigo 1º, exige que o licenciamento 

para empreendimentos elétricos de pequeno potencial de geração de impactos ambientais seja 

simplificado. 
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Em contrapartida, a resolução CONAMA n.º 01/86, artigo 2º, inciso XI, define 

que para os empreendimentos hidrelétricos de potencial acima de 10.000 kW é obrigatória a 

elaboração de Estudos e Relatórios de Impactos Ambientais (EIA/RIMA) durante o processo 

de licenciamento ambiental. 

Logo, seguindo os ditames Res. n.º 279/01-CONAMA, os estudos aplicados ao 

empreendimento PCH KM 19, de potência instalada de 10 MW é o Simplificado. 

4.5.6. Critério de Classificação da Qualidade das Águas e Diretrizes e Padrões de 

Poluentes em Ambientes Hídricos – Res. n.º 274/00-CONAMA e n.º 357/2005-CONAMA 

No que tange aos padrões de qualidade das águas, a Resolução n.º 274/00 fixa 

critérios para o enquadramento das águas quanto à balneabilidade. As águas doces, salobras e 

salinas destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário), podem ser qualificadas 

como excelente, muito boa e satisfatória, de acordo com o atendimento aos parâmetros 

fixados no art. 2º da mesma resolução. Quanto às águas subterrâneas, estas são reguladas pela 

Resolução CONAMA n.º 396/2008, que dispõe sobre a classificação e as diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, e traz diretrizes para prevenção e controle de poluição. 

Em consonância, a CONAMA n.º 357/2005, apresenta as diretrizes e padrões de 

lançamento de poluentes em corpos hídricos e apresenta critérios de classificação de águas de 

acordo com suas qualidades. Para cada uma das classes são definidas condições e padrões de 

qualidade das águas. 

Os padrões de qualidade de água representam os limites individuais para cada 

substância em cada classe. Tais padrões correspondem a uma série de parâmetros orgânicos e 

inorgânicos, que incluem densidade de cianobactérias, sólidos dissolvidos totais, alumínio 

dissolvido, nitrato, nitrito, dentre outros, para os quais estão fixados valores máximos de 

concentração.  

Além de definir condições e padrões de qualidade das águas, estabelece também 

condições e padrões para lançamento de efluentes. Os efluentes de qualquer fonte poluidora 
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somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido 

tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos na citada 

resolução e em outras normas aplicáveis (art. 24). 

4.6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ÂMBITO ESTADUAL 

OConselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA é o órgão ambiental consultivo, 

normativo e deliberativo do Estado do Paraná, sendo o Instituto Ambiental do Paraná – IAP 

seu órgão executor. 

No Estado do Paraná existe também a SEMA – Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, criada pelo Governo do Estado para fins Executivos, ou seja, 

administrativos. Esta Secretaria também estabelece algumas regras e parâmetros para o 

licenciamento ambiental e tem a finalidade de formular e executar as políticas de meio 

ambiente, de recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrário-fundiárias e de saneamento 

ambiental. 

São estes órgãos estaduais que, com amparo dos órgãos imediatamente superiores, 

definem também a competência do licenciamento ambiental, a validade das licenças, quando 

devem ser solicitadas e qual a documentação exigida para sua obtenção.  

4.6.1. Critérios e Procedimentos para Licenciamento - Resolução CEMA n.º 65 de 2008 

Exercendo sua função, através de sua Res. n.º 65/08, a CEMA dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, bem como estabelece critérios e procedimentos a serem adotados 

para as atividades poluidoras, degradantes e/ou modificadoras do meio ambiente. Neste 

sentido, cuida de estabelecer a validade de cada uma das licenças, sendo que a Licença Prévia 

possui validade de dois anos e não é renovável; a Licença de Instalação possui validade de 

dois anos e é renovável; e a Licença de Operação possui validade de seis anos e a sua 

renovação fica a critério do IAP.  
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4.6.2. Dos Procedimentos de Licenciamento Ambiental Específicos para Unidades de 

Geração e Transmissão de Energia - Resolução Conjunta SEMA/IAP n.º 09/10, bem 

como da Resolução Conjunta SEMA/IAP n.º 03/13 

Também a nível Estadual, a Resolução Conjunta SEMA/IAP n.º 09/2010 e 

03/2013 vieram a estabelecer os procedimentos para licenciamentos de unidades de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica no Paraná. Serão estes procedimentos a serem 

seguidos pelo empreendedor desta PCH, objetivando o licenciamento ambiental. 

Reza o artigo 2º da resolução em apreço que PCH é toda usina hidrelétrica de 

pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW (um megawatt) e até 30 MW 

(trinta megawatts) e cuja área do reservatório não seja maior que 3 km² (300 ha), ou assim 

definidas pela ANEEL, de acordo com a Res. n.º 652/2003. Desta feita, vez que o 

empreendimento hidrelétrico em tela possui 10 MW de potência instalada, está dentro dos 

parâmetros admitidos para uma PCH. 

O artigo 4º, por sua vez, estabelece o momento em que cada Licença deve ser 

requerida para empreendimentos hidrelétricos, respeitadas suas peculiaridades. Quanto à LP, 

sustenta que o requerimento deve ser efetuado no inicio do estudo de viabilidade técnica e 

econômica do empreendimento. Enquanto a LI, deverá ser obtida antes da realização da 

Licitação e/ou, efetivo início das obras civis para construção do empreendimento e, a LO, 

deverá ser obtida antes do fechamento da barragem. Observa-se que este dispositivo segue os 

mesmos períodos estabelecidos pela Resolução n.º 06/1987 do CONAMA. 

Levando em consideração a potência da PCH KM 19, importante destacar o artigo 

9º, que se aplica ao caso. Nele, estão previstos os documentos requeridos para fins de 

obtenção da Licença Prévia para Pequenas Centrais Hidrelétricas com até 10 MW de potência 

instalada, somados àqueles já definidos no art. 8º, com ênfase especial no inciso I, alínea “e”, 

que prevê apresentação do Relatório Ambiental Simplificado – RAS. Vejamos:  
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“Art. 8º Todos os empreendimentos tratados por esta Resolução dependerão, 

obrigatoriamente, da apresentação da seguinte documentação quando do 

requerimento do licenciamento ambiental, de acordo com a modalidade de 

licenciamento:  

 I. LICENÇA PRÉVIA – LP  

 a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;  

b) Memorial Descritivo do Empreendimento;  

c) No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a 

Certidão da Prefeitura Municipal, declarando expressamente que o local e o tipo de 

empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação integrante e 

complementar do plano diretor municipal e com a legislação municipal do meio 

ambiente, e que atendem as demais exigências legais e administrativas perante o 

município; (TEXTO ALTERADO PELA RES. CONJUNTA SEMA/IAP N.º 

03/2013) 

d) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA nº 006/86;  

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com as Tabela I 

(procedimentos administrativos) e Tabela III (análise técnica dos estudos) da Lei 

Estadual nº 10.233/92;  

f) Apresentação de cópia da(s) respectivas ART(s) - Anotação(s) de 

Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados. 

Art. 9º Empreendimentos caracterizados como CENTRAL GERADORA 

HIDRELÉTRICA – CGH e como PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – PCH 

, com potência instalada de até 10 MW, deverão efetuar o requerimento de 

licenciamento ambiental da sua unidade geradora de energia através dos documentos 

dispostos no Art. 8º, acrescidos dos seguintes documentos:  
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I LICENÇA PRÉVIA – LP  

a) Cadastro de Obras Diversas – COD;  

b) Registro do empreendimento, emitido pela ANEEL, no caso de CGH;  

c) Despacho da ANEEL aprovando os Estudos de Inventário Hidrelétrico no caso de 

PCH;  

d) Despacho da ANEEL contendo o aceite ou autorização do Projeto Básico para 

análise, no caso de PCH;  

e) Relatório Ambiental Simplificado – RAS;  

f) Apresentação do pedido (protocolo) de outorga prévia dos recursos hídricos ao 

órgão competente;”. 

É também requisito para o licenciamento ambiental a realização de Reunião 

Técnica Informativa, quando julgar necessário, nos moldes do art. 20. Para tanto, a reunião 

deve seguir os critérios estabelecidos pela Res. n.º 279/01-CONAMA, já tratada 

anteriormente. 

Não obstante, para fins de consulta, o IAP disponibiliza em meio eletrônico o 

Termo de Referência com os procedimentos básicos para a obtenção do Licenciamento 

Ambiental para a implantação de Centrais Geradoras Hidrelétricas e Pequenas Centrais 

Hidrelétricas, com potência instalada de até 10 MW. O referido Termo de Referência 

determina a abrangência, os procedimentos, os critérios e os subsídios técnicos para o 

desenvolvimento dos estudos ambientais (Relatório Ambiental Simplificado e Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais).  
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4.7. COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA O LICENCIAMENTO E DA EMISSÃO DE 

CERTIDÃO PELOS MUNICÍPIOS TOCADOS PELO EMPREENDIMENTO, COMO ATO 

VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO 

Inicialmente, importa reiterar que o empreendimento PCH KM 10, localizado no 

Rio dos Patos, está situado entre os limites de três Municípios do Estado Paraná: 

Prudentópolis e Guamiranga. Por conta de sua localização, o licenciamento ambiental é de 

competência do órgão ambiental estadual, conforme o art. 5º da Res. 279/2001-CONAMA: 

“Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades: 

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de 

conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

Definida a competência Estadual, serão seguidas as regras do CEMA – Conselho 

Estadual do Meio Ambiente, e do IAP – Instituto Ambiental do Paraná, para a realização do 

licenciamento deste empreendimento. 

Nesse sentido é que o CEMA expediu a resolução n.º 65/2008, que regulamenta o 

licenciamento ambiental no Estado do Paraná e, logo em seguida, nos termos do seu art. 80, 

VIII, art. 4º, §1º, o IAP e a SEMA editaram a resolução conjunta regulamentadora nº 05/2010 

e posteriores alterações nº 09/2010 e nº 03/2013, que regulamentam especificamente o 

licenciamento de empreendimentos de geração de energia elétrica no Estado do Paraná. 

Assim, a Resolução CEMA n.º 065/2008, art.4º, §1º, e o art. 8º da Resolução 

conjunta SEMA/IAP 003/2013, exigem, ambos nos mesmos termos, Certidão Municipal (e 

não anuência) para fins de licenciamento ambiental, declarando que o empreendimento 

encontra-se de acordo com ordenamento normativo municipal relativo ao Meio Ambiente e ao 

Plano Diretor: 

“Art. 4º O procedimento de licenciamento ambiental, autorização ambiental, 

conforme o caso, obedecerá às seguintes etapas: § 1º No procedimento de 
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licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da 

Prefeitura Municipal (Anexo I), declarando expressamente que o local e o tipo de 

empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação integrante e 

complementar do plano diretor municipal e com a legislação municipal do meio 

ambiente, e que atendem as demais exigências legais e administrativas perante o 

município. 

Em síntese, para que os estudos ambientais realizados por um empreendedor 

possam ser protocolados no Instituto Ambiental do Paraná, com a finalidade de que sejam 

estudados por aquele órgão licenciador, faz-se necessário atender os dispositivos supracitados, 

ou seja, que o Município, através do chefe do Poder Executivo (prefeito) forneça ao 

interessado uma simples certidão, na qual fique expresso que o empreendimento de geração 

projetado não é contrário à lei do uso do solo e à legislação municipal do meio ambiente. A 

Certidão Municipal é requisito para dar inicio ao licenciamento ambiental, e deve ser 

fornecida pelas Prefeituras Municipais, caso o empreendimento não contrarie à legislação. 

Isto posto, importa salientar que a referida Certidão não constitui nenhuma forma 

de outorga de alvará ou qualquer outro tipo de anuência do Município em relação à 

construção do empreendimento, mas sim uma mera declaração de não colisão terminativa 

com sua legislação municipal que se faz necessária tão somente para promover o inicio do 

procedimento de Licenciamento Ambiental.  

Não fora isso, elucida-se que, embora nesta fase do início do processo de 

licenciamento, a participação das Prefeituras Municipais seja limitada, consistindo apenas na 

emissão desta Certidão nos moldes solicitados pelo IAP, sua efetiva participação, de forma 

muito mais efetiva e decisiva, será requerida posteriormente, em momento adequado e 

legalmente definido, quando, se for o caso, o Município poderá expor em detalhes suas 

objeções em relação à construção do empreendimento. 

Em se tratando de certidão, recitamos o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal 

que assegura a todos o direito de obtê-la pelas repartições públicas: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse pessoal. 

Não obstante, a emissão da referida Certidão deve ocorrer dentro do prazo limite 

de 15 (quinze) dias, improrrogavelmente, conforme preceitua a Lei Federal n.º 9.051/1995: 

Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, 

requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas 

públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo 

improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão 

expedidor. 

Sendo as Prefeituras Municipais entes da Administração Pública direta, são 

detentoras de Poderes, através dos quais devem concretizar os interesses da coletividade. 

Alguns desses poderes possuem caráter vinculado, ou seja, derivam de lei e portando devem 

ser completamente cumpridos pelo Administrador, enquanto outros atos possuem caráter 

discricionário, que confere ao administrador a liberdade de agir por conveniência ou 

oportunidade. 

A emissão de Certidões, uma vez prevista pela Constituição Federal, trata-se 

de um ato Vinculado aos poderes da Administração Pública e, portanto, sua emissão é 

obrigatória, e não um ato opcional, volitivo, dependente de qualquer condicionante. 

Assim, no caso em tela, a prefeitura tem o dever de, sem escusas e dentro do prazo legal 

estabelecido, cumprir com os ditames Constitucionais. 
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Aflorado o caráter vinculado da emissão da Certidão, afasta-se, 

consequentemente, a possibilidade da administração agir discricionariamente escolhendo em 

conferir ou não uma Certidão conforme a vontade, o talante e a disposição do prefeito, que, 

como ocorreu nos Municípios de Guamiranga e Prudentópolis atingidos pela PCH KM 

19.Mesmo nos casos em que o empreendimento viole a legislação, deve a certidão ser emitida 

mencionando expressamente a situação que exporia o empreendedora todo tipo de atuação 

afastada dos princípios constitucionais da impessoalidade, da transparência, da publicidade e 

da isonomia no trato de coisas públicas.  

Neste ponto vale a pena ressaltar que a alteração ocorrida no art. 8º da Res. 

SEMA/IAP n.º 009/2010, promovida exatamente para sanar essa possibilidade. Ocorre que até 

o ano de 2013 a alínea “c” deste artigo, mencionava, mediante “criação legislativa”, a palavra 

“anuência” em seu corpo, gerando enorme confusão e um grande número de conflitos 

desnecessários entre empresários e prefeituras ao fazer a interpretação do dispositivo que 

requeria a apresentação do documento. 

Em alguns casos, alguns municípios baseavam-se neste pretenso poder de definir 

se querem ou não a geração de energia e qual empreendedor seria autorizado (subtraindo 

todos estes poderes dos órgãos legalmente habilitados a tanto) para eventualmente 

exorbitarem de seus poderes, podendo exigir, para “concedê-la”, vários tipos de 

condicionantes não previstos em lei. Entendia-se que, graças à inclusão deste termo 

“anuência”, era necessária a “concordância” do município para a construção do 

empreendimento, quando na realidade, o que a resolução CONAMA exigia era uma mera 

declaração de conformidade do empreendimento com as normas municipais, e apoiada na 

resolução 397 do CONAMA e 065 do CEMA. Portanto, sendo irregular, esta Resolução 

(09/2010), sofreu alterações através da Res. n.º 003/2013-SEMA/IAP. A partir de então, este 

dispositivo passou a vigorar com redação nova e mais clara: 

“c) No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, 

a Certidão da Prefeitura Municipal, declarando expressamente que o local e o 

tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação 

integrante e complementar do plano diretor municipal e com a legislação municipal 
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do meio ambiente, e que atendem as demais exigências legais e administrativas 

perante o município.” 

(fatos que narraremos nos itens a seguir), pretende obrigar o empreendedor a 

submeter seus estudos ambientais aos órgãos municipais que, legalmente e em verdade devem 

ser submetidos à análise do órgão licenciador (posteriormente à fase inicial, para todos os 

demais interessados incluindo a Prefeitura). Daí que, havendo a negativa da prefeitura em 

emitir o documento em apreço implica na violação aos Princípios Constitucionais da 

Segurança Jurídica (visto que a Certidão é assegurada pela Constituição, constituindo direito 

do interessado) e da Legalidade (ao descumprir Ordem Constitucional e Infraconstitucional). 

4.8. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS 

A Lei Orgânica do Município de Prudentópolis, promulgada em 05 de abril de 

1990 dispõe, a partir do artigo 227, sobre o Meio Ambiente em âmbito municipal, neste 

prisma, orienta, nos mesmos moldes da Constituição Estadual e Federal: 

Art. 227- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

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

à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações.  

Parágrafo único - Cabe ao Poder Público Municipal, juntamente com a União e o 

Estado, para assegurar a efetividade do direito a que se refere o “caput” deste artigo:  

II - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente:  

a)estudo prévio do impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

b) licença prévia do órgão estadual responsável pela coordenação do sistema.  

A Lei n.º 940/1995, criou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município 

de Prudentópolis, definindo suas competências através do art. 3º, vejamos: 
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Art. 3º Compete ao Departamento de Meio Ambiente:  

(...) 

 II- Exigir, na forma da lei Estadual e Federal, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação de meio 

ambiente:  

(A) Estudo prévio do impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

(b) Licença prévia do órgão estadual responsável pela coordenação do sistema;  

O Município em tela conta também com um Conselho Municipal de Meio 

Ambiente – CMMA, órgão de caráter deliberativo, consultivo e normativo, criado pela Lei 

Municipal n° 1.450/2005. Este Conselho atua opinando e assessorando a Prefeitura, suas 

Secretarias e o Órgão Ambiental Municipal nas questões pertinentes ao Meio Ambiente.  

Entre suas diversas atribuições destacam-se a proposição da política ambiental do 

município e fiscalização de seu cumprimento, a promoção da educação ambiental, a 

proposição e criação de normas legais, bem como a adequação e regulamentação de leis, 

padrões e normas municipais, estaduais e federais, opinar sobre aspectos ambientais de 

políticas estaduais ou federais que tenham impactos sobre o município, receber e apurar 

denúncias feitas pela população sobre degradação ambiental, sugerindo à Prefeitura as 

providências cabíveis.  

O CMMA, para alcance de seus objetivos, deve ser composto pelas autoridades 

atuantes no assunto dentro do município. Assim, podem compor este conselho as Secretarias 

municipais de saúde, educação, meio ambiente, obras, planejamento e outras cujas ações 

interfiram no meio ambiente, e outros órgãos semelhantes. 

Não fora isso, o Município possui uma Política Municipal do Meio Ambiente, 

estabelecida pela Lei Municipal nº 1.450 de 23 de maio de 2005, que segue os termos da 

PNMA, mas aplicada ao âmbito municipal.  



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR  I -167 

Possui também um plano de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, criado pela 

Lei Municipal nº 1.956, de 2012, que define as áreas de proteção aos mananciais e de 

conservação, dentre outras. A Figura 4.8-1 apresenta o Zoneamento do Uso e Ocupação do 

Solo para o município de Prudentópolis com algumas atividades existentes que serão 

discutidas a seguir.  

A Figura 4.8-2 apresenta em detalhe o zoneamento do uso e ocupação do solo de 

Prudentópolis com as estruturas da PCH KM 19 ora em processo de licenciamento ambiental 

através dos presentes estudos. 

A Figura 4.8-3 apresenta a localização da PCH KM 19 e da PCH Dois Saltos, de 

propriedade da COPEL e da Santa Clara Indústria de Pasta e Papel Ltda. que já se encontra 

licenciada pelo IAP através do processo n° 07.854.028-1 situada a 8 km à montante da PCH 

KM 19, ambas na mesma zona (ZUA 2). 
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Figura 4.8-1 - Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo de Prudentópolis com localização de algumas atividades 

Fonte: Elaboração própria a partir do anexo 1 da Lei Municipal 1.956/2012
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Figura 4.8-2 - Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo de Prudentópolis com localização da PCH KM 19. 

Fonte: Elaboração própria a partir do anexo 1 da Lei Municipal 1.956/2012 

 

 

 

 
Figura 4.8-3 - Localização da PCH KM 19 e da PCH Dois Saltos. 

Fonte: Elaboração própria a partir do anexo 1 da Lei Municipal 1.956/2012 
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A PCH KM 19 possui todas suas estruturas ereservatóriolocalizadas naZona de 

Uso Agrossilvipastoril2 (ZUA 2),assim como aPCH Dois Saltos, licenciada pelo IAP. 

O art. 11º da referida lei define a Zona Uso Agrossilvipastoril 2–ZUA  2,  como  

aquela localizada  na  área  leste  e  central  do  município,  também  ocupando  as 

proximidades   da   sede   urbana;   com   concentração   de   atividades agrossilvipastoris,  tais  

como  agricultura,  pecuária,  silvicultura  e  criações diversas, com a utilização de práticas 

agrícolas intensivas. 

O art. 12° da mesma lei menciona que ”as atividades e usos potenciais das zonas e 

setores deverão atender ao apresentado na Tabela de usos do Macrozoneamento Municipal do 

Anexo 2, reproduzida na Figura 4.8-4, que define de acordo com cada zona e respectivas 

características, os usos “permitidos, permissíveis e proibidos” (sic). 

Vale notar nesta tabela a existência de fato que viola o princípio da Legalidade, 

constitucionalmente definido como um dos princípios basilares a serem seguidos pela 

Administração Pública, conforme reza o art. 37 da CF/88, ao classificar de “proibidos todos 

os demais usos” sem, no entanto, especificar a proibição, retirando com isso todas as 

liberdades individuais de comércio e atividades econômicas o que não é permitido no 

ordenamento brasileiro: o Estado promover proibições genéricas, não-específicas e 

abrangentes que retirem completamente a liberdade civil e comercial. 

Vale notar ainda que, na ZEPM, embora classificada como Zona Especial de 

Proteção dos Mananciais, a julgar válida a “proibição” total e indefinida da ZUA 2, as 

restrições seriam menos rígidas que nesta última, já que apenas há restrição quanto a “usos 

que por suas características comprometam a qualidade hídrica da bacia e a conservação 

ambiental”. Vejamos a seguir. 
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Figura 4.8-4- Tabela de usos do macrozoneamento municipal 

Fonte: Anexo 2 da Lei da Lei Municipal 1.956/2012 
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Conforme esta tabela, no que tange à ZUA 2, são permitidas as atividades de 

preservação e recuperação; pesquisa científica; educação ambiental; atividades turísticas e de 

lazer; atividade agrossilvipastoril; e usos habitacionais. Ou seja, os usos permissíveis se 

restringem à agroindústria e às atividades de exploração mineral. Ficariam“proibidos todos os 

demais usos”, dispositivo não previsto no direito administrativo, no qual todas as proibições 

devem ser específicas. 

Pelo princípio da Legalidade entende-se que na atividade do particular, ou seja, do 

administrado, tudo o que não é expressamente proibido está permitido. Em contrapartida, para 

a administração pública vale exatamente o contrário. Isto é, tudo o que não está permitido 

expressamente em lei, está proibido, vez que o administrador está rigidamente vinculado à lei 

e sua atuação deverá estar sempre em total acordo com ela (princípio da legalidade).  

Tal, entretanto, não é o entendimento do titular do poder executivo do Município 

de Prudentópolis, que, desde 2009 vem subtraindo irregularmente à ENERBIOS o direito de 

receber a Certidão de conformidade com a lei de uso e ocupação do solo. A certidão atual, 

apresentada em anexo (Anexo IV deste relatório), apenas foi emitida após a ENERBIOS ter 

obtido procedência em dois Mandados de Segurança impetrados contra esta prefeitura, e mais 

de cinco anos de espera desde a primeira solicitação. 

Assim mesmo, a certidão de caráter negativo foi emitida apenas após a sentença 

proferida em 23/05/2014 (Anexo IV deste relatório), pelo Meritíssimo juiz da 1º Vara Cível 

de Prudentópolis, nos autos n.° 0000123-60.2014.8.16.0139, do Mandado de segurança que 

tramita via PROJUDI, exigindo a emissão da certidão dentro do prazo e moldes que 

determinam a legislação. Transcrever-se a seguir a decisão judicial supracitada: 

“Assim, ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido formulado na inicial para a segurança pleiteada e 

determinar à autoridade conceder impetrada (Prefeito Municipal de 

Prudentópolis) que, no prazo de cinco dias, forneça à impetrante (Enerbios 

Consultoria em Energias Renováveis e MeioAmbiente) certidão, consoante 

modelo previsto no Anexo I da Resolução CEMA 65/2008, que certifique o 
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selocaleotipodeempreendimentoou atividade pretendida pela requerente estão 

ou não em conformidade coma legislação integrante e complementar do plano 

diretor municipal e com a legislação municipal do meio ambiente.” 

Vale notar que, no citado processo judicial, em momento algum anteriormente o 

município de Prudentópolis apresentou ao juízo qualquer justificativa fundada em dispositivo 

legal com o qual não esteja concordando o empreendimento PCH KM 19 (o primeiro 

Mandado de Segurança se deu por omissão). Mas o fez, quando da emissão da 

certidão,usando do novo argumento de que “o Local, o Tipo de Empreendimento e Atividade 

NÃO estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo 

(Lei Municipal nº 1.956/2012), uma vez que a sua localização está enquadrada na Zona de 

Uso Agrossilvipastoril2 (ZUA-2)”, afirmando ainda que “é proibida a atividade ou a 

certificada”, quando isso não corresponde à verdade por não haver qualquer menção 

específica a atividade proferida. 

A íntegra do texto da certidão negativa é transcrita a seguir. 

“CERTIDÃO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS QUANTO AO USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO 

Declaramos ao INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP/SEMA que o 

empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o 

Tipo de Empreendimento e Atividade NÃOestão em conformidade com a legislação 

municipal aplicável ao uso e ocupação do solo (Lei Municipal n° 1.956/2012), uma 

vez que a sua localização está enquadrada na Zona de Uso Agrossilvipastoril2 

(ZUA-2), na qual é proibida a atividade ora certificada, na forma dos anexos da 

mencionada lei, e, por consequência, entende-se que não atendem as exigências 

legais e administrativas perante o nosso Município. Certifica-se, ainda, que o Plano 

Diretor do Município de Prudentópolis está em processo de revisão. 

EMPREENDEDOR: ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS 

RENOVÁVEIS E MEIO AMBIENTE 

CNPJ: 08.929.11/0001-77 

NOME DO EMPREENDIMENTO: ‘PCH Km 10’, PCH Km 14’e‘PCH Km 19 

ATIVIDADE: Licenciamento Ambiental de Pequena Central Hidrelétrica” 
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De forma estranha, a negação de emissão de certidão, entretanto, não recaiu sobre 

o pedido de MESMA CERTIDÃO formulado pela empresa Dois Saltos Empreendimentos de 

Geração de Energia Elétrica Ltda., para a PCH Dois Saltos, localizada a 8 km à montante da 

PCH KM 19, no mesmo Rio dos Patos e na mesma Zona de Uso Agrossilvipastoril2 (ZUA-2), 

prontamente atendido em 04 de novembro de 2011 pela prefeitura de Prudentópolis, que 

certificou “a inexistência de Óbices quanto à Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano em 

relação ao empreendimento denominado PCH Dois Saltos”, como a seguir é ilustrado na 

íntegra. 

“CARTA DE ANUÊNCIA 

O Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, entidade de 

Administração Pública Direta, com sede a Rua Rui Barbosa n° 801, Centro, nesta 

Cidade e Comarca de Prudentópolis, Estado do Paraná, CEP 84400-000, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor Gilvan PizzanoAgibert, declara, 

para fins de comprovação junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, inexistência 

de Óbices quanto à Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano em relação ao 

empreendimento denominado PCH Dois Saltos, no Rio dos Patos, desde que 

obedecida as Legislações Federal, Estadual e Municipal vigentes ao meio ambiente, 

assim como a Lei Orgânica do Município. 

E, por ser a expressão da verdade e para que surta os seus efeitos 

legais, firmo a presente declaração.” 

Verifica-se a provável violação ao princípio constitucional da ISONOMIA 

afrontado nesses processos, pois para a Dois Saltos o pedido de certidão foi atendido em 2011 

(efetuado posteriormente ao da Enerbios) e não encontrado óbices na legislação vigente em 

2011, mas para a ENERBIOS, que desde 2009 solicitou certidão de mesmo teor, reiterada em 

duas oportunidades (ver anexo IV deste relatório), foi respondida apenas cinco anos depois, 

com o dispêndio de abertura de dois processos judiciais, com oposição da autoridade coatora à 

instalação da PCH KM 19. 

Ademais, ressalta-se que a PCH Dois Saltos, localizada na mesma ZUA 2, já 

possui a licença prévia para a instalação do empreendimento, além de outros 
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empreendimentos de geração de energia no mesmo rio e na mesma zona que operam ou 

operaram há anos sem qualquer restrição, nem prejuízo ambiental. 

A respeito da certidão negativa e à afronta ao princípio da Isonomia, cabe 

informar a este Instituto que a ENERBIOS está no presente momento encaminhando a 

solução judicial deste atentado não apenas ao direito dos cidadãos à liberdade para fazer tudo 

aquilo que não é proibido, mas que também vem afetar o próprio direito/dever do Instituto 

Ambiental do Paraná em proceder ao licenciamento ambiental de empreendimentos de 

geração de energia situados na divisa entre dois ou mais municípios. 

Afinal, se vier a prosperar tal modalidade de irregularidade, passarão a ser as 

figuras individuais dos prefeitos detentores de um poder que, efetivamente, não lhes pertence: 

escolher o empreendedor que receberá o direito de explorar uma Pequena Central 

Hidrelétrica, independente da decisão da ANEEL, do Governo Federal, do Governo do 

Estado, do Órgão Ambiental Estadual e assim por diante.Estaríamos assim de volta ao 

passado monárquico, onde esbirros do soberano e não as leis da República, seriam a fonte de 

decisões de Estado. 

Observa-se que tanto na ZUA 2, quanto na ZEC, teoricamente, se o entendimento 

fosse de que “todos os demais usos são proibidos”, nada mais além das atividades agrícolas, 

pastoris e silvestres poderiam ser exercidas naquela área, nem comércio e bares, nem escolas, 

nem creches, nem olarias, nem armazéns de cereais, estufas de fumo, nem supermercados, 

nem igrejas, nem postos de combustível, oficinas mecânicas, lojas de quaisquer produtos não 

agrícolas (roupas, comida, restaurante, bares, etc.) ou outras atividades de apoio à agricultura, 

o que caracteriza extrema violação da Constituição Federal. 

Na estrada municipal que da acesso à PR-160 e na própria rodovia, por exemplo, 

fora de zona urbana, são encontradas diversas atividades comerciais que estariam irregulares 

se aplica-se 

Se fosse assim, a população não teria meios possíveis de habitar esta área, pois 

seria extremamente difícil de manter suas necessidades básicas de sobrevivência e para o 
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beneficiamento e comercialização de seus produtos. Nota-se que interpretar esta lei da forma 

como quer a atual gestão municipal apresenta consequências gravíssimas, pois, obviamente, 

não se tem como proibir o uso do solo de maneira tão restritiva.  

Essa proibição pode prejudicar o desenvolvimento do município, que encontra-se 

abaixo da média estadual e brasileira. Dados do PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento relatam, em seu Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, que o 

IDHM (Índice do Desenvolvimento Humano Municipal) de Prudentópolis é 0,676 (referente 

ao ano de 2010), caracterizado por ser um índice médio, entre 0,6 e 0,699, e está abaixo da 

média do país e do estado. Perante os outros municípios brasileiros, ocupa a 2524ª posição, e 

a 312ª no Paraná. 

Nas redes sociais da internet e sites de notícias são encontradas matérias que 

evidenciam o descontentamento da população com a atual gestão da prefeitura.  

MOVIMENTO "ACORDA PRUDENTÓPOLIS" FAZ PROTESTO NA 

CÂMARA DE VEREADORES
2
 

"Mesmo com a proibição de manifestar-se dentro da Câmara de Vereadores de 

Prudentópolis, os ativistas do Movimento #Acorda Prudentópolis compareceram na 

Sessão de segunda 01/07 e protestaram de maneira pacífica e exemplar, cobrando 

mais fiscalização por parte do legislativo em relação ao executivo. Segundo os 

ativistas, a cidade coleciona obras paradas, as estradas do interior estão em péssimas 

condições, há suspeitas de irregularidades em licitações e o super aumento do valor 

do IPTU revoltou muitas pessoas no início da semana, além de outras questões. 

Segundo nota do movimento, muitas pessoas não compareceram à sessão por medo 

de represálias dos políticos.” 

POPULAÇÃO DE PRUDENTÓPOLIS PROTESTA EM FRENTE À CASA 

DO PREFEITO
3
 

                                                 
2
http://folhacentrosul.com.br/comunidade/1153/movimento-acorda-prudentopolis-faz-protesto-na-camara-de-

vereadores. Publicado em 02/07/2013. 
3
http://folhacentrosul.com.br/regioes/1074/populacao-de-prudentopolis-protesta-em-frente-a-casa-do-prefeito. 

Publicado em 23/06/2013 
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“Entre as principais pautas do manifesto que entrou para a história da cidade 

estavam: 1. Abaixo a Lei PEC 37; 2. Esclarecimentos sobre as licitações; 3. 

Asfaltamento para a Faculdade Unicentro; 4. Instalação da Empresa Yazaki; 5. 

Obras e Projetos que ainda não foram concluídos e outras. Onde está a Yazaki? Esse 

foi um dos questionamentos feitos pelos manifestantes, em relação à promessa feita 

e não cumprida pelo prefeito Gilvan Agibert e sua 'equipe administrativa'.” 

SESSÃO DA CÂMARA É INTERROMPIDA EM PRUDENTÓPOLIS
4
 

“O movimento alega que há muitas coisas mal explicadas na atual administração 

como a utilização das verbas federais para revitalização de avenida, praças, portais 

da cidade, asfaltos, estradas e pontes no interior, além de protestarem contra a perda 

de duas grandes empresas que poderiam gerar emprego que são a Yazaki e o 

Madero, por incompetência administrativa, dizem.” 

4.9. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE GUAMIRANGA 

No âmbito da Prefeitura de Guamiranga, a Lei Orgânica do Município, 

promulgada em 2002, no tocante ao Meio Ambiente, trata no art. 9º, sobre a competência 

municipal para com o registro, acompanhamento e fiscalização de concessões relativas aos 

recursos hídricos, vejamos:  

Art. 9º - Compete ao Município de Guamiranga, em conjunto com a União e o 

Estado do Paraná: 

X - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seu território; 

Adiante, o artigo 10 do mesmo ordenamento estabelece que o município deve 

suplementar as legislações federal e estadual, no que se refere ao planejamento, controle do 

uso, parcelamento e ocupação do solo, de acordo com seu plano diretor: 

                                                 
4
http://folhacentrosul.com.br/regioes/1220/sessao-da-camara-e-interrompida-em-prudentopolis. Publicado em 

09/07/2013 
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Art. 10 - Compete ao Município suplementar a legislação federal e a estadual, 

visando ao exercício da sua autonomia e à consecução do interesse local, 

especialmente sobre:  

I -promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo, a par de outras limitações 

urbanísticas gerais, observadas as diretrizes do plano diretor;  IV - defesa e 

preservação do meio ambiente e conservação do solo;  

Não obstante, dando cumprimento aos ditames do art.10 da Lei Orgânica, o 

Município de Guamiranga sancionou a Lei Municipal n.º 293/2006 relativa ao Plano 

Diretor, a Lei Municipal n.º 312/2007, que trata do Uso e Ocupação do Solo Rural e a 

Lei Municipal n.º 302/2007, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo Urbano.As quais 

respectivamente terão seus pontos mais relevantes expostos a seguir.  

O atual Plano Diretor de Guamiranga passou a vigorar através da Lei n.º 

293/2006. Tem por finalidade a organização do desenvolvimento e funcionamento do 

Município. Em seu artigo 12 aduz que, o Município adota como pressuposto para todas as 

ações contidas nessa Lei, a sustentabilidade ambiental, com o intuito de garantir a qualidade 

de vida de sua população: 

Art. 12 – Todas as ações contempladas nesta Lei têm como pressuposto a 

sustentabilidade ambiental, com o objetivo de assegurar os recursos naturais 

básicos necessários para a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. 

No mesmo sentido, estabelece no artigo 13, o dever da Prefeitura em zelarpela 

proteção do meio ambiente: 

Art. 13 – É dever da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e da comunidade 

zelar pela proteção ambiental em todo o território municipal, de acordo com as 

disposições da Legislação Municipal e das normas adotadas pelo Estado e União. 

Em seguida, em seu artigo 20, define as diretrizes da dinâmica ambiental no 

município, elencando entre elas a garantia à proteção dos recursos naturais, vejamos: 
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“Art. 20 – São diretrizes da dinâmica ambiental: 

I. garantir a proteção dos recursos naturais; 

I. recompor a qualidade ambiental das áreas degradadas; 

II. incrementar a coleta de resíduos sólidos em todo território municipal; 

III. implantar sistema de coleta, tratamento e disposição de esgoto; 

IV. fortalecer os instrumentos de controle e monitoramento ambiental; 

V. fiscalizar e garantir a adequação das atividades de exploração mineral, em acordo 

com a legislação pertinente; 

VI. adequar os cemitérios municipais à legislação pertinente.” 

Haja vista a localização rural do empreendimento PCH KM 19 dentro do 

município, aplica-se a Lei Municipal n.º 312/2007, que versa, especificamente, ao uso e 

ocupação do solo rural. De acordo com o artigo 5º desta lei, o território do Município é 

dividido em quatro zonas: 

Art. 5º – Para fins de uso do solo rural, fica o território do Município de 

Guamiranga dividido nas seguintes zonas: 

I. zonas urbanas; 

II. zonas de uso intensivo; 

III. zonas de uso restrito; 

IV. zonas de preservação permanente. (Emenda Modificativa e Supressiva 

nº01/2007). 
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Assim, com base nos mapas anexos na Lei em apreço, foi constatado que a PCH 

KM 19 está localizada numa Zona de Uso Restrito. Esta área é definida da seguinte forma, 

conforme o art. 8º, do mesmo diploma legal:  

“Art. 8º – As zonas de uso restrito correspondem ao solo de aptidão com restrições e 

inaptos ao uso agrosilvopastoril com declividades médias e altas, sendo suscetíveis à 

erosão e perda do horizonte “A” em caso de práticas de cultivo intensivo, prestando-

se, porém, à silvicultura e, ou, à pecuária mediante práticas conservacionistas. 

(Emenda Modificativa nº02/2007).” 

Analisado o dispositivo acima, não pôde ser constatada a existência de nenhum 

óbice legal que impedisse a implantação de pequenas centrais hidrelétricas, uma vez que, a 

legislação pertinente, não faz qualquer ressalva quanto à construção desse tipo de 

empreendimento, nem mesmo proíbe sua instalação. 

Para fechar a análise da Lei Orgânica de Guamiranga, no art. 235 expressa a 

obrigação dos Poderes Públicos, em conjunto, assegurar a população o Meio Ambiente 

equilibrado, visto que se trata de um direito de todos, vejamos: 

Art. 235- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

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

Município à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e 

futuras gerações. 

Parágrafo único - Cabe ao Poder Público Municipal, juntamente com a União e o 

Estado, para assegurar a efetividade do direito a que se reflete o "caput" deste 

artigo:  

 I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

 II - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente:  
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 a) estudo prévio do impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

 b) licença prévia do órgão estadual responsável pela coordenação do sistema.” 

A este respeito, ressalta-se que: 

1) No dia 07 de fevereiro de 2011, através do ofício STC 012.11 a ENERBIOS 

solicitou da Prefeitura Municipal a certidão de que trata o art. 8° da Resolução Conjunta 

IAP/SEMA 09/10 e 03/13; 

2) Como não houvesse resposta, no dia 23 de maio de 2012 a ENERBIOS voltou 

a solicitar tal certidão por meio do ofício STC 046.12; 

3) Em resposta, a gestão da época entendeu, erroneamente, não ser possível 

atender a solicitação de expedição da certidão, alegando que seria possível somente após uma 

avaliação/conclusão da Administração Municipal sobre a viabilidade ou não da implantação 

do projeto e respectivo empreendimento, após ser dado o conhecimento ao município dos 

estudos de impacto ambiental, com apresentação técnica do projeto, oficinas aos proprietários 

da área a ser envolvida, bem como a sociedade organizada do município nos seus mais 

diversos segmentos (sindicados, comércio, indústria, organizações religiosas e autoridades). 

Tal entendimento se opõe à legislação e claramente não atende ao transcorrer normal do 

processo e da participação do município e sociedade, visto que a expedição de simples 

certidão de conformidade com a legislação de uso do solo é documento necessário para a 

abertura do processo no IAP com os estudos ambientais, que posteriormente será dada ciência 

e garantida a participação popular. 

4)  Apesar de tentativas em esclarecer o assunto, a ENERBIOS apenas conseguiu 

retornar a solicitação em Guamiranga na nova gestão da prefeitura, se reunindo com a prefeita 

municipal e o vice-prefeito e entregando novo pedido de certidão em 23 de janeiro de 2014, 

através do ofício SDE 21.007-14, ainda sem resposta.   
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5) Em 23 de janeiro de 2014 a ENERBIOS fez entrega à Prefeita Municipal e ao 

Vice-Prefeito, cópia de uma versão preliminar dos Relatórios Ambientais Simplificados das 

PCHs KM 10, KM 14 e KM 19 (Figura 4.10-1), sendo que não se tem notícia de que a 

Prefeitura Municipal de Guamiranga tenha dado publicidade dos mesmos. 

6) No dia 11 de fevereiro de 2014 a ENERBIOS compareceu em reunião do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento (lista de presentes anexa), o qual aprovou por 

unanimidade a instalação dos empreendimentos. 

7) Em 23 de setembro de 2014 a ENERBIOS, através do escritório de advocacia 

empresarial Assad Guimarães & Portugal, protocolou uma Notificação Administrativa à 

prefeita de Guamiranga para que forneça a certidão. Caso não seja atendida a solicitação será 

tomado o mesmo procedimento adotado em Prudentópolis. 

8) Em 23 de setembro de 2014 a ENERBIOS, através de sua assessoria Jurídica 

Assad Guimarães & Portugal, protocolou na prefeitura de Guamiranga uma notificação 

administrativa para fornecer a certidão municipal que se pleiteia a quase 4 anos.  

 
Figura 4.9-1 – Entrega de versão preliminar dos Relatórios Ambientais Simplificados das PCHs KM 10, KM 14 

e KM 19 à Prefeita Municipal e ao Vice-Prefeito de Guamiranga. 

Foto: Enerbios, 2014 
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9) Apenas em 22 de abril de 2015 a ENERBIOS recebeu a Certidão do Município 

de Guamiranga quanto ao uso e ocupação do solo, declarando que o Local, o Tipo de 

Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao 

uso e ocupação do solo, conforme Anexo IV deste relatório. 
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5. IDENTIFICAÇÃO DA 

As Áreas de Influência da PCH KM 

aspectos físicos do local em que será instalado o empreendimento e os impactos diretos e 

indiretos que o mesmo ocasionará.

Algumas áreas coincidira

desenho. As Figuras 5-1 a 5

apresentadas no Volume VI

Figura 5-1 – Áreas de Influência D
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IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

As Áreas de Influência da PCH KM 19 foram delimitadas considerando os 

aspectos físicos do local em que será instalado o empreendimento e os impactos diretos e 

indiretos que o mesmo ocasionará. 

Algumas áreas coincidiram sua delimitação e são apresentadas no mesmo 

1 a 5-6 ilustram essas delimitações que são descritas a seguir e 

I – Desenhos. 

 
ência Direta para os Estudos do Meio Físico, Mastofauna e Avifauna 

Escarpa da Soleira de Diabásio 
Fonte: Elaboração própria. 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

foram delimitadas considerando os 

aspectos físicos do local em que será instalado o empreendimento e os impactos diretos e 

m sua delimitação e são apresentadas no mesmo 

6 ilustram essas delimitações que são descritas a seguir e 

 

 

ísico, Mastofauna e Avifauna - interior da 
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A delimitação considerou os diferentes meios que serão afetados (meio físico, 

meio biótico e meio antrópico) e, 

melhor ilustrar os impactos ocorridos. Ou seja, para o meio biótico foram delimitadas 

diferentes áreas para a flora, mastofauna, avifauna, herpetofauna, ictiofauna, macrofauna 

bentônica e vetores. Para o meio antrópico foram consideradas duas delimitações de áreas de 

influência, uma para o meio socioeconômico e outra para o meio arqueológico.

Figura 5-2– Áreas de Influência Direta para os Estudos de

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                             

A delimitação considerou os diferentes meios que serão afetados (meio físico, 

meio biótico e meio antrópico) e, quando necessário, esses meios foram subdivididos para 

melhor ilustrar os impactos ocorridos. Ou seja, para o meio biótico foram delimitadas 

diferentes áreas para a flora, mastofauna, avifauna, herpetofauna, ictiofauna, macrofauna 

o meio antrópico foram consideradas duas delimitações de áreas de 

influência, uma para o meio socioeconômico e outra para o meio arqueológico.

 

 

ncia Direta para os Estudos de Flora, Herpetofauna, Vetores e S
faixa de 500 metros a partir da ADA. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A delimitação considerou os diferentes meios que serão afetados (meio físico, 

quando necessário, esses meios foram subdivididos para 

melhor ilustrar os impactos ocorridos. Ou seja, para o meio biótico foram delimitadas 

diferentes áreas para a flora, mastofauna, avifauna, herpetofauna, ictiofauna, macrofauna 

o meio antrópico foram consideradas duas delimitações de áreas de 

influência, uma para o meio socioeconômico e outra para o meio arqueológico. 

 

 

Flora, Herpetofauna, Vetores e Socioeconômicos - 
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Figura 5-3– Áreas de Influência Direta para os Estudos da Macrofauna B
entre 2 km à montante do início do reservatório e 2

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                             

 

ncia Direta para os Estudos da Macrofauna Bentônica - trech
km à montante do início do reservatório e 2 km à jusante da casa de força

Fonte: Elaboração própria. 
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trecho do rio compreendido 
km à jusante da casa de força 
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Figura 5-4–
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– Área de Influência Direta para os Estudos Arqueológicos

Fonte: Elaboração própria. 
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Área de Influência Direta para os Estudos Arqueológicos. 
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Figura 5-5– Área de Influência Direta para os Estudos da Ictiofauna 
do rio que compreende toda a extensão onde 

vermelho 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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ência Direta para os Estudos da Ictiofauna - região que abrange a ADA mais

do rio que compreende toda a extensão onde foram realizadas as amostragens. Azul 
vermelho – pontos de amostragem da ictiofauna. 

Fonte: Elaboração própria. 
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região que abrange a ADA mais o trecho 
realizadas as amostragens. Azul - trecho do rio dos patos; 
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Figura 5-6– Área de Influência Indireta para os Estudos das Espécies Vetores e Hospedeiras de Doenças de 
Interesse Epidemiológico e Meio Socioeconômico 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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Área de Influência Indireta para os Estudos das Espécies Vetores e Hospedeiras de Doenças de 
Interesse Epidemiológico e Meio Socioeconômico – municípios afetados pelo empreendimento, sendo eles 

Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

                                                                                                            I- 189 

 
Área de Influência Indireta para os Estudos das Espécies Vetores e Hospedeiras de Doenças de 

municípios afetados pelo empreendimento, sendo eles 
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Figura 5-7– Área de Influência Indireta para os Estudos para o Meio Físico e Meio Biótico 

5.1. ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO 

- Área Diretamente Afetada (ADA)

A ADA foi definida como a área onde incidirão as alterações originadas 

diretamente pela instalação do empreendimento. Desta maneira

local onde serão implantadas todas as estruturas do empre

temporárias, onde serão realizadas atividades que afetarão diretamente o meio físico, como 

movimentações de terra, fundações, desvio do rio, formação do reservatório, contenções, 

concretagem, entre outras. A delimitação da ADA comp

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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ência Indireta para os Estudos para o Meio Físico e Meio Biótico 
do Rio dos Patos. 

Fonte: Elaboração própria. 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO FÍSICO 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A ADA foi definida como a área onde incidirão as alterações originadas 

diretamente pela instalação do empreendimento. Desta maneira, a ADA é compreendida pelo 

local onde serão implantadas todas as estruturas do empreendimento, permanentes e 

temporárias, onde serão realizadas atividades que afetarão diretamente o meio físico, como 

movimentações de terra, fundações, desvio do rio, formação do reservatório, contenções, 

concretagem, entre outras. A delimitação da ADA compreende então toda a faixa de canteiro 
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ência Indireta para os Estudos para o Meio Físico e Meio Biótico –bacia hidrográfica 

A ADA foi definida como a área onde incidirão as alterações originadas 

a ADA é compreendida pelo 

endimento, permanentes e 

temporárias, onde serão realizadas atividades que afetarão diretamente o meio físico, como 

movimentações de terra, fundações, desvio do rio, formação do reservatório, contenções, 

reende então toda a faixa de canteiro 
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de obras e áreas de bota-fora, vias de acesso, pontes, barramento, área onde se formará o 

reservatório, trecho do rio de vazão reduzida, APP do reservatório, canal de adução, câmara 

de carga, conduto forçado, casa de f

caracterização do empreendimento e apresentados no Desenho nº 1

de Influência Direta para os Estudos 

- Área de Influência Direta (AID)

A AID foi delimitada pela incidência de alterações nas condições ambientais 

influenciadas diretamente pelo empreendimento. Para o meio físic

como AID toda a área compreendida pelos limites da Escarpa da Soleira de Diabásio até o rio 

dos Patos. Nesta delimitação ocorrerão os impactos que influenciarão de maneira direta as 

características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, hidro

climáticas e hidrológicas da região. O Desenho nº 1

Direta para os Estudos do Meio Físico, Mastofauna 

físico. 

- Área de Influência Indireta (AII)

A AII foi definida pela incidência das alterações originadas indiretamente pelo 

empreendimento, onde os impac

a AII compreende o espaço físico delimitado pela bacia do rio dos Patos, a qual pode ser 

visualizada no Desenho nº 1

nos Estudos. 
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fora, vias de acesso, pontes, barramento, área onde se formará o 

reservatório, trecho do rio de vazão reduzida, APP do reservatório, canal de adução, câmara 

de carga, conduto forçado, casa de força, canal de fuga e subestações, descritos na 

caracterização do empreendimento e apresentados no Desenho nº 119.028.1.5.04.001 

s Estudos do Meio Físico, Mastofauna e Avifauna

Área de Influência Direta (AID) 

foi delimitada pela incidência de alterações nas condições ambientais 

influenciadas diretamente pelo empreendimento. Para o meio físico, pode ser considerada 

toda a área compreendida pelos limites da Escarpa da Soleira de Diabásio até o rio 

tos. Nesta delimitação ocorrerão os impactos que influenciarão de maneira direta as 

características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, hidro-geológicas, sedimentológicas, 

climáticas e hidrológicas da região. O Desenho nº 119.028.1.5.04.001 

o Meio Físico, Mastofauna e Avifauna, ilustra a AID para o meio 

Área de Influência Indireta (AII) 

A AII foi definida pela incidência das alterações originadas indiretamente pelo 

empreendimento, onde os impactos ocorrem de forma menos previsível e difusa. Desta forma, 

a AII compreende o espaço físico delimitado pela bacia do rio dos Patos, a qual pode ser 

no Desenho nº 119.028.1.5.05.001 - Bacias Hidrográficas 
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fora, vias de acesso, pontes, barramento, área onde se formará o 

reservatório, trecho do rio de vazão reduzida, APP do reservatório, canal de adução, câmara 

orça, canal de fuga e subestações, descritos na 

.028.1.5.04.001 – Áreas 

Avifauna. 

foi delimitada pela incidência de alterações nas condições ambientais 

o, pode ser considerada 

toda a área compreendida pelos limites da Escarpa da Soleira de Diabásio até o rio 

tos. Nesta delimitação ocorrerão os impactos que influenciarão de maneira direta as 

geológicas, sedimentológicas, 

.028.1.5.04.001 – Áreas de Influência 

, ilustra a AID para o meio 

A AII foi definida pela incidência das alterações originadas indiretamente pelo 

tos ocorrem de forma menos previsível e difusa. Desta forma, 

a AII compreende o espaço físico delimitado pela bacia do rio dos Patos, a qual pode ser 

Bacias Hidrográficas e Estações Utilizadas 
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5.2.  ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O 

5.2.1. Flora 

- Área Diretamente Afetada (ADA)

A Área Diretamente Afetada (ADA) para a flora foi definida como a área que será 

afetada de forma direta com a implantação do empreendimento e sua

toda a estrutura projetada para a instalação do empreendimento, tanto permanente quanto 

provisória, bem como a área do reservatório, uma vez que a vegetação desses locais será 

suprimida. 

- Área de Influência Direta

A Área de Influência Direta (AID) foi definida como os remanescentes florestais 

do entorno do empreendimento, compreendidos em uma faixa de 500 metros a partir da ADA. 

A delimitação é apresentada no

para os Estudos de Flora, Herpetofauna, Vetores 

- Área de Influência Indireta (AII)

A bacia do Rio dos Patos foi definida como a Área de Influência Indireta (AII) 

para a flora. A flora da região se encontra bastante modificada, caract

de fragmentos remanescentes, assim

entre esses fragmentos, tanto para reprodução das espécies vegetais quanto pela garantia da 

biodiversidade e variabilidade genética. 

apresentada no Desenho nº 

nos Estudos. 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO BIÓTICO 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) para a flora foi definida como a área que será 

afetada de forma direta com a implantação do empreendimento e sua 

toda a estrutura projetada para a instalação do empreendimento, tanto permanente quanto 

provisória, bem como a área do reservatório, uma vez que a vegetação desses locais será 

Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta (AID) foi definida como os remanescentes florestais 

do entorno do empreendimento, compreendidos em uma faixa de 500 metros a partir da ADA. 

é apresentada no Desenho nº 119.028.1.5.04.002 – Áreas d

e Flora, Herpetofauna, Vetores e Socioeconômicos. 

Área de Influência Indireta (AII). 

A bacia do Rio dos Patos foi definida como a Área de Influência Indireta (AII) 

para a flora. A flora da região se encontra bastante modificada, caracterizada pela ocorrência 

de fragmentos remanescentes, assim, a delimitação se justifica pela importância da conexão 

entre esses fragmentos, tanto para reprodução das espécies vegetais quanto pela garantia da 

biodiversidade e variabilidade genética. A delimitação da Bacia 

Desenho nº 119.028.1.5.05.001 - Bacias Hidrográficas 
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A Área Diretamente Afetada (ADA) para a flora foi definida como a área que será 

 delimitação considera 

toda a estrutura projetada para a instalação do empreendimento, tanto permanente quanto 

provisória, bem como a área do reservatório, uma vez que a vegetação desses locais será 

A Área de Influência Direta (AID) foi definida como os remanescentes florestais 

do entorno do empreendimento, compreendidos em uma faixa de 500 metros a partir da ADA. 

Áreas de Influência Direta 

A bacia do Rio dos Patos foi definida como a Área de Influência Indireta (AII) 

erizada pela ocorrência 

a delimitação se justifica pela importância da conexão 

entre esses fragmentos, tanto para reprodução das espécies vegetais quanto pela garantia da 

tação da Bacia do rio dos Patos é 

Bacias Hidrográficas e Estações Utilizadas 
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5.2.2. Mastofauna 

- Área Diretamente Afetada (ADA)

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde aos locais onde ocorrerão as 

intervenções diretas nos terrenos, ou seja, as áreas onde serão implantadas todas as estruturas 

da PCH, incluindo o canteiro de obras, locais de bota

região do rio onde será formado o reservatório. Também faz parte da ADA os afluentes e toda 

a margem do rio dos Patos, abrangendo desde a região na qual a vazão será reduzida até o 

local onde ocorrerá a restituição da água ao leito principal. 

- Área de Influência Direta

A Área de Influência Direta

da Escarpa da Soleira de Diabásio, nas duas margens do rio dos Patos, por estarem mais 

suscetíveis a possíveis modificações nas características fí

da PCH e de outras atividades do meio urbano e agrosilvipastoris que impactam diretamente 

na biota. Essa área foi determinada por possuir maior cobertura vegetal e ter capacidade de 

proporcionar melhores condições de hab

Desenho nº 119.028.1.5.04.001 

Mastofauna e Avifauna. 

- Área de Influência Indireta

A Área de Influência Indireta

abrangência dos impactos indiretos decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento. Esta área foi definida como a Bacia do rio dos Patos, com uma área de 

drenagem de 1.549 km², apresentada no 

Hidrográficas e Estações Utilizadas 

insere o empreendimento, no que se refere ao tipo de vegetação que oferece abrigo a 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREEN

CREA 7.108-D/PR   

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde aos locais onde ocorrerão as 

intervenções diretas nos terrenos, ou seja, as áreas onde serão implantadas todas as estruturas 

da PCH, incluindo o canteiro de obras, locais de bota-fora, depósitos, as vias de aces

região do rio onde será formado o reservatório. Também faz parte da ADA os afluentes e toda 

a margem do rio dos Patos, abrangendo desde a região na qual a vazão será reduzida até o 

local onde ocorrerá a restituição da água ao leito principal.  

a de Influência Direta (AID) 

Área de Influência Direta (AID) para mastofauna foi delimitada como o interior 

da Escarpa da Soleira de Diabásio, nas duas margens do rio dos Patos, por estarem mais 

suscetíveis a possíveis modificações nas características físicas e ambientais pela implantação 

da PCH e de outras atividades do meio urbano e agrosilvipastoris que impactam diretamente 

na biota. Essa área foi determinada por possuir maior cobertura vegetal e ter capacidade de 

proporcionar melhores condições de habitat. A AID para mastofauna 

.028.1.5.04.001 – Áreas de Influência Direta para os Estudos 

Área de Influência Indireta (AII) 

Área de Influência Indireta (AII) foi definida tendo-se em vista a área de 

abrangência dos impactos indiretos decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento. Esta área foi definida como a Bacia do rio dos Patos, com uma área de 

km², apresentada no Desenho nº 119.028.1.5.05.001 

Estações Utilizadas nos Estudos. Ela indica o contexto regional no qual se 

insere o empreendimento, no que se refere ao tipo de vegetação que oferece abrigo a 
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A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde aos locais onde ocorrerão as 

intervenções diretas nos terrenos, ou seja, as áreas onde serão implantadas todas as estruturas 

fora, depósitos, as vias de acesso e a 

região do rio onde será formado o reservatório. Também faz parte da ADA os afluentes e toda 

a margem do rio dos Patos, abrangendo desde a região na qual a vazão será reduzida até o 

(AID) para mastofauna foi delimitada como o interior 

da Escarpa da Soleira de Diabásio, nas duas margens do rio dos Patos, por estarem mais 

sicas e ambientais pela implantação 

da PCH e de outras atividades do meio urbano e agrosilvipastoris que impactam diretamente 

na biota. Essa área foi determinada por possuir maior cobertura vegetal e ter capacidade de 

itat. A AID para mastofauna é apresentada no 

s Estudos do Meio Físico, 

se em vista a área de 

abrangência dos impactos indiretos decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento. Esta área foi definida como a Bacia do rio dos Patos, com uma área de 

.028.1.5.05.001 - Bacias 

Ela indica o contexto regional no qual se 

insere o empreendimento, no que se refere ao tipo de vegetação que oferece abrigo a 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

mastofauna, proporcionando então a mobilidade das 

novos abrigos ao longo das estações do ano.

5.2.3. Avifauna 

- Área Diretamente Afetada (ADA)

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde aos locais onde ocorrerão as 

intervenções diretas nos terrenos para implantação de estradas

edificações e instalações do canteiro de obras, áreas de empréstimo, locais de bota

construção da barragem, canal de adução, condutos forçados e casa de força. Desta maneira, a 

ADA se sobrepõe à área definida prioritariamente como 

que atingirão fisicamente a região (ADA Meio Físico)

leito do rio dos Patos cuja vazão será reduzida até o local onde ocorrerá a restituição da água 

ao leito principal. Essas áreas são apresentadas no Desenho nº 

Influência Direta para os Estudos 

- Área de Influência Direta

Estabeleceu-se como 

Soleira de Diabásio, nas duas margens do rio dos Patos, pois 

características físicas e consequente modificaç

escarpa foi estabelecida 

significantemente mais conservada

alimentos à avifauna. A delimitação da AID 

– Áreas de Influência Direta 

- Área de Influência Indireta

A Área de Influência Indireta (AII), tendo

busca de alimento, novos sítios para nidificação ou abrigo ao longo das estações do ano, pode 
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mastofauna, proporcionando então a mobilidade das populações em busca de alimento e 

novos abrigos ao longo das estações do ano. 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde aos locais onde ocorrerão as 

intervenções diretas nos terrenos para implantação de estradas e caminhos de acesso, 

edificações e instalações do canteiro de obras, áreas de empréstimo, locais de bota

barragem, canal de adução, condutos forçados e casa de força. Desta maneira, a 

ADA se sobrepõe à área definida prioritariamente como diretamente afetada pelos 

que atingirão fisicamente a região (ADA Meio Físico), abrangendo também 

io dos Patos cuja vazão será reduzida até o local onde ocorrerá a restituição da água 

Essas áreas são apresentadas no Desenho nº 119.028.1.5.0

s Estudos do Meio Físico, Mastofauna e Avifauna

Área de Influência Direta (AID) 

se como Área de Influência Direta (AID) o interior da Escarpa da 

Soleira de Diabásio, nas duas margens do rio dos Patos, pois poderão 

características físicas e consequente modificação quantitativa e qualitativa da avifauna local.

 como referência, pois apresenta características 

significantemente mais conservadas e oferece melhores condições de habitat e maior fonte de 

A delimitação da AID é apresentada no Desenho nº 

e Influência Direta para os Estudos do Meio Físico, Mastofauna 

Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII), tendo-se em vista a mobilidade

busca de alimento, novos sítios para nidificação ou abrigo ao longo das estações do ano, pode 
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populações em busca de alimento e 

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde aos locais onde ocorrerão as 

e caminhos de acesso, 

edificações e instalações do canteiro de obras, áreas de empréstimo, locais de bota-fora, 

barragem, canal de adução, condutos forçados e casa de força. Desta maneira, a 

diretamente afetada pelos impactos 

, abrangendo também toda a área do 

io dos Patos cuja vazão será reduzida até o local onde ocorrerá a restituição da água 

.028.1.5.04.001 – Áreas de 

auna. 

o interior da Escarpa da 

 ocorrer alterações das 

qualitativa da avifauna local.A 

características ambientais 

e oferece melhores condições de habitat e maior fonte de 

Desenho nº 119.028.1.5.04.001 

o Meio Físico, Mastofauna e Avifauna. 

se em vista a mobilidade das aves em 

busca de alimento, novos sítios para nidificação ou abrigo ao longo das estações do ano, pode 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

ser considerada como toda a bacia hidrográfica do Rio dos Patos

119.028.1.5.05.001 - Bacias Hidrográficas 

de drenagem de 1.549 

empreendimento, principalmente no que se refere ao tipo de vegetação que oferece abrigo à 

avifauna da região. 

5.2.4. Herpetofauna 

- Área Diretamente Afeta

A Área Diretamente Afetada para a herpetofauna compreende o l

implantadas as estruturas da PCH, canteiro de obras, vias de acesso

formado o reservatório e seus afluentes

empreendimento causará impacto direto 

habitat causando, assim, alteraç

- Área de Influência Direta (AID)

Compreende-se como Ár

do rio e os remanescentes florestais no 

já que a região, fora desse limite, 

afluentes, contidos nesta delimitação

alterações que podem provocar n

abrange os meios aquático 

Influência Direta para os Estudos de Flora, Herpetofauna, Vetores e Socioeconômicos

apresentada a AID da herpetofauna.

- Área de Influência Indireta (AII)

A Área de Influência Indireta (AII) foi determinada como a Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Patos por representar o local
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toda a bacia hidrográfica do Rio dos Patos, apresentada

Bacias Hidrográficas e Estações Utilizadas nos Estudos

 km². Ela indica o contexto regional no qual se insere o 

empreendimento, principalmente no que se refere ao tipo de vegetação que oferece abrigo à 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada para a herpetofauna compreende o l

implantadas as estruturas da PCH, canteiro de obras, vias de acesso, a região do rio onde será 

e seus afluentes. A alteração no ambiente causada pela instalação do 

empreendimento causará impacto direto à herpetofauna, já que haverá destruição de seu 

alterações na sua composição local.  

Área de Influência Direta (AID) 

se como Área de Influência Direta (AID) para herpetofauna a c

remanescentes florestais no seu entorno em um raio de 500 m

, fora desse limite, encontra-se bastante antropizada. 

a delimitação, também foram consideradoscomo AID,

provocar na população da herpetofauna, uma vez que seu

aquático e semiaquático. No Desenho nº 119.028.1.5.04.002 

ara os Estudos de Flora, Herpetofauna, Vetores e Socioeconômicos

herpetofauna. 

Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) foi determinada como a Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Patos por representar o local de incidência dos impactos indiretos decorrentes da 
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apresentada no Desenho nº 

os Estudos, com uma área 

km². Ela indica o contexto regional no qual se insere o 

empreendimento, principalmente no que se refere ao tipo de vegetação que oferece abrigo à 

A Área Diretamente Afetada para a herpetofauna compreende o local onde serão 

região do rio onde será 

. A alteração no ambiente causada pela instalação do 

verá destruição de seu 

ea de Influência Direta (AID) para herpetofauna a calha 

em um raio de 500 metrosa partir da ADA, 

. A calha do rio e os 

oscomo AID, devido às 

, uma vez que seu habitat 

.028.1.5.04.002 – Áreas de 

ara os Estudos de Flora, Herpetofauna, Vetores e Socioeconômicos,é 

A Área de Influência Indireta (AII) foi determinada como a Bacia Hidrográfica do 

mpactos indiretos decorrentes da 
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implantação do empreendimento 

do Rio dos Patos é apresentada

Estações Utilizadas nos Estudos

5.2.5. Ictiofauna 

- Área Diretamente Afetada (ADA)

Foi definida como Área Diretamente Afetada para a Ictiofauna toda 

pelo reservatório, onde o ambiente se transformará de lótico para lêntico e também o 

barramento instalado no rio, que pode

isolamento de populações.  

- Área de Influência Direta

Foi definida como Área de Influência D

abrange a ADA mais o trecho do rio que compreende toda a extensão ond

as amostragens, como pode ser observado 

Localização de Amostragens.

- Área de Influência Indireta

Foi definida como Área de Influência Indireta para a Ictiofauna toda a bacia 

hidrográfica do rio dos Patos. A bacia do rio dos Patos

Bacias Hidrográficas e Estações Utilizadas 

decorrentes da implantação do empreendimento afetarão indiretamente toda a população 

ictiofaunística da bacia, principalmente as espécies que apresentam comportamento migrador.
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implantação do empreendimento sobre a herpetofauna. A delimitação da Bacia Hidrográfica 

é apresentada no Desenho nº 119.028.1.5.05.001 - Bacias Hidrográficas 

Estudos. 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Foi definida como Área Diretamente Afetada para a Ictiofauna toda 

pelo reservatório, onde o ambiente se transformará de lótico para lêntico e também o 

barramento instalado no rio, que poderá impedir o fluxo de espécies migradoras e causar 

 

Área de Influência Direta (AID) 

como Área de Influência Direta para a ictiofauna 

o trecho do rio que compreende toda a extensão ond

as amostragens, como pode ser observado no Desenho nº 119.028.1.5.04.00

Localização de Amostragens. 

Área de Influência Indireta (AII) 

Foi definida como Área de Influência Indireta para a Ictiofauna toda a bacia 

do rio dos Patos. A bacia do rio dos Patos, Desenho nº 

Estações Utilizadas nos Estudos, foi escolhida já que os impactos 

decorrentes da implantação do empreendimento afetarão indiretamente toda a população 

ictiofaunística da bacia, principalmente as espécies que apresentam comportamento migrador.
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sobre a herpetofauna. A delimitação da Bacia Hidrográfica 

Bacias Hidrográficas e 

Foi definida como Área Diretamente Afetada para a Ictiofauna toda a área alagada 

pelo reservatório, onde o ambiente se transformará de lótico para lêntico e também o 

rá impedir o fluxo de espécies migradoras e causar 

ireta para a ictiofauna a região que 

o trecho do rio que compreende toda a extensão onde foram realizadas 

028.1.5.04.005 – Mapa de 

Foi definida como Área de Influência Indireta para a Ictiofauna toda a bacia 

Desenho nº 119.028.1.5.05.001 - 

foi escolhida já que os impactos 

decorrentes da implantação do empreendimento afetarão indiretamente toda a população 

ictiofaunística da bacia, principalmente as espécies que apresentam comportamento migrador. 
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5.2.6. Macrofauna Bentônica

- Área Diretamente 

O local da formação

Diretamente Afetada (ADA) para a macrofauna bentônica pelo fato de que haverá alteração 

de ambiente lótico para lêntico

- Área de Influência Direta (AID)

Foi definido como

bentônicos, o trecho do rio 

2 km à jusante da casa de força

do barramento, poderá interferir na reprodução e migração dos macroinvertebrados 

bentônicos, além de que os trechos a jusante serão privados da colonização de organismos 

que, em ambientes naturais são carreados pela correnteza (

transporte de matéria orgânica que serve de alimento e abrigo para a fauna bentônica. 

Desenho nº 119.028.1.5.04.002 

Bentônicailustra a AID para a macrofauna bentônica.

- Área de Influência Indi

A bacia do Rio dos Patos foi definida com

a macrofauna bentônica, uma vez que a instalação do empreendimento influenciará 

indiretamente a população bentônica ao longo de todo o rio, tanto a montante quanto

da PCH. A bacia é apresentada 

Estações Utilizadas nos Estudos
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Macrofauna Bentônica 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

formação do reservatório do empreendimento foi definido como 

fetada (ADA) para a macrofauna bentônica pelo fato de que haverá alteração 

de ambiente lótico para lêntico. 

Área de Influência Direta (AID) 

do como Área de Influência Direta (AID) para os macroinvertebrados 

o trecho do rio compreendido entre 2 km à montante do início 

jusante da casa de força, pois, como haverá alteração no tipo de ambiente a montante 

poderá interferir na reprodução e migração dos macroinvertebrados 

os trechos a jusante serão privados da colonização de organismos 

que, em ambientes naturais são carreados pela correnteza (drift) rio abaixo

transporte de matéria orgânica que serve de alimento e abrigo para a fauna bentônica. 

.028.1.5.04.002 – Áreas de Influência Direta para os Estudos 

ilustra a AID para a macrofauna bentônica. 

Área de Influência Indireta (AII) 

A bacia do Rio dos Patos foi definida como Área de Influência I

a macrofauna bentônica, uma vez que a instalação do empreendimento influenciará 

indiretamente a população bentônica ao longo de todo o rio, tanto a montante quanto

. A bacia é apresentada no Desenho nº 119.028.1.5.05.001 - Bacias Hidrográficas 

os Estudos. 
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do reservatório do empreendimento foi definido como Área 

fetada (ADA) para a macrofauna bentônica pelo fato de que haverá alteração 

para os macroinvertebrados 

montante do início do reservatório e 

como haverá alteração no tipo de ambiente a montante 

poderá interferir na reprodução e migração dos macroinvertebrados 

os trechos a jusante serão privados da colonização de organismos 

rio abaixo, bem como, do 

transporte de matéria orgânica que serve de alimento e abrigo para a fauna bentônica. O 

s Estudos de Macrofauna 

Área de Influência Indireta (AII) para 

a macrofauna bentônica, uma vez que a instalação do empreendimento influenciará 

indiretamente a população bentônica ao longo de todo o rio, tanto a montante quanto a jusante 

Bacias Hidrográficas e 
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5.2.7. Espécies Vetores e Hospedeiras de Doenças de Interesse Epidemiológico

- Área Diretamente Afetada (ADA)

Esta Área Diretamente Afetada (ADA

empreendimento, incluindo canteiro de obras, áreas de 

aos trabalhadores (refeitório, banheiros), bem como a área do futuro reservatório

que a geração de resíduos e a área alagada 

desses. 

- Área de Influência Direta (AID)

Esta Área de Influência Direta 

entorno do empreendimento, incluindo as comunidad

afetadas pela proliferação de vetores epidemiológicos

119.028.1.5.04.002 – Áreas de Influência Direta para os Estudos de Flora, Herpetofauna, 

Vetores e Socioeconômicos

- Área de Influência Indir

A Área de Influência I

afetados pelo empreendimento, sendo eles Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. Para essa 

delimitação, considera-se que a mão

de transmissão de doenças 

Pode-se observar a delimita

Localização e Acesso. 
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e Hospedeiras de Doenças de Interesse Epidemiológico

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Diretamente Afetada (ADA) foi definida como o 

empreendimento, incluindo canteiro de obras, áreas de “bota-fora” e instalações destinadas 

aos trabalhadores (refeitório, banheiros), bem como a área do futuro reservatório

geração de resíduos e a área alagada fornecem condições propícias ao desenvolvimento 

Área de Influência Direta (AID) 

Área de Influência Direta (AID) foi definida como a área de

entorno do empreendimento, incluindo as comunidades próximas que poderão vir a ser 

afetadas pela proliferação de vetores epidemiológicos, apresentada 

Áreas de Influência Direta para os Estudos de Flora, Herpetofauna, 

Vetores e Socioeconômicos. 

Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta para os vetores compreende os três municípios 

afetados pelo empreendimento, sendo eles Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. Para essa 

se que a mão-de-obra será principalmente local e que há possib

de transmissão de doenças durantea movimentação dos trabalhadores que atuarão nas obras.

se observar a delimitação dos municípios no Desenho 119.028.1.5.001.001 
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e Hospedeiras de Doenças de Interesse Epidemiológico 

local da construção do 

e instalações destinadas 

aos trabalhadores (refeitório, banheiros), bem como a área do futuro reservatório, uma vez 

propícias ao desenvolvimento 

foi definida como a área de 500 metros no 

es próximas que poderão vir a ser 

apresentada no Desenho nº 

Áreas de Influência Direta para os Estudos de Flora, Herpetofauna, 

ndireta para os vetores compreende os três municípios 

afetados pelo empreendimento, sendo eles Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. Para essa 

obra será principalmente local e que há possibilidade 

movimentação dos trabalhadores que atuarão nas obras. 

.028.1.5.001.001 – Mapa de 
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5.3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO 

5.3.1. Meio Socioeconômico

Para a identificação e delimitação das áreas de influência do empreendimento 

PCH KM 19 no meio socioeconômico

aos demais meios analisados, como o físico

diferenciação decorre da natureza dos dados econômicos e sociais que, a priori, geralmente 

abrangem unidades territoriais legalmente estabelecidas para as quais se leva

aspectos políticos e administrativos, como, por exemplo, estados, áreas metropolitanas, 

microrregiões homogêneas, municípios, distritos e bairros. Para este diagnóstico, foram 

estabelecidas três áreas de influência do meio so

- Área Diretamente Afetada (ADA)

A Área Diretamente Afetadapelo empreendimento PCH KM

como a área que será afetada de forma direta com a implantação do mesmo. Sua delimitação 

considera as estruturas projetadas para a instalação do empreendimento, ou seja, as áreas 

destinadas para a construção do traçado do canal de adução e 

subestações, as áreas destinadas aos canteiros de obras, as áreas onde serão abertos novos

acessos, e demais áreas que sofrerão alterações decorrentes da implantação do 

empreendimento. A ADA para o meio socioeconômico

119.028.1.5.04.002 – Áreas 

Vetores e Socioeconômicos

- Área de Influência Direta (AID)

A Área de Influência Diretado empreendimento PCH KM 

estende-se a maiores regiões cuja 

operação ocorrerá ainda de 

ambientais locais. Apesar das delimitações das áreas de influência usualmente considerarem 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO ANTRÓPICO 

Socioeconômico 

Para a identificação e delimitação das áreas de influência do empreendimento 

socioeconômico foram considerados atributos diferenciados em relação 

isados, como o físico-territorial e o biológico. Em boa parte, essa 

diferenciação decorre da natureza dos dados econômicos e sociais que, a priori, geralmente 

abrangem unidades territoriais legalmente estabelecidas para as quais se leva

políticos e administrativos, como, por exemplo, estados, áreas metropolitanas, 

microrregiões homogêneas, municípios, distritos e bairros. Para este diagnóstico, foram 

s áreas de influência do meio socioeconômico, conforme descrito a seguir

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetadapelo empreendimento PCH KM

como a área que será afetada de forma direta com a implantação do mesmo. Sua delimitação 

considera as estruturas projetadas para a instalação do empreendimento, ou seja, as áreas 

destinadas para a construção do traçado do canal de adução e sua faixa de servidão, barragem, 

subestações, as áreas destinadas aos canteiros de obras, as áreas onde serão abertos novos

acessos, e demais áreas que sofrerão alterações decorrentes da implantação do 

A ADA para o meio socioeconômico é apresentada no

Áreas de Influência Direta para os Estudos de Flora, Herpetofauna, 

Socioeconômicos. 

Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Diretado empreendimento PCH KM 

a maiores regiões cuja incidência dos impactos decorrentes da

de forma direta sobre o meio socioeconômico e nos recursos 

ambientais locais. Apesar das delimitações das áreas de influência usualmente considerarem 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
I - 199 

Para a identificação e delimitação das áreas de influência do empreendimento 

foram considerados atributos diferenciados em relação 

territorial e o biológico. Em boa parte, essa 

diferenciação decorre da natureza dos dados econômicos e sociais que, a priori, geralmente 

abrangem unidades territoriais legalmente estabelecidas para as quais se levam em conta 

políticos e administrativos, como, por exemplo, estados, áreas metropolitanas, 

microrregiões homogêneas, municípios, distritos e bairros. Para este diagnóstico, foram 

cioeconômico, conforme descrito a seguir.   

A Área Diretamente Afetadapelo empreendimento PCH KM 19 foi delimitada 

como a área que será afetada de forma direta com a implantação do mesmo. Sua delimitação 

considera as estruturas projetadas para a instalação do empreendimento, ou seja, as áreas 

sua faixa de servidão, barragem, 

subestações, as áreas destinadas aos canteiros de obras, as áreas onde serão abertos novos 

acessos, e demais áreas que sofrerão alterações decorrentes da implantação do 

esentada no Desenho nº 

e Flora, Herpetofauna, 

A Área de Influência Diretado empreendimento PCH KM 19 abrange a ADA e 

incidência dos impactos decorrentes da implantação e 

cioeconômico e nos recursos 

ambientais locais. Apesar das delimitações das áreas de influência usualmente considerarem 
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aspectos políticos e administrativos, para este caso foi delimi

500 metros de extensão no entorno da ADA devido à dificuldade de se delimitar as 

propriedades em área rural em face ao controle deficiente por parte dos Cartórios de Regist

de Imóveis.  

Esta área foi estabelecida com

evidenciar as influências de forma plausível e representativa para os objetivos desse estudo.

Sua delimitação é apresentada 

para os Estudos de Flora, Herpetofauna, Vetores 

- Área de Influência Indireta (AII)

A Área de Influência Indiretado empreendimento PCH KM 

potencialmente influenciada 

empreendimento. Em sua delimitação, foram considerados os municípios influenciados pelo 

empreendimento proposto, que são os seguintes: Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. Para a 

delimitação da AII considerou

equipamentos públicos, mão

características urbano-regionais. 

Devido ao Município de Prudentópolis possuir uma infraestrutura urbana mais 

desenvolvida, e Guamiranga e Iva

de obras, não se identificou a necessidade de estipular mais municípios para serem inseridos 

na AII. A delimitação dos municípios 

de Localização e Acesso. 

5.3.2. Meio Arqueológico 

As bases territoriais para a de

estudos de arqueologia na PCH KM 

Patrimônio Arqueológico” (
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tos políticos e administrativos, para este caso foi delimitada uma área de cerca de 

de extensão no entorno da ADA devido à dificuldade de se delimitar as 

propriedades em área rural em face ao controle deficiente por parte dos Cartórios de Regist

Esta área foi estabelecida com uma margem de segurança onde se espera 

as influências de forma plausível e representativa para os objetivos desse estudo.

é apresentada no Desenho nº 119.028.1.5.04.002 – Área de Influência 

e Flora, Herpetofauna, Vetores e Socioeconômicos. 

Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indiretado empreendimento PCH KM 

potencialmente influenciada pelos impactos indiretos da implantação e operação do 

empreendimento. Em sua delimitação, foram considerados os municípios influenciados pelo 

empreendimento proposto, que são os seguintes: Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. Para a 

delimitação da AII considerou-se as demandas do empreendimento por serviços e 

públicos, mão-de-obra utilizada para a construção e operação, assim 

regionais.  

Devido ao Município de Prudentópolis possuir uma infraestrutura urbana mais 

desenvolvida, e Guamiranga e Ivaí apresentam um bom suporte para as demandas em termos 

de obras, não se identificou a necessidade de estipular mais municípios para serem inseridos 

na AII. A delimitação dos municípios é apresentada no Desenho 119.028.1.5.001.001 

 

bases territoriais para a definição de critérios de áreas de influência para os 

na PCH KM 19 tiveram como base as “Normas e Gerenciam

Patrimônio Arqueológico” (IPHAN, 2005), onde é elencada uma coletânea de leis e normas
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tada uma área de cerca de 

de extensão no entorno da ADA devido à dificuldade de se delimitar as 

propriedades em área rural em face ao controle deficiente por parte dos Cartórios de Registro 

uma margem de segurança onde se espera 

as influências de forma plausível e representativa para os objetivos desse estudo. 

Área de Influência Direta 

A Área de Influência Indiretado empreendimento PCH KM 19 é aquela 

implantação e operação do 

empreendimento. Em sua delimitação, foram considerados os municípios influenciados pelo 

empreendimento proposto, que são os seguintes: Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. Para a 

ndimento por serviços e 

obra utilizada para a construção e operação, assim como as 

Devido ao Município de Prudentópolis possuir uma infraestrutura urbana mais 

í apresentam um bom suporte para as demandas em termos 

de obras, não se identificou a necessidade de estipular mais municípios para serem inseridos 

.028.1.5.001.001 – Mapa 

finição de critérios de áreas de influência para os 

Normas e Gerenciamento do 

elencada uma coletânea de leis e normas 
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referentes ao assunto. Cabe ressaltar que a referida publicação menciona que “o

definidos são considerados os mínimos exigidos para uma análise fidedigna do contexto 

arqueológico em questão, podendo v

do empreendimento a ser implantado”. Para este estudo foram estabelecidas quatro áreas 

influência do meio arqueológico, conforme descrito a seguir.

- Área Diretamente Afetada (ADA)

A Área Diretamente Afetada (ADA)

afetada pelas obras necessárias à implantação ou implementação de qualquer empreendimento

eé entendida como área de uso e ocupação do empreendimento. A

parâmetros para os estudos 

(0,019 km²), canal de adução (

acessos e demais áreas que possam sofrer 

canteiros de obras e bota-fora

- Área de Influência Direta (AID)

Para a Área de Influência Direta (AID), as normas do IPHAN afirmam que 

utiliza-se como critério para definir área de influência direta para fins arqueológicos, a área d

captação de recursos junto aos assentamentos das populações pré

internacional e nacional reconhece que para populações que habitaram florestas tropicais, 

florestas subtropicais, mata atlântica e ecossistemas litorâneos, podemos c

captação de recursos, ou seja, de influência direta, aquela que compreende, pelo menos, um 

raio de 10 km ou 2 horas de caminhada rápida.

Optou-se, entretanto, pelo levantamento assistemático (oportunístico) em um raio 

menor e que não excedeu aos 

projetado da PCH KM 19. Esta delimitação é apresentada 

– Área de Influência Direta p
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referentes ao assunto. Cabe ressaltar que a referida publicação menciona que “o

definidos são considerados os mínimos exigidos para uma análise fidedigna do contexto 

arqueológico em questão, podendo variar conforme a abordagem do pesquisador, ou natureza 

do empreendimento a ser implantado”. Para este estudo foram estabelecidas quatro áreas 

influência do meio arqueológico, conforme descrito a seguir. 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Diretamente Afetada (ADA) é constituída pela área de terreno diretamente 

afetada pelas obras necessárias à implantação ou implementação de qualquer empreendimento

entendida como área de uso e ocupação do empreendimento. A PCH

metros para os estudos arqueológicos, teve sua ADA delimitada pela área do reservatório 

), canal de adução (5.594 m), conduto forçado (128,17 m), casa de força, canteiros, 

acessos e demais áreas que possam sofrer impacto direto da obra, como empréstimos, 

fora.  

Área de Influência Direta (AID) 

Para a Área de Influência Direta (AID), as normas do IPHAN afirmam que 

se como critério para definir área de influência direta para fins arqueológicos, a área d

captação de recursos junto aos assentamentos das populações pré-históricas. A literatura 

internacional e nacional reconhece que para populações que habitaram florestas tropicais, 

florestas subtropicais, mata atlântica e ecossistemas litorâneos, podemos c

captação de recursos, ou seja, de influência direta, aquela que compreende, pelo menos, um 

horas de caminhada rápida. 

se, entretanto, pelo levantamento assistemático (oportunístico) em um raio 

cedeu aos 2 km do empreendimento, tendo como centro o barramento 

. Esta delimitação é apresentada no Desenho nº 

Área de Influência Direta para os Estudos Arqueológicos. 
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referentes ao assunto. Cabe ressaltar que a referida publicação menciona que “os padrões (...) 

definidos são considerados os mínimos exigidos para uma análise fidedigna do contexto 

pesquisador, ou natureza 

do empreendimento a ser implantado”. Para este estudo foram estabelecidas quatro áreas de 

constituída pela área de terreno diretamente 

afetada pelas obras necessárias à implantação ou implementação de qualquer empreendimento 

PCH KM 19, dentro desses 

arqueológicos, teve sua ADA delimitada pela área do reservatório 

m), casa de força, canteiros, 

a, como empréstimos, 

Para a Área de Influência Direta (AID), as normas do IPHAN afirmam que 

se como critério para definir área de influência direta para fins arqueológicos, a área de 

históricas. A literatura 

internacional e nacional reconhece que para populações que habitaram florestas tropicais, 

florestas subtropicais, mata atlântica e ecossistemas litorâneos, podemos considerar a área de 

captação de recursos, ou seja, de influência direta, aquela que compreende, pelo menos, um 

se, entretanto, pelo levantamento assistemático (oportunístico) em um raio 

ndimento, tendo como centro o barramento 

Desenho nº 119.028.1.5.04.004 
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- Área de Influência Expandida (AIE)

A Área de Influência Expandida (AIE)

(Morais e Mourão: 2005; Brito: 2002) pelo espaço territorial obrigado pelo município onde 

será implantado o empreendimento projetado”. Dentro desse crité

municípios de Ivaí, Prudentópolis e Guamiranga

feitos os contatos institucionais e colhidas informações inclusive com moradores tradicionais. 

A delimitação dos municípios 

Localização e Acesso. 

- Área de Influência Indireta (AI

Quanto à Área de Influência Indireta (AII)

na rede hidrográfica local e t

sendo importante neste caso a delimitação de uma área que compreenda uma região de 

contextualização arqueológica ambiental, que englobe a diversidade cultural existente. O 

presente estudo não teve a abrangência 

suficiente, pela natureza diagnóstica do mesmo, a territorialização definida pelos critérios 

anteriores. Assim, a AII foi delimitada apenas para o levantamento de dados secundários e 

definida como a Bacia Hidrográfica do rio Ivaí, da qual o rio dos Patos faz parte, 

AIE. A delimitação da bacia pode ser conferida no Desenho nº 

Hidrográficas e Estações Utilizadas 
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Área de Influência Expandida (AIE) 

Área de Influência Expandida (AIE) “é constituída segundo alguns autores 

(Morais e Mourão: 2005; Brito: 2002) pelo espaço territorial obrigado pelo município onde 

será implantado o empreendimento projetado”. Dentro desse crité

de Ivaí, Prudentópolis e Guamiranga como componentes da AIE, nos quais foram 

feitos os contatos institucionais e colhidas informações inclusive com moradores tradicionais. 

A delimitação dos municípios é apresentada no Desenho 119.028.1.5.001.001 

Área de Influência Indireta (AII)  

Área de Influência Indireta (AII) esta área deverá ser definida com 

na rede hidrográfica local e também poderão ser utilizadas as compartimentações ambientais, 

ste caso a delimitação de uma área que compreenda uma região de 

contextualização arqueológica ambiental, que englobe a diversidade cultural existente. O 

presente estudo não teve a abrangência definida por esse critério, uma vez que considerou

, pela natureza diagnóstica do mesmo, a territorialização definida pelos critérios 

anteriores. Assim, a AII foi delimitada apenas para o levantamento de dados secundários e 

definida como a Bacia Hidrográfica do rio Ivaí, da qual o rio dos Patos faz parte, 

AIE. A delimitação da bacia pode ser conferida no Desenho nº 119.028.1.5.05.001

Estações Utilizadas nos Estudos. 
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“é constituída segundo alguns autores 

(Morais e Mourão: 2005; Brito: 2002) pelo espaço territorial obrigado pelo município onde 

será implantado o empreendimento projetado”. Dentro desse critério, entendeu-se os 

como componentes da AIE, nos quais foram 

feitos os contatos institucionais e colhidas informações inclusive com moradores tradicionais. 

.028.1.5.001.001 – Mapa de 

sta área deverá ser definida com base 

ambém poderão ser utilizadas as compartimentações ambientais, 

ste caso a delimitação de uma área que compreenda uma região de 

contextualização arqueológica ambiental, que englobe a diversidade cultural existente. O 

definida por esse critério, uma vez que considerou-se 

, pela natureza diagnóstica do mesmo, a territorialização definida pelos critérios 

anteriores. Assim, a AII foi delimitada apenas para o levantamento de dados secundários e 

definida como a Bacia Hidrográfica do rio Ivaí, da qual o rio dos Patos faz parte, somada a 

.028.1.5.05.001 - Bacias 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

O Diagnóstico Ambiental tem o objetivo de caracterizar o meio físico, meio 

biótico e meio socioeconômico que se insere o empreendimento em estudo, considerando a 

Área Diretamente Afetada (ADA), a Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência 

Indireta (AII), conforme delimitações apresentadas no Capítulo 5. 

6.1. MEIO FÍSICO 

 O diagnóstico ambiental do meio físico da área onde se insere o empreendimento 

PCH KM 19 foi realizado segundo seus componentes clima, topografia, geologia, 

geomorfologia, geotecnia, hidroegeologia, pedologia, hidrologia, sedimentologia e águas 

superficiais. 

6.1.1. Clima e Condições Meteorológicas  

Os dados climáticos e as condições meteorológicas são de grande importância sob 

dois aspectos principais: 1) suas influências diretas e indiretas sobre os ambientes naturais e 

na paisagem, interferindo na flora, fauna, na exposição do substrato rochoso e suas estruturas, 

pedologia e vulnerabilidade dos solos, nas dinâmicas de vertentes e taludes, nas dinâmicas de 

apropriação dos recursos naturais pela sociedade, etc.; e 2) na própria viabilização do 

empreendimento, interferindo não apenas nas diversas tecnologias envolvidas na implantação 

do aproveitamento hidroelétrico inerente às solicitações de licenciamento prévio, mas também 

para o sucesso de toda a proposta de implantação e operação do empreendimento em questão.  

Nesta perspectiva, buscando-se construir uma base de dados para a identificação 

dos processos dinâmicos cujo input energético decorre do clima e das condições 

meteorológicas, obtiveram-se informações relativas à: temperatura, umidade relativa, 

precipitação, evaporação, insolação, velocidade média e direção predominante dos ventos, e o 

contexto histórico, quando existente, de cada um dos parâmetros analisados, necessários para 

o entendimento dos diferentes graus de interferência nos meios físico e biológico, nas 
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medições de alguns destes e, também, na obtenção de informações sobre as consequências 

sobre os diversos ecossistemas existentes na Área de Influência Direta (AID).  

Os dados meteorológicos e pluviométricos foram extraídos da rede de estações do 

IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná e do Instituto das Águas do Paraná), INMET 

(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), ANA (Agencia Nacional de 

Águas) e do Instituto das Águas do Paraná procurando, quando possível, agrupar um conjunto 

de dados para a identificação das características climáticas atuais da Área de Influência Direta 

(AID) do empreendimento.  

6.1.1.1. Dados Climatológicos 

O clima no Estado do Paraná pode ser caracterizado em dois tipos climáticos: os 

climas Cfa e Cfb, segundo a classificação de Köppen (Figura 6.1.1.-1). O clima Cfa, ocorre 

em duas partes distintas do estado, na planície litorânea e nas porções mais baixas do Terceiro 

planalto paranaense, ou seja, em sua porção ocidental. O clima Cfb ocorre nas regiões mais 

altas dos Primeiro e Segundo planaltos e nas áreas serranas (Planície de Curitiba, Campos 

Gerais, Guarapuava e Palmas).  

Através da Figura 6.1.1-1 verifica-se que a região do empreendimento encontra-se 

em uma área de transição dos tipos de clima Cfa e Cfb. No Quadro 6.1.1-1, a seguir, são 

resumidas a classificação e as características destes tipos climáticos. 
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Figura 6.1.1-1 – Classificação Climática do Estado do Paraná, segundo Köppen 

Fonte: IAPAR, 2012.  

 

Quadro 6.1.1-1 – Características climáticas da área de estudo 

Tipo de Clima Variedades Específicas Características Específicas 

Cfa 
Clima Subtropical Úmido 
(Mesotérmico) 

Temperaturas moderadas, chuvas bem 
distribuídas durante o ano, com verões 
quentes. Ocorrência de geadas pouco 
frequentes no inverno. A temperatura no mês 
mais quente é superior a 22°C e no mês mais 
frio oscila de -3°C a 18°C. 

Cfb 
Clima Subtropical Úmido 
(Mesotérmico) 

Temperaturas moderadas, chuvas bem 
distribuídas durante o ano, com verões 
brandos.  Possibilidades de ocorrência de 
geadas, tanto no inverno como no outono. A 
temperatura no mês mais quente é inferior a 
22ºC e no mês mais frio oscila de -3°C a 
18°C. 

Fonte: Elaboração Própria 

Deve ser ressaltado que o clima nos municípios da área de estudo sofre influência 

da latitude, da altitude, e de fatores geográficos como relevo, vegetação, usos da terra, 

apresentando assim no verão temperaturas relativamente elevadas e ondas de calor. No 

inverno, ocorrem baixas temperaturas que nos meses mais frios são responsáveis pela 
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ocorrência de geadas nessa área. Por outro lado, todas as estações do ano apresentam elevados 

índices pluviométricos, conforme apresentado mais adiante nos registros de pluviosidade na 

área de estudo.  

Ainda com relação ao clima na área de estudo, deve-se considerar a dinâmica das 

massas de ar como fator de suma importância, pois ele atua diretamente na temperatura e na 

pluviosidade regional. De acordo com Nimer (1979), a dinâmica dos ventos do Paraná é 

definida basicamente pelo Anticiclone do Atlântico Sul, que origina a massa Tropical 

Marítima e o Anticiclone Polar, que gera a Massa Polar. Em todo o estado do Paraná a 

circulação atmosférica exerce uma forte influência, criando características próprias, como a 

homogeneidade quanto ao regime de chuvas e umidade relativa do ar. 

As estações climatológicas estabelecidas para esse estudo são operadas pelo 

IAPAR ou pelo INMET, sendo que apenas uma está localiza na AII do empreendimento, o 

que torna os dados climáticos no local do empreendimento genéricos para toda a região. Com 

o objetivo de se aproximar dos valores mais próximos da realidade do clima local, foram 

selecionados os dados das estações climatológicas do IAPAR e INMET, disponíveis em cinco 

estações mais próximas à área de estudos. No Desenho nº 119.028.1.5.05.001 – Bacias 

Hidrográficas e Estações Utilizadas nos Estudos, é possível observar a localização das 

estações em relação ao empreendimento. 

As estações climatológicas do IAPAR são: Guarapuava (02551010), localizada a 

sudoeste, Cândido de Abreu (02451052), localizada ao norte, e Fernandes Pinheiro 

(02550025), a sudeste da área de estudo. As Tabelas 6.1.1-1 a 6.1.1-3 apresentam os registros 

meteorológicos destas estações. 

As estações climatológicas do INMET são: Ivaí (83811), localizada ao norte e 

Irati (83836), localizada ao sul da área de estudo. As Tabelas 6.1.1-4 e 6.1.1-5 apresentam os 

registros meteorológicos destas estações. 

Nas Tabelas 6.1.1-1 à 6.1.1-5 são apresentados os dados históricos das estações, 

citadas a cima, obtidos através de dados secundários. 
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Tabela 6.1.1-1 – Médias históricas das condições climatológicas na estação Guarapuava 
EST.: Guarapuava / CÓD.: 02551010 / LAT.: 25°21´S / LONG.: 51°30´W / ALT.: 1058 m PERÍODO: 1976 – 2011 

MÊS 

TEMPERATURA DO AR (°C) 
UMID. 
REL. 

VENTO PRECIPITAÇÃO (mm) 
EVAPO-
RAÇÃO 

INSOLAÇÃO 

Média 
Média 
máxima 

Média 
mínima 

Máxima 
absol. 

Ano 
Mínima 
absol 

Ano 
Média 
(%) 

Direção 
pred. 

Veloc. 
(m/s) 

Total 
Máxima 
24h 

Ano 
Dias 
de 

chuva 

Total 
(mm) 

Total (horas) 

JAN 20,8 26,7 16,7 32,0 vrs 9,0 1994 80 E 2,9 206,0 94,4 1990 16 74,9 196,3 
FEV 20,6 26,6 16,7 33,6 84 7,8 1990 81 NE 2,6 162,7 88,0 1995 15 62,9 176,2 
MAR 19,7 26,0 15,7 33,0 2005 1,0 1976 79 E 2,8 141,6 69,0 1999 13 74,1 204,9 
ABR 17,4 23,9 13,3 30,6 86 -1,8 1999 80 NE 2,7 147,8 19,8 1998 10 64,8 193,5 
MAI 14,1 20,6 9,9 28,8 81/97 3,2 2007 81 NE 2,6 162,4 65,2 1992 11 58,1 88,7 
JUN 12,9 19,6 8,7 25,6 vrs -6,8 1978 80 NE 2,6 133,5 8,8 1984 10 55,7 76,7 
JUL 12,8 19,6 8,4 7,4 95 6,0 2000 77 NE 3,0 131,4 40,6 1983 10 68,2 99,2 
AGO 14,3 21,5 9,5 31,0 94 -4,6 1999 72 NE 3,0 98,6 115,6 2011 8 88,5 213,4 
SET 15,4 22,0 10,9 32,8 88 -4,4 2006 74 E 3,4 170,0 110,8 1983 11 85,4 179,9 
OUT 17,7 24,0 13,2 32,6 2006 0,8 1982 76 E 3,3 209,3 96,0 1997 13 84,3 193,5 
NOV 19,1 25,5 14,3 36,0 85 3,6 1976 74 E 3,2 165,2 95,0 1984 12 89,1 204,7 
DEZ 20,2 26,3 15,7 33,4 85 5,8 2008 76 E 2,9 190,3 81,2 1976 14 87,4 207,1 

ANUAL 17,1 23,5 12,8     77,4   1919   145 893 2334 
Fonte: IAPAR, 2012. 
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Tabela 6.1.1-2 – Médias históricas das condições climatológicas na estação Cândido de Abreu. 
EST.: Cândido de Abreu/ CÓD.: 02451052 / LAT.: 24°38’S / LONG.: 51°15’W / ALT.: 645m PERÍODO: 1989 - 1998 

MÊS 

TEMPERATURA DO AR (°C) 
UMID. 
REL 

VENTO PRECIPITAÇÃO (mm) 
EVAPO-
RAÇÃO 

INSOLAÇÃO 

Média 
Média 
máxima 

Média 
mínima 

Máxima 
absol. 

Ano 
Mínima 
absol 

Ano 
Média 
(%) 

Direção 
pred. 

Veloc. 
(m/s) 

Total 
Máxima 
24h 

Ano 
Dias 
de 

chuva 

Total 
(mm) 

Total (horas) 

JAN 23,1 29,3 19,1 34,8 1993 11,0 1994 78 SE 1,8 260,4 92,2 1989 18 69,2 199,1 
FEV 22,9 29,2 19,0 34,5 1992 10,3 1990 78 SE 1,9 137,4 66,1 1997 15 62,3 186,2 
MAR 21,9 28,3 18,0 34,8 1990 9,9 1998 79 SE 1,9 170,0 70,6 1996 14 64,5 210,1 
ABR 19,8 26,5 15,8 32,1 1998 4,8 1995 79 SE 1,8 122,3 63,4 1992 10 57,0 216,4 
MAI 16,7 23,2 12,9 30,3 1997 1,5 1990 80 SE 1,8 128,3 122,0 1993 8 49,4 210,5 
JUN 14,9 21,3 11,1 28,3 1991 -2,5 1994 82 SE 1,8 124,5 87,3 1998 8 40,8 178,6 
JUL 14,5 21,6 10,2 29,0 1994 -1,6 1994 77 SE 1,9 140,9 135,8 1989 8 55,0 214,6 
AGO 16,6 24,0 12,0 33,8 1994 -1,5 1993 71 SE 2,1 73,8 44,4 1998 7 76,4 211,6 
SET 17,9 24,5 13,5 34,9 1994 3,4 1990 72 SE 2,2 178,4 67,8 1998 12 73,6 173,3 
OUT 17,9 24,5 13,5 34,9 1994 3,4 1990 72 SE 2,2 178,4 67,8 1998 12 73,6 173,3 
NOV 21,7 28,6 17,0 35,0 1993 8,6 1989 70 SE 2,1 122,4 73,2 1990 12 85,2 228,8 
DEZ 23,0 29,5 18,5 35,1 1998 11,5 1990 74 SE 1,9 174,3 93,0 1996 14 82,5 231,3 

ANUAL 19,4 26,0 15,2     76,1   1826   139 790 2461 
Fonte: IAPAR, 2012. 
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Tabela 6.1.1-3 – Médias históricas das condições climatológicas na estação Fernandes Pinheiro. 
EST.: Fernandes Pinheiro/ CÓD: 02550025/ LAT.: 25°27´S/ LONG.: 50°35´W / ALT.: 893 m PERÍODO: 1963 – 2011 

MÊS 

TEMPERATURA DO AR (°C) 
UMID. 
REL 

VENTO PRECIPITAÇÃO (mm) 
EVAPO-
RAÇÃO 

INSOLAÇÃO 

Média 
Média 
máxima 

Média 
mínima 

Máxima 
absol. 

Ano 
Mínima 
absol. 

Ano 
Média 
(%) 

Direção 
pred. 

Veloc. 
(m/s) 

Total 
Máxima 
24h 

Ano 
Dias 
de 

chuva 

Total 
(mm) 

Total (horas) 

JAN 21,2 27,4 16,7 35,6 2006 8,8 1965 82 - - 180,5 145,5 95 16 67,8 169,7 
FEV 21,1 27,5 17 34,8 2010 8,8 1987 82 - - 147,4 87 89 15 54,5 158,6 
MAR 20,2 26,6 16 35,5 2005 4,2 1976 82 - - 136,7 119,4 83 12 58,7 170,1 
ABR 17,8 24,1 13,5 32,1 2007 0,1 1971 82 - - 103,9 110,5 2010 9 50,9 159,8 
MAI 14,8 21 10,3 29,1 66 -0,8 79/07 83 - - 120,6 134,6 87 9 45,9 157,6 
JUN 13,4 19,7 8,9 27,5 70/00 -4,5 1967 83 - - 115,4 101,7 91 10 43,2 146,9 
JUL 13,3 19,8 8,4 28,2 2006 -5,7 1975 81 - - 112,7 112,6 65 9 51,5 162 
AGO 14,6 21,6 9,4 32,2 94 -2,9 1991 77 - - 85,6 118,8 2011 8 67,1 175,4 
SET 15,8 22,3 11 33,6 88/11 -2,5 1972 78 - - 143,2 114,4 79 11 64 146,3 
OUT 17,8 24,1 13,1 33,3 87 2,6 1965 79 - - 168,6 85,2 65 13 64,1 159,1 
NOV 19,4 26 14,4 36,6 85 3 1970 77 - - 127,4 91,8 2002 11 73,4 178,9 
DEZ 20,5 27 15,7 34 2006 5,5 1971 79 - - 155,7 145,6 86 14 71,7 165 

ANUAL 17,5 23,9 12,9     80,4 - - 1598   137 713 1949 
Fonte: IAPAR, 2012. 
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Tabela 6.1.1-4 – Médias históricas das condições climatológicas na estação Ivaí. 
EST.: Ivaí/ CÓD: 83811/ LAT.: 25°00´S/ LONG.: 50°52´W / ALT.: 808 m PERÍODO: 1961 – 2012 

MÊS 
TEMPERATURA DO AR (°C) 

UMID. 
REL 

VENTO PRECIPITAÇÃO (mm) 
EVAPO-
RAÇÃO 

INSOLAÇÃO 

Média 
Média 
máxima 

Média 
mínima 

Máxima 
absol. 

Ano 
Mínima 
absol 

Ano 
Média 
(%) 

Direção 
pred. 

Veloc. 
(m/s) 

Total 
Máxima 
24h 

Ano 
Dias de 
chuva 

Total 
(mm) 

Total (horas) 

JAN 21,8 23,0 20,2 38,2 1961 9 1985 79,4 SE 1,62 192,7 97 2002 16 15,67 185,38 
FEV 21,8 23,4 20,5 34,4 1962 8,7 1964 80,5 SE 1,58 120,6 119 1999 14 13,82 172,99 
MAR 20,8 22,9 18,2 35,8 2005 3 1987 80,5 SE 1,57 135,2 76,7 1967 11 11,35 191,09 
ABR 18,7 21,8 16,3 32,4 2002 -0,1 1999 81,7 SE 1,43 116,5 68,3 1985 8 8,35 171,20 
MAI 15,2 17,5 12,6 30,2 2005 -4,6 1962 82,9 SE 1,50 140,0 96,8 1989 8 8,33 170,52 
JUN 13,8 16,7 11,7 28 2007 -5,9 1967 83,4 E 1,39 97,8 82,7 1983 8 8,05 139,76 
JUL 13,8 16,5 11,4 29,1 1967 -4,4 1965 80,2 E 1,63 104,6 106,2 1983 8 7,55 160,59 
AGO 15,2 17,0 12,9 31,8 1999 -6,3 1963 74,6 SE 1,66 75,1 78 1996 7 7,35 195,18 
SET 16,8 19,6 14,2 34,9 1988 -3 1964 74,9 SE 1,80 141,2 77,7 2002 10 9,57 166,16 
OUT 18,8 21,1 16,7 34,6 2007 2,4 1965 76,4 E 1,77 167,6 100,9 1983 13 12,65 170,98 
NOV 20,2 23,3 18,3 37,1 1985 4,6 1964 75,8 SE 1,62 142,1 93,6 1961 11 11,14 190,76 
DEZ 21,2 23,5 19,6 34,1 1985 6,9 1967 77,7 E 1,52 151,3 66,6 2007 13 13,13 182,60 

ANUAL 18,17 20,53 16,04     79,0   1585   127 126,97 2097 
Fonte: Adaptado de INMET, 2013 

.
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Tabela 6.1.1-5 – Médias históricas das condições climatológicas na estação Irati. 
EST.: Irati/ CÓD: 83836/ LAT.: 25°28´S/ LONG.: 50°38´W / ALT.: 837 m PERÍODO: 1966 – 2012 

MÊS 
TEMPERATURA DO AR (°C) 

UMID. 
REL 

VENTO PRECIPITAÇÃO (mm) 
EVAPO-
RAÇÃO 

INSOLAÇÃO 

Média 
Média 
máxima 

Média 
mínima 

Máxima 
absol. 

Ano 
Mínima 
absol 

Ano 
Média 
(%) 

Direção 
pred. 

Veloc. 
(m/s) 

Total 
Máxima 
24h 

Ano 
Dias de 
chuva 

Total 
(mm) 

Total (horas) 

JAN 20,8 22,1 19,4 33,3 1971 1,8 2004 79,3 E 2,17 191,5 111,2 1989 18 18,05 165,19 
FEV 21,0 22,3 19,5 33,8 2003 8,5 1968 80,8 E 2,09 146,6 105 1972 16 15,77 148,98 
MAR 19,9 22,0 18,7 33,1 2003 3,6 1976 81,2 E 1,97 133,0 87,1 1978 15 14,63 161,29 
ABR 17,2 20,4 14,3 31 1973 -1,2 1999 81,0 E 1,83 112,4 100,9 1998 13 12,56 158,83 
MAI 14,3 16,6 12,4 29,1 1995 -1,4 1968 82,0 E 1,69 110,7 151,9 1987 13 12,54 155,50 
JUN 13,2 15,9 11,2 26,7 1969 -4,3 1994 82,5 E 1,80 125,6 91,8 1991 14 13,82 143,67 
JUL 13,1 15,9 9,5 27,7 1968 -7,2 1975 79,4 E 1,94 110,2 107,9 1983 12 11,74 158,90 
AGO 14,3 16,5 11,8 31,7 1994 -2,8 2004 74,7 E 2,06 81,3 67,1 1990 10 10,04 166,10 
SET 15,7 18,0 13,9 33,2 1994 -1,8 2002 76,0 E 2,35 145,1 87,9 2000 13 12,54 137,06 
OUT 17,5 19,5 15,1 32,7 2002 0,7 1966 77,0 E 2,33 157,5 75,8 1978 15 14,62 146,73 
NOV 19,0 22,0 17,2 33,5 2001 3 1970 74,5 E 2,43 123,7 75,3 2003 13 13,24 172,19 
DEZ 20,3 22,4 18,3 33,3 1998 6,2 1969 76,8 E 2,32 150,3 125,1 1986 16 15,50 171,75 

ANUAL 17,17 19,48 15,11     78,8   1588   165 165,05 1886 
Fonte: Adaptado de INMET, 2013. 
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Como podem ser observados, os dados coletados nas estações meteorológicas de 

Guarapuava para o período de 1976 a 2011 (Tabela 6.1.1-1) indicam que a temperatura média 

na região foi de 17,1°C, sendo que a temperatura média mínima ficou em torno de 12,8°C e a 

temperatura média máxima em torno de 23,5°C. A menor temperatura no período analisado 

ocorreu em junho de 1978, quando a temperatura mínima absoluta atingiu o índice negativo 

de -6,8°C. A maior temperatura ocorreu em novembro de 1985, quando a temperatura 

máxima absoluta atingiu aproximadamente 36,0°C. Os dados coletados na estação 

meteorológica de Guarapuava também indicam que a direção predominante dos ventos na 

região é NE e E, e a média anual de umidade relativa do ar é de 77,4%. Segundo os dados do 

IAPAR, a precipitação média para a região no período considerado foi de 1919 mm/ano, 

sendo que o mês com maior índice de precipitação média é outubro e o mês com menor 

precipitação média é agosto.  

Por sua vez, os dados coletados na estação meteorológica de Cândido de Abreu, 

Tabela 6.1.1-2, se referem somente ao período compreendido entre 1989 e 1998, e indicam 

que a direção predominante dos ventos na região localizada ao norte da área de estudos é SE, 

e a média anual de umidade relativa do ar é de 76,1%. Segundo os dados do IAPAR, a 

precipitação média para a região no período considerado foi de 1826 mm/ano, sendo que o 

mês mais chuvoso é janeiro e o mês com menor precipitação é agosto. A temperatura média 

na estação Cândido de Abreu no período de 1989 a 1998 foi de 19,4°C, sendo que a 

temperatura média mínima ficou em torno de 15,2°C e a temperatura média máxima em torno 

de 26,0°C. A menor temperatura no período analisado ocorreu em junho de 1994, quando a 

temperatura mínima absoluta atingiu o índice negativo de -2,5°C. A maior temperatura 

ocorreu em dezembro de 1998, quando a temperatura máxima absoluta atingiu 

aproximadamente 35,1°C.  

Os dados coletados na estação meteorológica de Fernandes Pinheiro, Tabela 6.1.1-3, 

se referem ao período compreendido entre 1963 e 2011, e indicam que a direção 

predominante dos ventos na região localizada ao sudeste da área de estudos é SE, e a média 

anual de umidade relativa do ar de 80,4%. Segundo os dados do IAPAR, a precipitação média 

para a região no período considerado foi de 1598 mm/ano, sendo que o mês mais chuvoso é 
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janeiro e o mês com menor precipitação média é agosto. A temperatura média na estação 

Fernandes Pinheiro no período de 1963 a 2011 foi de 17,5°C, sendo que a temperatura média 

mínima ficou em torno de 12,9°C, e a temperatura média máxima em torno de 23,9°C. A 

menor temperatura no período analisado ocorreu em julho de 2006, quando a temperatura 

mínima absoluta atingiu o índice negativo de -5,7°C. A maior temperatura ocorreu em 

fevereiro de 2010, quando a temperatura máxima absoluta atingiu aproximadamente 34,8°C. 

De acordo com a análise dos dados coletados na estação meteorológica de Ivaí, entre o 

período compreendido de 1961 a 2012 (Tabela 6.1.1-4), mostram que a temperatura média na 

região foi de 18,17ºC, enquanto sua média mínima e máxima foram 16,04ºC e 20,53ºC, 

respectivamente. A menor temperatura no período analisado ocorreu em agosto de 1963, 

quando a temperatura mínima absoluta atingiu o índice negativo de -6,3ºC. A maior 

temperatura ocorreu em janeiro de 1961, quando a temperatura máxima absoluta atingiu 

aproximadamente 38,2°C. Os dados coletados também indicam que na estação meteorológica 

de Ivaí, a direção predominante dos ventos é SE, e a média anual de umidade relativa do ar é 

de 79%. Segundo os dados do IAPAR, a precipitação média para a região no período em 

estudo considerado foi de 1585 mm/ano, sendo que o mês mais chuvoso no período 

considerado é janeiro e o mês com menor precipitação média é agosto. 

Por fim, os dados coletados na estação meteorológica de Irati para o período de 1966 a 

2012, Tabela 6.1.1-5, informam que a direção predominante dos ventos na região citada é E, e 

a média anual de umidade relativa do ar é de 78,8%. E de acordo com os dados do IAPAR, a 

precipitação média anual para a região no período considerado foi de 1588 mm/ano, sendo 

que o mês mais chuvoso no período considerado é janeiro e o mês com menor precipitação 

média é agosto. A temperatura média na região de Irati no período analisado foi de 17,2ºC, 

sendo que suas temperaturas média mínima e média máxima ficaram em torno de 15,1°C e 

19,5°C, respectivamente. A menor temperatura no período considerado ocorreu em julho de 

1975, quando a temperatura mínima absoluta atingiu o índice negativo de -7,2ºC. A maior 

temperatura ocorreu em fevereiro de 2003, quando a temperatura máxima absoluta atingiu 

33,8ºC. 



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                               II-12 

As Figuras 6.1.1-2 à 6.1.1-4 a seguir ilustram as temperaturas médias mensais, médias 

máximas e médias mínimas das estações aprestadas nas Tabelas 6.1.1-1 à 6.1.1-5. 

 
Figura 6.1.1-2 – Temperaturas médias mensais das estações meteorológicas da região. 

Fonte: Adaptado de IAPAR e INMET, 2012 e 2013. 

 
Figura 6.1.1-3 – Temperaturas das médias máximas mensais das estações meteorológicas da região. 

Fonte: Adaptado de IAPAR e INMET, 2012 e 2013. 
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Figura 6.1.1-4 – Temperaturas das médias mínimas mensais das estações meteorológicas da região. 

Fonte: Adaptado de IAPAR e INMET, 2012 e 2013. 

Como pode ser observado nas figuras acima, as temperaturas médias mensais, 

tanto máximas quanto mínimas, apresentam um comportamento semelhante, com 

temperaturas baixas entre maio e setembro e altas entre outubro e abril.  

Após análise dos dados coletados nas estações climatológicas, observa-se que a 

temperatura no mês mais quente é superior a 22°C e no mês mais frio ela oscila entre 8°C e 

12°C, com temperaturas moderadas e chuvas bem distribuídas durante o ano, representando a 

predominância do clima Cfa – Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico). 

6.1.1.2. Dados pluviométricos 

A distribuição espacial da pluviosidade é fundamental para o entendimento das 

condições climáticas de uma determinada região geográfica. Esse entendimento é muito 

importante para a compreensão da dinâmica espaço-temporal dos elementos climáticos, 

principalmente da precipitação pluviométrica. Esta merece uma ênfase especial, uma vez que 

a sua distribuição no espaço e sua irregularidade no tempo tornam-se relevantes não apenas 

do ponto de vista climático, mas principalmente pelos efeitos gerados na agricultura, no 

abastecimento de água, na produção de energia hidrelétrica, nos processos físicos, em outras 
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formas de vida e nos problemas de ordem econômica delas advindos. Neste sentido, são 

destacados a seguir os dados relativos ao regime de chuvas na área de estudo. 

A partir dos dados de chuvas diárias obtidos do portal Hidroweb da Agência 

Nacional de Águas (ANA), foram selecionadas para análise todas as estações que 

apresentaram 15 anos de dados completos ou mais. E para a análise do regime de chuvas na 

região, foi utilizado o método das isoietas. São apresentadas a seguir, no Quadro 6.1.1-2, as 

estações pluviométricas analisadas. 

Quadro 6.1.1-2 – Estações Pluviométricas analisadas na bacia do rio dos Patos e entorno 

Código Nome Operadora 
Coord. Geográfica Coord. UTM 

Altitude 
(m) 

Início da 
Operação 

Municípios Latitude 
Sul 

Longitude 
Oeste 

E N 

02450049 Saltinho 
ÁGUAS 

PR 
24°57’27” 50°53’30” 510.936 7.239.744 21/09/1975 743 Ivaí 

02451031 
Barra do 
Areia 

ÁGUAS 
PR 

24°59’00” 51°05’00 491.590 7.236.886 01/01/1974 590 Prudentópolis 

02550000 
Rio dos 
Patos 

ÁGUAS 
PR 

25°12’00” 50°56’00” 506.716 7.212.895 19/05/1937 690 Prudentópolis 

02550006 Ivaí 
ÁGUAS 

PR 
25°01’00” 50°51’00” 515.134 7.233.189 01/01/1912 808 Ivaí 

02550025 
Teixeira 
Soares 

IAPAR 25°27’00” 50°35’00” 541.892 7.185.148 01/01/1963 893 
Teixeira 
Soares 

02550029 
Gonçalves 
Júnior 

ÁGUAS 
PR 

25°28’00” 50°47’00” 521.781 7.183.350 07/09/1975 797 Irati 

02550043 Apiaba 
ÁGUAS 

PR 
25°20’00” 50°46’00” 523.482 7.198.112 13/09/1975 900 Imbituva 

02550044 
Fernandes 
Pinheiro 

ÁGUAS 
PR 

25°25’00” 50°33’00” 545.255 7.188.828 12/09/1975 850 
Fernandes 
Pinheiro 

02550048 Imbituva 
ÁGUAS 

PR 
25°14’15” 50°36’02” 540.230 7.208.684 11/09/1975 869 Imbituva 

02550052 
Bom Jardim 

do Sul 
ÁGUAS 

PR 
25°02’00” 50°47’00” 521.858 7.231.334 01/10/1975 900 Ivaí 

02550053 Itapara 
ÁGUAS 

PR 
25°28’00” 50°59’00” 501.675 7.183.367 13/09/1975 900 Irati 

02550054 
Patos 
Velhos 

ÁGUAS 
PR 

25°23’00” 50°58’00” 503.353 7.192.595 13/09/1975 750 Prudentópolis 

02550055 Saltinho 
ÁGUAS 

PR 
25°09’00” 50°59’00” 501.680 7.218.433 16/09/1975 750 Prudentópolis 

02550057 Guamiranga 
ÁGUAS 

PR 
25°12’00” 50°48’00” 520.149 7.212.882 12/09/1975 850 Guarapuava 

02551014 
Inácio 
Martins 

ÁGUAS 
PR 

25°34’00” 51°04’00” 493.304 7.172.292 07/09/1975 1268 
Inácio 
Martins 

02551026 
Campina 
Bonita 

ÁGUAS 
PR 

25°34’00” 51°15’00” 474.889 7.172.270 07/09/1975 1108 
Inácio 
Martins 

02551030 Guará 
ÁGUAS 

PR 
25°22’00” 51°17’00” 471.494 7.194.411 23/01/1976 1150 Guarapuava 

02551038 
Tijuco 
Preto 

ÁGUAS 
PR 

25°22’47” 51°04’58” 491.673 7.192.993 13/09/1975 792 Prudentópolis 

02551043 
Vila 

Esperança 
ÁGUAS 

PR 
25°09’00” 51°04’00” 493.281 7.218.432 16/09/1975 750 Prudentópolis 

Fonte: ANA, 2013. 
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Na Tabela 6.1.1-6 são apresentados os valores das precipitações médias anuais 

das estações. Com base nestes valores foi possível elaborar o Desenho n° 119.028.1.5.05.002 

– Isoietas, onde é apresentada a localização das estações pluviométricas analisadas em relação 

à bacia do rio dos Patos e as isoietas de precipitação média anual. 

Tabela 6.1.1-6 – Precipitações médias anuais das estações pluviométricas selecionadas 

Cód. Estação Precipitação Média Anual (mm) 

2450049 1668,08 

2451031 1549,17 

2550000 1555,92 

2550006 1599,73 

2550025 1577,08 

2550029 1683,15 

2550043 1671,52 

2550044 1605,58 

2550048 1616,80 

2550052 1611,29 

2550053 1899,48 

2550054 1668,54 

2550055 1675,01 

2550057 1396,23 

2551014 1856,75 

2551026 1780,24 

2551030 1798,38 

2551038 1693,25 

2551043 1723,87 

Fonte: ANA, 2013. 

Observa-se no Desenho nº 119.028.1.5.05.002 – Isoietas, que as maiores 

precipitações médias anuais ocorrem no sul da bacia hidrográfica do rio dos Patos, que é 

delimitada pela Serra da Boa Esperança, com elevações próximas a 1.300 m, caracterizando a 

ocorrência de chuvas orográficas na região. Observa-se também que estas chuvas tem relação 

direta com a densidade de drenagem da bacia, sendo que quanto mais próximo da foz do rio 

dos Patos, menor a densidade de drenagem da bacia. 

A PCH KM 19 está inserida em um local onde as precipitações médias anuais 

estão entre 1600 a 1650 mm, conforme o método das isoietas, entre as estações 
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pluviométricas Saltinho (02550055) e Rio dos Patos (02550000). As informações de 

pluviometria destas estações são apresentadas nas Tabelas 6.1.1-7 e 6.1.1-8, respectivamente.  

Tabela 6.1.1-7 (continua) – Série histórica de precipitação anual (mm) na estação Saltinho (2550055) 

Ano Anual Máxima Dia/Máxima Dias/chuva 

1976 1774,2 75 14/3/1976 109 

1977 1307,6 77 2/2/1977 120 

1978 1267,8 92 11/3/1978 82 

1979 1592 85 11/9/1979 91 

1980 1767,9 74,2 26/6/1980 93 

1981 1460,2 95,6 6/12/1981 102 

1982 1925,9 85,6 2/10/1982 102 

1983 2621,6 116,6 20/5/1983 120 

1984 1682,7 67,2 13/12/1984 86 

1985 1060,1 91 6/4/1985 69 

1986 1422,5 85,1 18/12/1986 101 

1987 1642,3 69,8 8/5/1987 91 

1988 1156,1 70 23/5/1988 74 

1989 1852,8 129,8 15/1/1989 110 

1990 2060,3 99 9/1/1990 103 

1991 1328,4 89 21/6/1991 69 

1992 1917,5 80 29/5/1992 83 

1993 1822,6 105,4 2/4/1993 97 

1994 1365,7 85,7 28/1/1994 98 

1995 1491,4 84,9 29/10/1995 92 

1996 1868,1 72,8 10/8/1996 104 

1997 1931,4 75,8 30/10/1997 110 

1998 2324,1 69,5 31/3/1998 128 

1999 1430,3 53,1 15/9/1999 113 

2000 1790,1 137,7 16/2/2000 129 

2001 1910,1 79 1/10/2001 136 

2002 1547,1 84,8 13/1/2002 119 

2003 1594,5 83,5 14/12/2003 99 

2004 1576,5 77,7 12/3/2004 104 

2005 1645,3 66,9 1/9/2005 116 

2006 1182,7 63 10/7/2006 97 

2007 1588 102,2 10/11/2007 106 
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Tabela 6.1.1-7 (continua) – Série histórica de precipitação anual (mm) na estação Saltinho (2550055) 

Ano Anual Máxima Dia/Máxima Dias/chuva 

2008 1656,7 175,2 5/10/2008 114 

2009 1929,2 83,7 23/9/2009 128 

2010 1824,1 104 26/4/2010 114 

2011 1982,7 155,6 1/8/2011 121 

Média 1675,0 --------- --------- 109 

Máxima 2621,6 175,2 05/10/2008 136 

Mínima 1060,1 --------- --------- 69 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2012. 

Tabela 6.1.1-8 (continua) – Série histórica de precipitação anual (mm) na estação Rios dos Patos (2550000) 

Ano* Anual Máxima Dia/Máxima Dias/chuva 

1976 1667,7 82,8 28/05/1976 108 

1977 1143 72,3 01/10/1977 84 

1978 1298,3 84,6 11/03/1978 70 

1979 1602 76,2 11/09/1979 91 

1980 1739,9 95,6 24/01/1980 106 

1981 1226,5 88,2 06/12/1981 89 

1982 1778,9 77,4 11/11/1982 104 

1983 2261,2 120,4 20/05/1983 122 

1984 1448,3 103,2 30/01/1984 63 

1985 844,9 72,8 01/09/1985 51 

1986 1265,6 60,2 18/12/1986 85 

1987 1467,1 112,4 08/05/1987 100 

1988 1357,5 85,4 23/05/1988 105 

1989 1797,3 82,6 13/09/1989 131 

1990 2152,9 94,3 27/08/1990 129 

1991 1492,2 109,8 21/06/1991 112 

1992 1901,3 147 29/05/1992 128 

1993 1983,3 122,1 14/05/1993 121 

1994 1535,1 87,8 23/07/1994 119 

1995 2024,6 164,6 11/01/1995 118 

1996 2037,5 75 28/03/1996 136 

1997 2234,9 91,2 18/07/1997 136 

1998 2535,3 63,3 05/10/1998 134 
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Tabela 6.1.1-8 (continua) – Série histórica de precipitação anual (mm) na estação Rios dos Patos (2550000) 

Ano* Anual Máxima Dia/Máxima Dias/chuva 

2001 1939,8 74,2 08/10/2001 122 

2002 1539,9 81,4 21/09/2002 105 

2003 1468,5 82,4 28/01/2003 90 

2004 1636,3 68 25/10/2004 83 

2005 1915,5 86 06/10/2005 96 

2008 1665,1 143,1 05/10/2008 99 

2009 2062 120,6 23/09/2009 123 

2010 1852 120,8 26/04/2010 106 

2011 1870,1 116,6 15/10/2011 100 

Média 1710,8 --------- --------- 107 

Máxima 2535,3 164,6 11/01/1995 136 

Mínima 844,9 --------- --------- 51 

*Os anos não listados na tabela apresentaram falhas nas medições. 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2012. 

A Figura 6.1.1-5 apresenta as precipitações médias mensais destas estações, 

mostrando que janeiro e outubro são os meses mais chuvosos e agosto o mês mais seco.  
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Figura 6.1.1-5 – Precipitação média mensal das estações pluviométricas Saltinho (02550055) e Rio dos Patos 
(02550000) 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2012. 
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Os dados apontam certa homogeneidade no regime de chuvas, e que estes estão 

dentro dos padrões de variação considerados normais para o tipo de clima predominante em 

escala regional, ou seja, o Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico), que tem como uma de 

suas características as chuvas bem distribuídas durante o ano. 
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6.1.2. Topografia 

Os estudos topográficos foram realizados em 2010 para a confecção dos Estudos 

de Projeto Básico da PCH KM 19 apresentados à ANEEL e anexo ao presente estudo. Os 

levantamentos seguiram procedimentos rigorosos conforme o disposto em normativos 

específicos. Tais estudos foram objeto de análise e aceite da ANEEL.  

Para elaboração dos estudos topográficos foram realizados estudos cartométricos e 

levantamentos fotogramétricos e geodésicos da área de interesse através da utilização de 

cartas topográficas existentes, fotografias de áreas verticais, levantamentos geodésicos com 

método estático diferencial utilizando o sistema GPS (Sistema de Posicionamento Global) 

para definição de altitudes e pontos de apoio à aerotriangulação, levantamentos topográficos 

planialtimétricos utilizando métodos e poligonação e irradiação tridimensional e restituição 

aerofotogramétrica.  

O levantamento topográfico foi desenvolvido com base em um modelo digital do 

terreno criado a partir do transporte altimétrico e de levantamentos planialtimétricos de 

campo. Foi utilizado o método estático diferencial com uso de rastreadores GPS de dupla 

frequência (GPS geodésico) e método de poligonação e irradiação topográfica utilizando-se 

estação total com precisão linear milimétrica e angular em segundos de arco para o cadastro 

da região onde foram projetadas as estruturas. 

Todos os produtos cartográficos utilizados foram referenciados à rede 

planimétrica e altimétrica do IBGE, sendo executados de acordo com as normas PR-22/1983 

– “Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos” do IBGE, NBR 13.133 

– “Execução de Levantamento Topográfico” da ABNT e “Diretrizes para elaboração de 

serviços de Cartografia”, publicada pela ANEEL, em sua versão de abril de 2009. No Quadro 

6.1.2-1 são apresentados os prestadores de serviços e os serviços desenvolvidos. 
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Quadro 6.1.2-1 – Prestadores de Serviços 
Empresa Atividade 

Aeroconsult Aerolevantamentos e consultoria 
Ltda. 

Fotos aéreas 

Stockchneider Topografia Empreendimentos 
Mobiliários e Florestais Ltda. 

Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado 
Implantação de Marcos de Concreto 

Implantação de pontos de sondagem 

Topobatimetria 
Implantação de pontos de apoio para restituição. 

Cobu & Cobu Ltda Restituição Aerofotogramétrica 
Fonte:Elaboração Própria 

O Apêndice A.1 – Relatório do Levantamento Topográfico, presente no volume V 

dos Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19, contém maiores detalhes sobre os estudos 

realizados.  

6.1.2.1. Planejamento dos Estudos Topográficos 

Inicialmente foi realizada análise dos dados de cartografia e topografia do 

inventário do Rio dos Patos aprovado pelo Despacho nº 125/00 da SGH/ANEEL. A seguir, 

com a carta topográfica oficial e fotos aéreas existentes para a região, foram realizadas 

análises dos dados cartográficos para o planejamento dos estudos desenvolvidos.  

Segundo as informações fornecidas pelo Inventário Hidrelétrico Simplificado do 

Rio dos Patos aprovado pelo Despacho nº 125/00 a definição da divisão de quedas das usinas 

à jusante da PCH Dois Saltos foi realizada com base em levantamentos topográficos obtidos a 

partir da carta do Serviço Geográfico do Exército – folhas Prudentópolis e Gonçalves Júnior, 

ambas na escala 1:50.000 com eqüidistância de curvas de nível a cada 20 m, e nivelamento 

conferido nos pontos selecionados dos aproveitamentos por GPS geodésicos. A partição de 

quedas definida no inventário aprovado pelo Despacho nº 125/00 encontra-se detalhada na 

Tabela 6.1.2-1. 
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Tabela 6.1.2-1 – Dados dos aproveitamentos aprovados pelo Despacho nº 125/00 

Aproveitamentos 
Coordenadas 
Geográficas 

Posição (Distância 
da Foz) 
(km) 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

NA 
Montante 

(m) 

NA 
Jusante 

(m) 

Potência 
(MW) 

KM 10 
25° 04’ 17”S 
50° 56’ 55”W 

10 1.281 525 510 2,76 

KM 14 
25° 06’ 00”S 
50° 55’ 34”W 

14 1.246 550 525 4,47 

KM 19 
25° 08’ 38”S 
50° 56’ 31”W 

19 1.222 593 550 7,56 

Dois Saltos 
25° 09’ 26”S 
50° 56’ 48”W 

24 1.110 711,6 597 25,00 

Fonte:Elaboração Própria 

A carta geográfica oficial utilizada no planejamento do presente projeto é 

apresentada na Tabela 6.1.2.-2. 

Tabela 6.1.2-2 – Cartas geográficas 

Escala Folha Articulação Código MI Fonte 

1:50.000 Prudentópolis SG.22.J-I-1 MI 2839/1 SGE 

Fonte:Elaboração Própria 

6.1.2.2. Referências Geodésicas 

Os trabalhos realizados foram referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro 

(SGB) no Datum Altimétrico (altitude ortométrica) Marégrafo de Imbituba (SC) e no Datum 

Planimétrico: South American Datum 1969 (SAD-69).  

6.1.2.3. Transporte Altimétrico e Planimétrico 

A determinação da referência altimétrica dos serviços topográficos realizados foi 

definida através de GPS geodésico, partindo da Estação Altimétrica RN – 1739J do IBGE, 

localizado na cidade de Prudentópolis, Paraná, distante 13,5 km da área do projeto. 

A Estação Altimétrica RN-1739J encontra-se instalada próxima de uma parede da 

Igreja Nossa Senhora das Graças, assim realizou-se o transporte altimétrico da RN-1739J para 

um ponto auxiliar, em local aberto, no meio fio do estacionamento da própria igreja.  



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                              II-23 

Para o transporte planimétrico utilizou-se as estações planimétricas PRGU SAT 

96049, PRMA SAT 96048 e UFPR SAT 93970, do IBGE, pertencentes à Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo – RBMC, localizadas nas cidades de Guarapuava, Maringá e 

Curitiba respectivamente, ambas no estado do Paraná, distantes 54,56,177,55 e 225,28 km do 

local da PCH KM 19.  

O transporte de coordenadas altimétricas e planimétricas utilizou o método 

estático diferencial, através do uso de dois rastreadores de satélites geodésicos de precisão 

L1/L2 da marca LEICA, modelo System 1200 L1/L2 e System 900 L1/L2.  

O GPS utilizado tem precisão de 5 mm ± 0,5 ppm para distâncias de até 20 km e 

10 mm ± 2 ppm para distâncias de até 500 km com o uso da dupla frequência. No 

processamento para o transporte de altitudes utilizaram-se as efemérides precisas fornecidas 

pelo IGS - International GNSS Service. 

Foram utilizados os programas LEICA Geo Office para o pós-processamento dos 

arquivos RINEX coletados pelo GPS, e POSIÇÃO Versão 2004 para processamento dos 

dados a partir da Estação Total e conversão para ambiente CAD. 

Para determinação da altitude ortométrica foi utilizado o modelo geoidal 

brasileiro, MapGeo2010, na sua forma diferencial, combinado com o valor da ondulação 

geoidal medido sobre o ponto auxiliar da RN-1739J. 

A ondulação geoidal pôde ser calculada através de rastreio GPS sobre o Ponto 

Auxiliar, que possui a altitude ortométrica determinada pelo transporte do nivelamento 

geométrico a partir da RN-1739J a qual possui altitude ortométrica definida em sua 

monografia oficial. A determinação da altitude ortométrica dos pontos restantes foi feita 

segundo o modelo geoidal brasileiro na forma diferencial.  
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O Apêndice A.1, presente no volume V dos Estudos de Projeto Básico da PCH 

KM 19, apresenta as monografias dos marcos de concreto e os relatórios de processamento de 

transporte de coordenada. 

6.1.2.4.  Implantação de Marcos de Concreto no Local do Empreendimento 

Foram implantados três marcos de concreto no local do empreendimento. Os 

marcos KM 19 MC2, KM 19 MC3 estão implantados na margem esquerda, enquanto o marco 

KM 19 MC1 localiza-se na margem direita, todos localizados na área do sítio. A Tabela 

6.1.2-3 apresenta os marcos implantados na PCH KM 19 com suas coordenadas obtidas por 

GPS geodésico, sua localização é apresentada no Desenho n° 119.028.1.5.02.001 – Planta 

Topográfica Obtida Pela Restituição Aerofotogramétrica.  

Tabela 6.1.2-3 – Marcos de concreto implantados 

Marco 
 Datum Horizontal SAD-69 

Datum Vertical 
Imbituba - SC 

Finalidade 

 Coordenada (E) Coordenada (N) 
Altitude Ortométrica 

(m) 
 

KM 19 MC1        505.417,0242 7.218.209,9474 729,5251 
Barramento 
margem direita 

KM 19 MC2        505.196,0776        7.218.530,8701 713,9751 
Barramento 
margem esquerda 

KM 19 MC3        506.889,3470        7.223.219,5359 575,9774 Casa de força 

Fonte:Elaboração Própria 

6.1.2.5. Locação dos Pontos de Sondagem 

Foram locados 3 pontos para a realização de Sondagem Rotativa na região do 

empreendimento, nos locais previstos para a construção das estruturas do barramento e do 

circuito hidráulico. Os pontos foram rastreados com GPS Geodésico System 900 a partir do 

ponto auxiliar da RN. As coordenadas dos pontos de sondagem locados são mostradas na 

Tabela 6.1.2-4 e sua localização é apresentada no Desenho n°119.028.1.5.06.006 – Mapa 

Geológico com as Locações de Sondagens. O Desenho n°119.028.1.5.06.007 – Perfis 
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Geológicos com as Locações de Sondagem apresenta os perfis geológicos com as locações de 

sondagem. 

Tabela 6.1.2-4 – Coordenadas dos Pontos de Sondagem 

Ponto 
Datum Horizontal SAD-69 Datum Vertical Imbituba - SC 

Coordenadas (E) Coordenadas (N) Altitude Ortométrica (m) 

KM 19 PS01 505.198,3871  7.218.534,5864  714,9653 

KM 19 PS02 505.762,0494  7.218.784,7655  607,2417 

KM 19 PS03 506.794,6935 7.222.855,2198 552,5360 

Fonte: Elaboração Própria 

Os detalhes do trabalho de sondagem são apresentados no Apêndice B – Laudo 

das Informações Geológico-Geotécnicas, presente no volume V dos Estudos de Projeto 

Básico da PCH KM 19. As análises dos dados obtidos em campo foram utilizadas para a 

confecção dos estudos geológicos (Itens 6.1.3 e 6.1.5), os quais apresentam seus resultados. 

6.1.2.6. Levantamento de Perfis Topobatimétricos 

Foram realizados levantamentos com a finalidade de se definir o perfil topográfico 

e topobatimétrico do Rio dos Patos nos trechos correspondentes ao reservatório, barragem, 

casa de força e canais de fuga.  

Para levantamento das seções topobatimétricas foi utilizada Estação Total modelo 

Leica TC407 Power com precisão nominal linear de 3 mm ± 3 ppm e precisão angular de 5”. 

As seções de interesse foram definidas a priori e as referências dos levantamentos 

foram feitas em piquetes materializados no terreno. A batimetria foi realizada por contato, 

usando o equipamento Estação Total Leica modelo TCE-407 Power com bastão extensível de 

3,60 m dotado de ponta prismática. 

Na época do levantamento destas topobatimetrias em alguns locais o nível do rio 

estava muito abaixo do normal, dando com isso, condições para a realização das medições 
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com travessia a pé, dispensando o uso de embarcações. As coordenadas de início e fim dos 

eixos topobatimétricos são mostradas na Tabela 6.1.2-5 e sua posição pode ser visualizada no 

Desenho n° 119.028.1.5.02.001 – Planta Topográfica Obtida Pela Restituição 

Aerofotogramétrica. As seções topográficas e topobatimétricas estão apresentadas no 

Desenho n° 119.028.1.5.02.002 - Seções Topográficas e Topobatimétricas. 

Tabela 6.1.2-5 – Coordenadas de início e fim dos eixos topobatimétricos 

Seção Posição 
Início Fim 

Coordenadas (E) Coordenadas (N) Coordenadas (E) Coordenadas (N) 

KM 19 B-1 
Montante da 
Barragem 

505.396,5538 7.218.508,0224 505.411,4311 7.218.448,1626 

KM 19 B-2 
Eixo da 
Barragem 

505.141,3855 7.218.372,3181 505.184,1781 7.218.344,1976 

CF-1 Casa de Força 506.816,1793 7.223.018,3006 506.895,9462 7.223.000,5954 

CF-2 
Jusante da Casa 
de Força 

507.041,7626 7.223.275,8528 507.091,5274 7.223.227,3762 

Fonte: Elaboração Própria 

6.1.2.7. Levantamentos Aerofotogramétricos 

Para o levantamento aerofotogramétrico foram realizados vôos com altura média, 

medida desde a superfície do terreno até a aeronave, de 4.560 m e altitude média de 5.260 m, 

com recobrimento longitudinal de 60%. O equipamento utilizado para levantamento aéreo foi 

a câmera aérea marca  Call Zeiss Jena, modelo Zeiss LMK 15/23 – FMC – GPS Navigation, 

com as seguintes especificações: câmera com sistemas de lentes tipo grande angular, distância 

focal   f = 150,00 mm, que permite a obtenção de fotografias de forma tradicional com 

negativo nas dimensões 23 cm x 23 cm. A produção das fotos foi na escala 1:30.000. A 

Tabela 6.1.2-6 apresenta as fotos aéreas adquiridas e utilizadas para obter a restituição. 
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Tabela 6.1.2-6 – Fotos aéreas utilizadas 

Voo Faixa Foto Escala Data Fonte 

014/10 01 001 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 002 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 003 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 004 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 005 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 006 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 007 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 008 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 009 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 010 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 011 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

014/10 01 012 1:30.000 2010 Aeroconsult – Aerolevantamentos e Consultoria Ltda 

Fonte:Elaboração Própria 

As fotos aéreas foram digitalizadas através de scanner da marca Vexcel, modelo 

Ultrascan 5000, utilizando o próprio software do scanner da marca Vexcel para a 

digitalização e produzindo imagens coloridas em formato .tif (Tagged Image File Format) na 

resolução de 21 microns no espaço imagem por 63 cm no terreno. 

6.1.2.8. Implantação de Pontos de Apoio 

Para a implantação de pontos de apoio utilizados nos trabalhos de restituição 

foram utilizadas doze (12) fotos aéreas relacionados na Tabela 6.2.1-6. Sobre as fotos foram 

delimitadas áreas de fácil identificação, como por exemplo estradas com bifurcações e 

estruturas existentes, resultando na demarcação de 8 pontos de apoio.  

Para efetuar a implantação dos pontos de apoio foi realizado o transporte de 

coordenada através do método estático diferencial, com equipamento de GPS com dupla 

frequência e com tempo de rastreio médio de 120 minutos, a partir do ponto auxiliar da RN 

1739J. 

O processamento dos dados coletados em campo dos pontos de apoio está 

apresentado no Apêndice A – Estudos Topográficos – do Volume IV – Apêndices dos 
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Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19. O resultado do processamento é apresentado na 

Tabela 6.1.2-7. 

Tabela 6.1.2-7 – Resultado do processamento dos Pontos de Apoio 

Nome 

Datum Horizontal SAD-69 Datum Vertical Imbituba - SC 

Coordenadas Geodésicas Coordenadas UTM (-51°) Ondulação 
Geoidal (m) 

Altitude (m) 

Latitude (S) Longitude (W) N (m) E (m) Geométrica Ortométrica 

Ponto auxiliar 25º 12'53,27479” S 50º 58'40,27484” O 502.230,8475 7.221.257,7941 5,24 777,8734 772,1924 

HV01 25°03’26,62197” S 50°55’16,65339” O 507.938.6836 7.228.685,0767 4,98 859,3366 853,9157 

HV02 25°05’03,23436” S 50°58’01,00955” O 503.333,1000 7.225.715,3416 4,94 801,9214 796,5405 

HV03 25°06’41,03323” S 50°58’02,18062” O 503.299,5678 7.222.707,2076 4,98 816,7105 811,2895 

HV04 25°07’35,70931” S 50°55’30,98414” O 507.532,9329 7.221.023,7653 5,10 790,8543 785,3133 

HV05 25°09’02,09330” S 50°57’58,81129” O 503.392,8435 7.218.368,3750 5,08 765,1664 759,6455 

HV06 25°09’34,03152” S 50°54’42,81783” O 508.879,2986 7.217.383,5181 5,23 729,4973 723,8264 

HV07 25°10’37,00890”S 50°56’24,95210” O 506.019,2612 7.215.447,9807 5,21 718,6697 713,0187 

HV08 25°04’16,88158” S 50°56’16,45290” O 506.262,5353 7.227.140,0445 4,97 540,7356 535,3247 

Fonte:Elaboração Própria 

6.1.2.9. Restituição Aerofotogramétrica 

Para complementação dos levantamentos topográficos de campo foi realizada 

restituição aerofotogramétrica pela empresa Cobu & Cobu Ltda., sobre ortofotocarta 

planialtimétrica. Foram utilizadas 12 fotos aéreas verticais na escala de 1:30.000 e 8 pontos de 

apoio para elaboração da restituição aerofotogramétrica. A Planta Topográfica obtida através 

da restituição aerofotogramétrica está apresentada no Desenho n° 119.028.1.5.02.001 – Planta 

Topográfica Obtida Através da Restituição Aerofotogramétrica.  

O restituidor fotogramétrico utilizado foi do tipo estação modelo DVP-GS com 

óculos tridimensional tipo Stero Nuvision. A estação DVP (Digital Video Plotter), da empresa 

de mesmo nome, é produto de um projeto de pesquisa realizado na Universidade Laval, no 

Québec, Canadá. É composta de orientação monoscópica ou estereoscópica, aerotriangulação, 

vetorização (restituição) e geração de ortoimagens. É uma estação versátil que apresenta 

inúmeras configurações de hardware possíveis. Para visualização, possui um monitor com 

polarização ativa e óculos passivos e mais outro monitor de controle. Para controle da marca 

estereoscópica, utiliza-se um mouse. 



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                              II-29 

O método empregado no ajustamento empregado foi o método de modelos 

independentes, utilizando o método dos mínimos quadrados, com análise final da matriz 

variância/covariância. O software utilizado para o ajuste foi o AeroSys Bundle Adjustment, 

que proporciona o ajuste total da aerotriangulação. 

A quantidade de HVS utilizada foi de 8 pontos do terreno, cujas coordenadas 

foram obtidas por levantamento pelo sistema GPS. 

Os softwares utilizados foram os seguintes: DVP-GS para restituição, AeroSys 

para Aerotriangulação e Autocad Map para a elaboração dos produtos finais. 

A restituição aerofotogramétrica permitiu confirmar a posição do barramento, do 

reservatório, estabelecer os volumes das estruturas e a elaboração da curva cota x área x 

volume do aproveitamento.  

Os detalhes sobre os serviços realizados para a confecção da restituição 

aerofotogramétrica são apresentados no Apêndice A.2, presente no volume V dos Estudos de 

Projeto Básico da PCH KM 19. 
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6.1.3. Geológico 

6.1.3.1. Materiais e Métodos 

Os estudos geológicos e geotécnicos para o projeto da PCH KM 19, atendem ao 

previsto na publicação “Diretrizes para Projetos de PCH” - ELETROBRÁS, 1999 e tiveram 

como meta reconhecer a geologia da área onde se insere o empreendimento, bem como 

fornecer subsídios e orientar a execução dos estudos geotécnicos, acrescida de metodologias 

científicas preconizadas por normas técnicas. 

Utilizou-se da coleta e análise dos dados geológicos da área, tendo como objetivo 

principal a determinação de detalhes geológico-geotécnicos e caracterização do segmento da 

bacia do Paraná, referente ao segundo planalto do Paraná compreendido pela PCH KM 19. 

Como subsídios, os estudos contaram com: 

• Informações constantes de algumas publicações técnicas de natureza geológica 

tais como: Cartas Geológicas do Estado do Paraná, na escala 1:250.000 

(MINEROPAR/SEMA, 2005); 

• Mapeamento Geológico da Folha de Ponta Grossa, na escala 1:100.000 

(MINEROPAR, 2002), coordenado por Sydnei Pires Rostirolla; 

• Outros documentos base, como: fotos aéreas em escala 1:30.000 do 

levantamento executado em 2010 pela Empresa Aerosat; Folha SG-22-X-C  (Ponta 

Grossa/PR), 1:250.000, da Diretoria do Serviço Geográfico de Exército, 1983 e SG-22-V-D 

(Guarapuava/PR),  1:250.000, da Diretoria do Serviço Geográfico de Exército, 1983; 

Ortofotocarta Planialtimétrica 1:30.000; 

• Bibliografia referente à geologia da região. 

A geologia regional pode ser analisada nas Cartas Geológicas de Ponta Grossa e 

Guarapuava, inseridas nas Cartas Geológicas do Paraná, publicadas pela MINEROPAR em 

2005. Dados mais detalhados foram obtidos a partir das análises e comparações 

bibliográficas, levantamentos de campo e interpretação fotogeológica. 
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Os mapas geológicos da área de implantação do barramento envolvendo parte da 

bacia hidrográfica do Rio dos Patos e seus afluentes, que encontram-se no Volume V - 

Desenhos, foram levantados a partir também de dados da MINEROPAR, relacionados a 

publicação Cartas Geológicas do Estado do Paraná e CPRM – Companhia de Pesquisas de 

Recursos Minerais, disponibilizados no estudo “Bacias Sedimentares Paleozóicas e Meso-

Cenozóicas Interiores” disponível em CPRM.gov.br/publique. Utilizou-se ainda, o Sistema de 

Informações Geográficas da CPRM (geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil) e mapa 

base do DNPM do SIGMINE. 

Através da análise dos mapas acima se obteve uma visão geral da área, 

identificando-se primeiramente a geologia e geomorfologia. Na continuidade, com várias 

atividades de campo, interpretação foto geológica, sondagens e mapeamento foram 

identificadas e detalhadas características geológicas, tectônicas, hidrogeológicas e 

geotécnicas. 

Junto à CPRM (www.cprm.gov.br sigmine), foram obtidos dados quanto à 

localização das áreas de pesquisa e lavra de minerais na região. 

Os trabalhos desenvolvidos compreenderam as seguintes etapas de serviços: 

• Coleta e análise de dados existentes; 

• Fotointerpretação geológica; 

• Mapeamento geológico; 

• Poços exploratórios; 

• Sondagens rotativas. 

A locação destas investigações é apresentada no Desenho nº 119.028.1.5.06.006, 

assim como a locação dos perfis geológicos mostrados no Desenho nº 119.028.1.5.06.007. 
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6.1.3.1.1. Levantamentos Complementares e de Campo 

O mapeamento geológico da área foi correlacionado às informações constantes de 

algumas publicações técnicas de natureza geológica tais como: 

• Cartas Geológicas do Estado do Paraná, na escala 1:250.000, 2005, 

MINEROPAR/SEMA; 

• Mapeamento Geológico da Folha de Ponta Grossa, na escala 1:100.000, 

MINEROPAR, 2002, coordenado por Sydnei Pires Rostirolla; 

•  Outros documentos base, como: fotos aéreas em escala 1:30.000 do 

levantamento executado em 2010 pela Empresa Aerosat; Folha SG-22-X-C  (Ponta 

Grossa/PR), 1:250.000, da Diretoria do Serviço Geográfico de Exército, 1983 e SG-22-V-D 

(Guarapuava/PR),  1:250.000, da Diretoria do Serviço Geográfico de Exército, 1983; 

Ortofotocarta Planialtimétrica 1:30.000; 

• Bibliografia referente à geologia da região; 

Em sua fase preliminar, os estudos no tocante à geologia e geotecnia foram 

desenvolvidos com base na interpretação aerofotogeológica e investigações de campo 

efetuadas em outubro, novembro e dezembro de 2010. Entre os dias 10 e 12 de outubro de 

2010, foi efetuada a primeira visita de reconhecimento ao local, na qual foram estabelecidos 

os primeiros contatos com a geologia da área, fontes de abastecimento, condições de trabalho 

etc.  

Destas vistorias resultaram dados geológicos de campo, com levantamentos de 

afloramentos e comparação com a interpretação aerofotogeológica, além de um esboço 

geológico da região (particularmente da posição prevista para o barramento e do entorno 

imediato do reservatório), uma localização preliminar de ocorrência de materiais de 

construção (incluindo coleta de algumas amostras para descrição e ensaios) e entendimento 

das relações e processos geológico / geomorfológico / climático / edafológicos atuantes. 
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Foram utilizados como documentos orientativos, imagens de satélite e cartas 

topográficas. Com base em cinco aerofotos, na escala de 1:30.000 do Levantamento 

Aerofotogramétrico da Aerosat, foi executada uma fotointerpretação geológica que, depois foi 

checada em campo na segunda vistoria, realizada entre os dias 01, 02, 13, 14 e 15 de 

novembro de 2010. 

Entre a primeira vistoria e levantamentos de campo e a segunda visita à área, com 

base no levantamento topográfico que se havia iniciado antes da primeira visita, na concepção 

básica original do Inventário e nos anteprojetos esboçados em sequência, foram estudados do 

ponto de vista geológico alguns eixos tentativos para o barramento e posições para, conduto 

forçado, casa de força e canal de fuga, bem como configurações resultantes do reservatório.  

Com fundamento nas observações resultantes da primeira vistoria e nos dados de 

fotointerpretação, foi executada uma primeira locação de poços de inspeção nos locais 

considerados críticos e ou importantes para o projeto, com vistas à observação, descrição e 

medição de perfis de solos, bem como observação superficial do horizonte rochoso e de suas 

peculiaridades, tais como as fraturas expostas, a terem suas altitudes medidas. Na mesma 

ocasião foram, também, definidas, as localizações das demais sondagens.  

A partir das informações obtidas na segunda visita, exame, descrição cuidadosa e 

medições de altitudes de fraturas e observações nos poços exploratórios, análise dos boletins 

de sondagens, observação e descrição dos testemunhos, bem como os perfis 

geológico/geotécnicos do subsolo nesses locais e efetuada uma análise dobre materiais de 

construção disponíveis na região. As demais atividades de campo, para a elaboração do 

Projeto Básico, ocorreram 09, 10, 17 e 18 de dezembro de 2010. 

Em 2012 foram realizadas novas visitas especificamente para os levantamento de 

dados do presente RAS. Os estudos de campo aconteceram nos dias 01 de junho, 15 e 16 de 

junho e 04 e 05 de agosto confirmando os dados do projeto básico no que se refere à geologia, 

litologia, estruturas geológicas, relações do solo com a rocha, condições geotécnica e 

incluindo nessa fase a análise e cadastramento dos poços tubulares para o estudos referentes à 

hidrogeologia local, além de entrevistas com moradores a fim de constatar o uso das águas 
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subterrâneas na área de influência. Com base nas confirmações e no levantamento de novos 

dados, foi possível fazer o prognóstico com a caracterização dos impactos identificados e 

propor programas que venham compensar, mitigar ou controlar tais impactos. 

6.1.3.2. Estratigrafia 

A região compreende, em quase sua totalidade, unidades estratigráficas 

paleozóicas da Bacia do Paraná, excetuando uma pequena porção de rochas ígneas 

principalmente de composição básica no extremo noroeste da área (Formação Serra Geral - 

mesozóica). A carta estratigráfica mais amplamente adotada para Bacia do Paraná, tem como 

referência a nomenclatura formal publicada por Milani et al. (1994). 

A base do empilhamento é constituída por rochas cristalinas do embasamento da 

bacia, pertencentes ao complexo granítico Cunhaporanga (Mineropar, 1989). O intervalo 

sedimentar clástico da Bacia do Paraná, que assenta em discordância erosiva sobre os 

granitos, é representado por quatro sequências limitadas por desconformidades regionais: 

Ordovício-Silurina, Siluro-Devoniana, Permo-carbonífera e Eo-cretácea (Figura 6.1.3-1).  

 

Figura 6.1.3-1 – Caracterização sedimentar da região representada por quatro seqüências limitadas por 
desconformidades regionais. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 
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6.1.3.2.1. Estratigrafia de Sequências 

A Sequência Ordovício-Siluriana é representada por arenitos, conglomerados, 

folhelhos e diamictitos do Grupo Rio Ivaí (Assine, 1996), considerado a unidade basal da 

Bacia do Paraná.  

A Sequência Siluro-Devoniana ou Supersequência Paraná (Milani, 1997) é 

constituída na base por arenitos e conglomerados da Formação Furnas, seguida em contato 

concordante por folhelhos, arenitos e siltitos da Formação Ponta Grossa.  

Disposta em discordância erosiva e angular sobre a Formação Ponta Grossa, está a 

Sequência Permo-carbonífera ou Supersequência Gondwana I de Milani (1997), que na região 

compreende estratos do Grupo Itararé e da Formação Rio Bonito, representando apenas o 

segmento transgressivo da supersequência. 

A Sequência Eo-cretácea é representada pelo Grupo Guatá e Grupo Passa Dois, 

onde na área do empreendimento estão mapeadas as unidades Serra Alta na base e Teresina 

no topo, esta última intrudida por diabásio da Formação Serra Geral na forma de soleiras 

ocorridas durante o magmatismo básico mesozóico.  

Em termos de cartografia, o conhecimento geológico da região deve-se ao 

mapeamento na escala 1:100.000 executado pela Petrobras na década de 1970 (Andrade & 

Soares, 1971) e com o mapeamento 1:10.000 executado pela Mineropar em parceria com a 

Nuclebras, cujo objetivo foi o detalhamento da Formação Rio Bonito com vistas à prospecção 

de carvão e urânio (Cava, 1983). 
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− Sequência Ordovício-Siluriana 

 
Figura 6.1.3-2 – Siltitos e argilitos aluviais a marinhos que ocorrem de forma mais expressiva nas bordas norte e 

noroeste da bacia sedimentar do Paraná. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

Representa a seção mais antiga da Bacia do Paraná, assentando-se diretamente 

sobre o embasamento pré-cambriano/eopaleozóico. É litoestratigraficamente denominada de 

Grupo Rio Ivaí, que engloba, da base para o topo, as formações Alto Garças, Iapó e Vila 

Maria (Assine, 1996). A Formação Alto Garças constitui-se de conglomerados e arenitos 

aluviais a marinhos e ocorre de forma mais expressiva nas bordas norte e noroeste da bacia e 

em alguns poços na porção central (Figura 6.1.3-2). A Formação Iapó constitui-se de 

diamictitos glaciais, arenitos e lamitos associados, sendo até o momento a única unidade do 

grupo verificada em afloramentos do flanco leste da bacia (Maack, 1950-51). A Formação 

Vila Maria, bem representada na parte norte da bacia, é composta por folhelhos marinhos 

avermelhados, com intercalações de bancos arenosos. 

A presença do Grupo Rio Ivaí em afloramentos no Estado do Paraná restringe-se a 

ocorrências isoladas da Formação Iapó sotopostas ao arenito Furnas na Serra de São Joaquim, 

próximo a Piraí do Sul (Maack, 1950-51). Os diamictitos da referida formação assentam em 

discordância erosiva sobre granitos do embasamento pré-cambriano ou sobre rochas 

vulcanogênicas do Grupo Castro. 

Segundo o modelo evolutivo proposto por Assine (1996) e Assine et al. (1998), o 

desenvolvimento da sedimentação do Grupo Rio Ivaí foi controlado por um grande ciclo 
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deposicional ligado à glaciação no limite Ordoviciano/Siluriano. Nesse quadro, deve-se aos 

arenitos da Formação Alto Garças o papel de sedimentos da fase pré-glacial, truncados no 

topo por superfície de erosão glacial. O pico da expansão das geleiras ficou registrado em 

tilitos e depósitos associados da Formação Iapó, que encontram correlatos em várias bacias 

gonduânicas. Com o recuo do gelo, as fácies glaciogênicas foram afogadas por um corpo 

d’água marinho, no qual se depositaram os sedimentos transgressivo-regressivos pós-glaciais 

da Formação Vila Maria. 

− Sequência Siluro-Devoniana 

A seção siluro-devoniana da Bacia do Paraná é representada pelas rochas 

siliciclásticas do Grupo Paraná, tradicionalmente subdividido nas formações Furnas e Ponta 

Grossa. A idade do início da sedimentação dessa sequência essencialmente arenosa e que não 

apresenta fósseis com significativo valor cronoestratigráfico deve estar associada ao início do 

Siluriano, embora praticamente todo o Grupo Paraná seja posicionado no Devoniano pela 

maioria dos autores. Na concepção de outros pesquisadores, tais como Zalán et al. (1987) e 

Bergamaschi (1999), a deposição da Formação Furnas iniciou-se ainda no Siluriano 

(Pridoliano), estendendo-se até o Eodevoniano (Lochkoviano). Segundo o esquema 

bioestratigráfico apresentado por Daemon et al. (1967), a Formação Ponta Grossa apresenta 

idade emsiana-frasniana (Devoniano Inferior a Superior). 

A Formação Furnas é uma unidade de geometria tabular, com espessuras na 

ordem de 250 a 300 m e constituída quase que exclusivamente por arenitos e 

subordinadamente conglomerados e fácies heterolíticas síltico-arenosas. O ambiente 

sedimentar da unidade é objeto de muita discussão e vários modelos já foram propostos, desde 

essencialmente fluviais (Zalán et al., 1987), fluviais a transicionais (Soares, 1991), 

transicionais a marinhos (Bergamaschi, 1999) e essencialmente marinhos (Assine, 1996). No 

âmbito da porção paranaense da faixa de afloramentos, os estudos mais recentes atribuem-se 

aos trabalhos desenvolvidos por Assine (1996) e Bergamaschi (1999), para o Grupo Paraná 

como um todo, e Assine (1999) para a Formação Furnas. 
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Na concepção de Assine (1999), a Formação Furnas pode ser subdividida em 3 

unidades com associações de fácies e padrões de paleocorrentes distintos, denominadas 

inferior, média e superior. A identificação das unidades baseou-se em seções levantadas no 

cânion do Rio Iapó em Tibagi-PR (Guartelá), onde os três intervalos podem ser diferenciados 

no perfil topográfico das escarpas de arenito. Assine (1999) sugere que as três unidades 

enquadram-se na categoria de membros na classificação litoestratigráfica, sendo reconhecidas 

em subsuperfície e mapeáveis em toda a faixa de afloramentos oriental da Formação Furnas. 

O topo da Formação Furnas é marcado por um intervalo granodecrescente para 

cima, o qual foi denominado de Camadas de Transição por Petri (1948). O intervalo, 

caracterizado pela intercalação de arenitos finos com siltitos, apresenta fósseis com afinidades 

à Formação Ponta Grossa, o que segundo Assine (1996) comprova o contato concordante 

entre as duas unidades. No entanto, na opinião de Zalán et al. (1987), o contato Furnas/Ponta 

Grossa representa uma discordância relacionada a um hiato de aproximadamente 10 Ma. 

A Formação Ponta Grossa foi depositada do Praguiano ao Frasniano em um 

ambiente marinho plataformal, evidenciado pela abundância de macro e microfósseis. 

O perfil vertical da unidade evidencia uma sucessão essencialmente pelítica que 

atinge espessura máxima de 654 m no poço de Apucarana-PR (2-AP-1-PR). Espessuras 

típicas no leste do Paraná situam-se entre 0 e 350 m. No topo, a unidade é truncada em 

discordância angular pelos estratos neocarboníferos do Grupo Itararé, estando ausente por 

erosão a partir da região de Vila Velha para sul, onde fácies basais do Grupo Itararé assentam 

diretamente sobre a Formação. 

Lange & Petri (1967, apud Assine, 1996) propuseram a divisão tripartite da 

Formação Ponta Grossa nos membros Jaguariaíva (folhelhos e folhelhos sílticos muito 

fossilíferos), Tibagi (arenitos muito finos a finos intercalados com siltitos bioturbados) e São 

Domingos (folhelhos com intercalações de arenitos finos), esse último menos fossilífero do 

que o Membro Jaguariaíva (Figura 6.1.3-3). No perfil do poço 2-AP-1-PR, onde a Formação 

Ponta Grossa atinge o maior registro estratigráfico preservado da erosão pré-Itararé, aparece 
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ainda uma seção arenosa acima do folhelho São Domingos, representando segmento 

regressivo de provável idade Famenniana. 

 
Figura 6.1.3-3 - Folhelhos com intercalações de arenitos finos da Formação Ponta Grossa. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

Segundo o modelo sequencial de Assine (1996), o empilhamento estratigráfico do 

Grupo Paraná comporta 3 seqüências relacionadas a 3 ciclos transgressivo-regressivos. Nesse 

modelo, o autor admite a existência de um limite de seqüência interno na Formação Furnas, 

limitando as unidades II e III, e indica a presença de 3 superfícies de inundação máxima 

rastreáveis em toda a bacia, posicionadas respectivamente na unidade II da Formação Furnas, 

no Membro Jaguariaíva e no Membro São Domingos. 

− Sequência Permo-carbonífera 

O intervalo estratigráfico carbonífero-permiano da Bacia do Paraná foi 

primeiramente classificado como Série Tubarão por White (1908), que incluía, na base, 

depósitos glaciais e no topo camadas “pós-glaciais” portadoras de carvão. 

A definição do Grupo Itararé como unidade estratigráfica individualizada foi 

proposta inicialmente por Euzébio de Oliveira (Oliveira, 1916 e 1927), estudando a região 

entre os estados de São Paulo e Paraná. Antes disso, relatos sobre depósitos glaciais de idade 
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permocarbonífera haviam sido feitos por Derby (1878) no Estado do Paraná e White (1908) 

em Santa Catarina. O último descreveu na região de Lauro Muller o “conglomerado” glacial 

Orleans como camada basal da Série Tubarão. Desde então até os dias atuais, várias propostas 

de classificação estratigráfica surgiram. 

A constatação de que a espessura dos depósitos glaciais e o número de camadas 

de “tilitos” eram maiores no sul do Estado de São Paulo fez com que Oliveira (1927) 

propusesse a distinção desses depósitos como Série Itararé, baseando-se em seções levantadas 

no vale do rio homônimo. Desse modo, o autor restringiu a denominação Tubarão para as 

camadas pós-glaciais, portadoras de plantas fósseis do gênero Glossopteris e leitos de carvão, 

de acordo com a descrição de White (1908). 

Trabalhos subseqüentes mostraram que rochas com as mesmas características 

estendiam-se até o norte da bacia, nos estados de Mato Grosso, Goiás e nordeste de São Paulo 

(Schneider et al., 1974; Guirro, 1991). Posteriormente a unidade foi tratada como Formação 

Aquidauana e incluída dentro do Grupo Itararé (França & Potter, 1988). 

Gordon (1947) foi o primeiro a elevar o Itararé tentativamente à categoria de 

Grupo, separando uma sucessão glacial na base (Formação Palmira) de uma marinha no topo 

(Formação Taió). Mais tarde, essas duas unidades seriam mapeadas em todo o Estado do 

Paraná por Maack (1953). No entanto, a subdivisão não repercutiu na comunidade geológica e 

o Grupo Itararé tornou a ser tratado como unidade indivisa. 

A dificuldade de correlação e subdivisão do Itararé em conjuntos litológicos 

mapeáveis ocasionou divergências quanto à hierarquia litoestratigráfica da unidade (Figura 

6.1.3-4). Rocha-Campos (1967) adotou a hierarquia de subgrupo, seguindo proposta de Petri 

(1964), já que não havia até então uma divisão formal e operacional. Desse modo, o Grupo 

Tubarão na opinião dos geólogos de São Paulo era composto pelo Subgrupo Itararé na base 

(glacial) e o Subgrupo Guatá no topo (pós-glacial). Essa nomenclatura é ainda hoje utilizada 

pela maioria dos pesquisadores da porção paulista da bacia. 
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Figura 6.1.3-4 - Conjuntos litológicos intercalados predominando alternâncias entre siltitos, folhelhos, argilitos e 

arenitos finos com lentes de calcário. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

Um dos primeiros resultados bem sucedidos de mapeamento sistemático do Grupo 

Itararé foi obtido na década de 1960 pelos geólogos da Comissão da Carta Geológica do 

Estado do Paraná (Fuck, 1966). Na região compreendida entre Lapa e Palmeira, sudeste do 

Paraná, a porção inferior do Grupo Itararé foi subdividida em várias associações de litofácies 

mapeadas na escala 1:50.000, inclusive com denominações litoestratigráficas informais como 

o tilito Cancela. Os trabalhos de J.J. Bigarella e colaboradores também contribuíram para o 

acréscimo de conhecimento sobre a glaciação permocarbonífera no sul do Brasil, com a 

descoberta de inúmeros pavimentos glaciais estriados exemplificados pela famosa ocorrência 

de Witmarsum descrita em Bigarella et al. (1967). 

Trabalhos de mapeamento geológico executados pela Petrobrás na década de 1970 

acarretaram em grandes avanços no conhecimento estratigráfico da Bacia do Paraná, 

sobretudo para a sucessão permocarbonífera (Vieira, 1973; Medeiros & Thomaz Filho, 1973). 

Síntese dos resultados obtidos foi publicada por Schneider et al. (1974), que elevaram 

novamente o Itararé para a categoria de Grupo e apresentaram proposta de subdivisão da 

unidade nas formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul. Essas três unidades foram 

mapeadas em escala 1:100.000 no Estado de Santa Catarina e extremo sul do Paraná e 
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apresentam espessuras de 137 m, 360 m e 330 m respectivamente, conforme levantado nas 

seções tipo (Schneider et al., 1974). 

As formações Campo do Tenente e Rio do Sul são essencialmente lamíticas, 

predominando diamictitos, folhelhos e ritmitos. Já a unidade intermediária – Formação Mafra 

– é caracterizada pela abundância de arenitos, desde finos a conglomeráticos, mas com 

intercalações de diamictitos e folhelhos. Na base da Formação Rio do Sul foi destacado um 

pacote de folhelhos negros chamado de Folhelho Lontras, assim denominado devido ao nome 

da localidade-tipo no leste do Estado de Santa Catarina. Segundo Schneider et al. (1974), as 

formações Campo do Tenente e Mafra sofrem acunhamento para sul até desaparecerem por 

completo. A partir da altura do rio Itajaí-Açu em direção ao sul, o Grupo Itararé é todo 

representado pelos estratos lamíticos da Formação Rio do Sul, assentados diretamente sobre o 

embasamento pré-cambriano/eopaleozóico. 

A divisão tripartite proposta por Schneider et al. (1974) teve razoável aceitação e 

foi adotada em trabalhos posteriores executados em Santa Catarina e no sul do Paraná 

(Canuto, 1985; Castro, 1991). No entanto, as unidades não foram reconhecidas nem mapeadas 

no restante da bacia, onde o Grupo Itararé continuou a ser tratado como unidade indivisa. 

Outra contribuição importante do trabalho de Schneider et al. (1974) foi a 

subdivisão da Formação Rio Bonito em três membros com seções tipo em superfície, sendo 

um basal arenoso (Triunfo), um intermediário pelito-carbonático (Paraguaçu) e um superior 

lamítico-arenoso (Siderópolis). Mais tarde, esses membros seriam mapeados no centro e sul 

do Paraná no mapa geológico do estado na escala 1:650.000 (DNPM-Mineropar, 1989). 

Para a unidade intermediária, não foi possível a divisão em membros rastreáveis 

lateralmente em virtude do maior número de intercalações arenosas. No entanto, França & 

Potter (1988) destacaram um membro argiloso constituído de folhelhos e diamictitos no topo 

da unidade em Santa Catarina, o qual correlacionaram ao folhelho Lontras de Schneider et al. 

(1974). Mais tarde, o Membro Lontras foi rastreado até o norte da bacia e considerado 

equivalente ao horizonte marinho de Capivari-SP (Soares, 1991; Castro, 1999). 
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As formações Lagoa Azul, Campo Mourão e Taciba correspondem a unidades 

litoestratigráficas formais, pois apresentam seções-tipo em perfis de poços e são rastreáveis 

em subsuperfície. De acordo com a descrição de França & Potter (1988), as três unidades 

exibem padrões de perfil e conseqüentemente arranjos verticais de fácies semelhantes, 

caracterizando recorrência vertical e ciclicidade na sedimentação. Os ciclos são de 

característica essencialmente retrogradacional e foram interpretados por França & Potter 

(1988) como possíveis oscilações do nível do mar em resposta a três grandes ciclos glaciais 

ou glaciações. 

Apesar da sua grande espessura (>1300 m) e persistência em toda a Bacia do 

Paraná, a hierarquia litoestratigráfica da unidade Itararé é ainda controversa, em virtude da 

ausência de uma subdivisão operacional mapeável em toda a bacia. Essa eficiência encontra-

se atualmente superada pelo menos em subsuperfície, mas há ainda necessidade de melhor 

integração com a faixa de afloramentos. Trabalhos realizados até o momento nesse sentido 

demonstraram que, pelo menos nos estados sulinos, a correlação superfície/subsuperfície é 

viável, havendo grande expectativa de sucesso em futuras campanhas de mapeamento.  

− Sequencia Eo-Cretácea 

Representada pelo Grupo Guatá e Grupo Passa Dois, onde na área do 

empreendimento estão mapeadas as unidades Serra Alta na base e Teresina no topo, esta 

última intrudida por diabásio da Formação Serra Geral na forma de soleiras ocorridas durante 

o magmatismo básico mesozóico.  

• Grupo Guatá (não mapeado na área) 

O Grupo Guatá compreende as formações Palermo e Rio Bonito, subdividido em 

membros Siderópolis, Paraguaçu e Triunfo. 

A Formação Palermo depositada em ambiente de plataforma epinerítica e planície 

litorânea, consiste de siltitos cinzentos, com laminação paralela, flaser e bioturbação. A 
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Formação Rio Bonito é constituída por arenitos, siltitos, folhelhos, carvões e calcários, 

contém os membros Siderópolis, Paraguaçu e Triunfo.  

O Membro Siderópolis apresenta arenitos finos de planície litorânea e o Membro 

Paraguaçu foi depositado em planície de marés e plataforma, constituído por arenitos e siltitos 

cinzentos, esverdeados e amarronzados, intercalações de níveis calcários, micríticos e 

estromatolíticos. Apresenta laminação plano paralela e ondulada, microestratificação cruzada 

e bioturbação. O Membro Triunfo também relacionado à Formação Palermo do Grupo Guatá 

está associado a depósitos flúvio-deltáicos de arenitos cinzentos esbranquiçados, finos a 

grosseiros, níveis conglomeráticos, siltitos, folhelhos carbonosos e estratificação cruzada, 

marcas onduladas e camadas de carvão (Figueira e Salto Aparado). 

• Grupo Passa Dois 

Este Grupo compreende as formações Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto, 

onde as três primeiras unidades são bem representadas em afloramentos, no estado do Paraná 

onde a formação Teresina representa a unidade mapeada na área da PCH KM 19 (Figura 

6.1.3-5).  

6.1.3.2.2. Formações do Grupo Passa Dois 

− Formação Irati 

White (1908) utiliza o termo "Iraty" para designar os "schistos, camadas areentas 

e calcáreos" que afloram no rio Passa Dois, na Serra do Rio do Rastro. Segundo Schneider et 

al. (1974), esta formação pode ser subdividida em dois membros: Taquaral e Assistência, 

denominações empregadas para o Irati do estado de São Paulo por Barbosa & Gomes (1958). 

Esta subdivisão é passível de ser efetuada praticamente em toda a Bacia do Paraná. 

O Membro Taquaral consiste de siltitos e folhelhos cinza-claros e azulados, 

representando deposição em ambiente marinho de águas calmas, abaixo do nível das ondas. 
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O Membro Assistência é constituído por folhelhos cinza-escuros nos quais se 

intercalam folhelhos pretos pirobetuminosos associados a horizontes de calcários 

esbranquiçados e cinza-escuros, dolomíticos. Seu conteúdo fossilífero compreende os répteis 

Mesosaurus brasiliensis, restos de vegetais, de peixes e de crustáceos, além de palinomorfos. 

Para a maioria dos pesquisadores, estas litologias representam um ambiente marinho de águas 

calmas. Para Petri & Fúlfaro (1983), por falta de fósseis tipicamente marinhos, o membro 

Assistência pode-se referir a um ambiente lagunar. 

Esta formação é cronoestratigraficamente situada no Permiano Superior, no andar 

Kazaniano. Formação Irati mostra normalmente contato transicional com a Formação Serra 

Alta que lhe sobrepõe e com a Formação Palermo, que lhe é subjacente. Entre os seus 

membros o contato é concordante. 

 
Figura 6.1.3-5 – O leito do rio dos Patos ultrapassa as camadas da formação Teresina atingindo a soleira de 

diabásio, representando a unidade sedimentar mapeada na área da PCH KM 19. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

 

 



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                               II-46 

− Formação Serra Alta 

White (1908) inclui parte dos sedimentos que formam a atual Formação Serra 

Alta na unidade designada de "schisto Iraty". Refere-se ao termo Serra Alta para designar 

como membro da Formação Estrada Nova um pacote de folhelhos cinza-escuros, situado entre 

as atuais formações Irati e Teresina, elevando esta unidade à categoria de formação, onde ela 

tem sido mais comumente usada. 

A Formação Serra Alta compreende uma seqüência de folhelhos e siltitos cinza-

escuros a pretos, tendo como principal estrutura a fratura conchoidal. Quando intemperizados 

mostram cores cinza-claro a cinza-esverdeado, e amareladas. Normalmente são maciços ou 

possuem uma laminação plano-paralela incipiente, às vezes micáceos. Localmente, contêm 

lentes e concreções calcíferas, com formas elipsoidais que podem alcançar até 1,5 m de 

comprimento com 50 cm de largura (Figura 6.1.3-6). 

 
Figura 6.1.3-6 - Blocos maciços e com laminação plano-paralela incipiente, contendo localmente, lentes e 

concreções calcíferas. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

O contato entre a Formação Serra Alta com a Formação Teresina que lhe é 

sobrejacente e com a Formação Irati, subjacente, são transicionais. O seu conteúdo fossilífero 

é representado por restos de peixes, pelecípodes, conchostráceos e palinomorfos, o que, 
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cronoestratigraficamente, a situa no Permiano Superior, mais especificamente entre o topo do 

andar Kazaniano e a base do andar Tatariano. 

− Formação Teresina 

White (1908) denominou de "camadas Estrada Nova" uma seqüência formada por 

folhelhos cinza e variegados e arenitos, na qual se encontram inclusos os sedimentos 

pertencentes à Formação Teresina. Moraes Rego (1930) foi quem empregou pela primeira vez 

o termo Teresina, sob a designação de Grupo Teresina, aos sedimentos encontrados na seção-

tipo, expostos na margem direita do rio Ivaí, próximo à localidade de Teresa Cristina (antiga 

Teresina), no Paraná. Schneider et al. (1974), denominou esta seqüência de Formação 

Teresina. 

A Formação Teresina é constituída por argilitos, folhelhos e siltitos cinza-escuros 

e esverdeados, ritmicamente intercalados com arenitos muito finos, cinza-claros (Figura 

6.1.3-7 e Figura 6.1.3-8). Quando alterada, esta unidade mostra cores diversificadas em tons 

amarelados e avermelhados. Comumente apresenta lentes e concreções carbonáticas, com 

formas elípticas e dimensões que podem atingir 2 m de comprimento por 80 cm de largura. 

 
Figura 6.1.3-7 - Formação Teresina é constituída por argilitos, folhelhos e siltitos cinza-escuros e esverdeados. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 
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As principais estruturas sedimentares encontradas nesta seqüência são a laminação 

"flaser", plano-paralela, ondulada e convoluta, estratificação "hummocky", marcas onduladas 

e gretas de contração. 

As características litológicas e estruturas sedimentares exibidas por esta formação 

indicam uma deposição em ambiente marinho de águas rasas e agitadas, dominado por ondas 

e pela ação de marés (infra-maré a supra-maré). 

Os contatos da Formação Teresina com a Formação Rio do Rasto, que lhe 

sobrepõe, e com a Formação Serra Alta, subjacente, são transicionais. Seu conteúdo 

fossilífero é representado por restos de plantas, lamelibrânquios e palinomorfos, permitindo 

situá-la no Permiano Superior, no andar Tatariano. 

 
Figura 6.1.3-8 – Os estratos sedimentares da Formação Teresina são ritmicamente intercalados com arenitos 

muito finos, cinza-claros. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

− Formação Rio do Rasto 

White (1908) utiliza pela primeira vez o termo Rio do Rasto para uma sucessão de 

camadas vermelhas, expostas nas cabeceiras do rio do Rastro, situado ao longo da estrada 

Lauro Müller - São Joaquim, em Santa Catarina, como a seção padrão desta formação. 

Gordon (1947) elevou o Rio do Rasto à categoria de Formação, dividindo-a em dois 
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membros, o inferior, denominado Serrinha, e o superior, Morro Pelado, conceito atualmente 

utilizado pela maioria dos autores. 

O Membro Serrinha é constituído por arenitos finos, bem selecionados, 

intercalados com siltitos e argilitos cinza-esverdeados, marrons e avermelhados, podendo 

localmente conter lentes ou horizontes de calcário margoso. Os arenitos e siltitos possuem 

laminação cruzada, ondulada, "climbing" e "flaser", sendo, às vezes, maciços. As camadas 

síltico-argilosas mostram laminação plano-paralela, "wavy" e "linsen". Os siltitos e argilitos 

exibem desagregação esferoidal bastante desenvolvida, a qual serve como um critério para a 

identificação desta unidade. Schneider et al. (1974) referem que as litologias deste membro 

resultaram de avanços progradacionais de clásticos de planícies de marés, caracterizando um 

ambiente de transição entre os depósitos de águas rasas da Formação Teresina e os 

continentais do Membro Pelado. Aboarrage & Lopes (1986) atribuem um ambiente marinho 

transicional para a deposição deste membro. As cores progressivamente mais avermelhadas 

do Serrinha indicam, claramente, condições ambientais mais oxidantes da base para o topo da 

unidade. 

O Membro Morro Pelado é constituído por lentes de arenitos finos, avermelhados, 

intercalados em siltitos e argilitos arroxeados. O conjunto mostra também cores em 

tonalidades verdes, chocolate, amareladas e esbranquiçadas. Suas principais estruturas 

sedimentares são a estratificação cruzada acanalada, laminação plano-paralela, cruzada, e de 

corte e preenchimento. As camadas apresentam geometria sigmoidal ou tabular. O ambiente 

deposicional deste membro é considerado como estritamente continental em ambiente flúvio-

deltáico, com sedimentos de lagos e planícies aluviais sendo recobertos por dunas de areia sob 

condições climáticas áridas.  

A deposição da Formação Rio do Rasto é atribuída inicialmente a um ambiente 

marinho raso (supra a infra-maré) que transiciona para depósitos de planície costeira 

(Membro Serrinha) e passando posteriormente à implantação de uma sedimentação flúvio-

deltaica (Membro Morro Pelado). 
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A Formação Rio do Rasto apresenta contato por discordância erosiva com a 

Formação Botucatu que lhe é sobrejacente e transicional com a Formação Teresina, que lhe é 

subjacente. O contato entre os seus Membros Serrinha e Morro Pelado é concordante e 

gradacional. 

O conteúdo fossilífero desta formação é representado, principalmente, por 

pelecípodes, conchostráceos, palinomorfos, restos de plantas e pelo anfíbio Labirintodonte. 

Impressões de folhas e caules foram descritas por Bortoluzzi (1975), que identificou os 

espécimes "Dichophyllites" e "Paracalamites", e por Klepzig (1978), que descreveu 

"Schizoneura", "Paracalamites", "Dizeugotheca", "Pecopteris", "Neoggerathiopsis" e 

"Glossopteris". White (1908) cita a presença de Scaphonix nos sedimentos do Rio do Rasto, 

na localidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Esses fósseis permitem 

posicionar esta formação entre o Permiano Superior (topo do andar Tatariano) e o Triássico 

esta formação entre o Permiano Superior (topo do andar Tatariano) e o Triássico Inferior 

(andar Anisiano). 

White (1908), para reunir as rochas vulcânicas e eólicas que ocorrem na Serra do 

Rio do Rasto, sul do estado de Santa Catarina, usou o termo Grupo São Bento. 

6.1.3.2.3. Grupo São Bento 

Cessada a deposição da Formação Rio do Rasto, sobreveio um ciclo erosivo de 

proporções continentais no Triássico Médio, denominado Gonduana. Após este ciclo foi 

formado o Grupo São Bento, compreendendo: 

Formações Pirambóia e Botucatu - seqüências sedimentares continentais 

formadas no Triássico-Jurássico. Predominam arenitos e ocorrem na escarpa mesozóica, 

possivelmente estão relacionadas com as unidades lito-estratigráficas depositadas em 

ambiente eólico.  
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São caracterizados por estruturas dunares em fases de arenitos muito bem 

selecionadas (formação Botucatu) e com intercalações de silte e lentes argilosas (formação 

Pirambóia). As ocorrências de arenitos se dão por meio de grandes blocos delimitados por 

falhas, em contato direto com rochas vulcânicas da Formação Serra Geral e/ou com brechas 

delas derivadas.  

− Formação Pirambóia 

Esta Formação que foi redefinida por Soares (1975) constitui-se de um pacote 

alternado de arenitos e lamitos depositados do Neotriássico ao Eojurássico, que se estende 

desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Nos estados do Paraná e Santa Catarina, dispõe-se 

em subsuperfície, aflorando apenas na borda leste da bacia e na janela estratigráfica do Domo 

de Vargeão, antes referido. O contato com a formação sobreposta - Botucatu é localmente 

discordante, com conglomerados basais localizados e indícios de paleo-pavimentos desérticos 

no topo do Pirambóia, podendo, entretanto, essa aparente discordância, representar apenas um 

hiato expressivo na passagem normal de um ambiente fluvial para um desértico 

(Soares, 1973). 

− Formação Botucatu 

Esta formação, denominada “Arenitos São Bento” por White (1908), é constituída 

de sedimentos de origem eólica, lacustrinos e fluviais, depositados em um clima árido, sob 

condições de deserto. Data do Jurássico (possivelmente do Mesojurássico) ao Cretáceo, 

estendendo-se por toda a bacia. A deposição dos arenitos ocorrentes no seu topo se deu 

contemporaneamente ao vulcanismo trapiano da Bacia Sedimentológica do Paraná, visto que 

pacotes de espessura variável destas rochas intercalam-se com as efusivas, no contato entre 

essas duas formações.  

É importante destacar a ocorrência de fraturas e ou falhamentos regionais com 

predominância nas direções NE-SW definindo zonas de fraqueza pré-cambrianas reativadas 

durante a evolução da Bacia Sedimentológica do Paraná. 
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6.1.3.2.4. Formação Serra Geral 

Constituída por extensos derrames de rochas ígneas, predominando basaltos, de 

idade jurássica-cretácea. O Membro Nova Prata é formado por rochas ígneas, variando de 

básicas a ácidas, compreendendo basaltos pórfiros, dacitos, riodacitos e riólitos. As atividades 

tectono-magmáticas que ocorreram durante o Mesozóico afetaram os demais compartimentos 

com a reativação do Arco de Ponta Grossa, representado por denso enxame de diques de 

diabásio, diorito, diorito pórfiro e quartzo diorito. A relação entre o arqueamento e o 

aparecimento de fraturas crustais paralelas preenchidas por diques e soleiras básicas 

demonstra que as mesmas condições poderiam ter propiciado a colocação dos corpos 

intrusivos alcalinos no Escudo (Figura 6.1.3-9).    

 
Figura 6.1.3-9 - A relação entre o arqueamento Ponta Grossa e o aparecimento de fraturas crustais paralelas 

propiciou a intrusão magmática originando os diques e soleiras básicas da região. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

A Formação Serra Geral recobre totalmente a porção ocidental do Estado do 

Paraná e atinge ainda os estados vizinhos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além dos 

estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, atingindo o Uruguai, a Argentina e o Paraguai.  

Os derrames ocorrem capeando os sedimentos gonduânicos da Bacia 

Sedimentológica do Paraná, tendo contato inferior discordante os arenitos da Formação 
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Botucatu que afloram na porção oriental dos estados sulinos, na escarpa do terceiro planalto 

paranaense, porém boa parte do magmatismo ocorre em forma de soleiras intrusivas aos 

sedimentos das formações Irati, Serra Alta e Teresina (Figura 6.1.3-10 e Figura 6.1.3-11). 

Em várias regiões dos três estados sulinos ocorrem, intercaladas nos basaltos, 

rochas vulcânicas ácidas e intermediárias (riolitos, riodacitos e andesitos), também 

conhecidos como “granófiros tipo Palmas”. 

O derrame eruptivo frequentemente inclui ainda lentes ou bancos de arenitos 

vermelhos, ou lençóis singulares de trapp que alternam com bancos de arenito e de modo 

peculiar, a intrusão magmática ocorre entre as camadas sedimentares do Grupo Guatá, Passa 

Dois e São Bento.  

 
Figura 6.1.3-10 - Degrau no leito do rio dos Patos em área de ocorrência de soleira intrusiva em sedimentos da 

formação Teresina 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                               II-54 

 
Figura 6.1.3-11 - Salto Sete, originado pela erosão do rio dos Patos na soleira de diabásio intrusiva nos 

sedimentos da formação Teresina. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

As rochas predominantes são efusivas básicas de caráter toleítico, genericamente 

denominadas como basaltos, podendo ou não ocorrer rochas vulcânicas ácidas constituídas 

por riodacitos, riolitos e andesitos. Além desse padrão principal, pode-se encontrar: meláfiros 

com drusas grossas e preenchimentos silicosos, como ágata e cristal de rocha; e meláfiros com 

drusas finas de calcita e heulandita; diabásios intersticiais, diabásios-porfiritos ou augita-

porfiritos e toleitos; nos preenchimentos de fendas. Na forma intrusiva, ocorrem gabro e 

diabásio em soleiras, diques e sills, de granulação fina até grosseira (Figura 6.1.3-12); 

entretanto, também diabásio-porfiritos e andesitos ocorrem frequentemente em diques 

(Maack, 1946b). 

Demais litologias associadas aos derrames Serra Geral são: diabásios de 

granulação fina até grosseira, de textura ofítica ou intersticial: diabásio-porfirítico (soleiras); 

andesitos de textura porfirítica variações: quartzo-dacito porfirito; gabros de granulação 

média (soleiras) e gabroporfiritos, dioritos, quartzo-dioritos e até mesmo peperito.  

As datações disponíveis, conforme inúmeras referências bibliográficas publicadas 

mostram que os eventos principais ocorreram no Jurássico-Cretáceo (120-130 milhões de 

anos), associados, ao processo de abertura do assoalho oceânico, entre a placa africana e 

sulamericana. 
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As manifestações da tectônica rígida são as mais evidentes e marcantes no relevo 

com direções preferenciais regionais N40/50°W, N40/45°E, N10/20°E N60/70°W.  

O mapeamento regional e a disposição estratigráfica são baseados nas cartas 

geológicas do Paraná publicadas pela MINEROPAR, em 2005 que está apresentado no 

Desenho nº 119.028.1.5.06.001- Mapa Geológico Regional e na Figura 6.1.3-13.  

 
Figura 6.1.3-12 – Ocorrência de gabro e diabásio em soleiras, diques e sills na região da PCH. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 
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Figura 6.1.3-13 – Coluna estratigráfica das seqüências siluro-devoniana, permocarbonífera e eocretácea da Bacia 

do Paraná.  
Fonte: Milani, 1994. 

6.1.3.3. Geologia Estrutural 

A reconstrução do embasamento da Bacia do Paraná, interpretadas a partir de 

dados gravimétricos, indica que a parte paranaense da bacia sedimentar do Paraná insere-se 
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no bloco crustal denominado Cinturão Ribeira, limitado a sudeste da área com o Cráton Rio 

de La Plata pela Falha da Lancinha (de direção NW-SE). Conforme o modelo do 

embasamento proposto por Milani & Thomaz Filho (2000) também observa-se à sudeste da 

área a segmentação entre a Faixa Móvel Apiaí e o Maciço de Joinville através da Falha da 

Lancinha, posicionando ao norte/ nordeste da área estudada, o Arco de Ponta Grossa. 

Conforme a maioria dos pesquisadores, o embasamento da bacia, composto por faixas móveis 

e núcleos cratônicos diversos compõe um mosaico de blocos. Todas estas feições de cunho 

regional desempenharam papel fundamental durante a evolução da bacia, afetando de maneira 

direta aspectos relacionados ao condicionamento de diversas características geométricas e 

cinemáticas, bem como a dinâmica de sedimentação da bacia. Além de promoverem 

significativas variações laterais nas espessuras dos diferentes pacotes sedimentares, 

promoveram posteriormente ajustes geométricos regionais e locais entre os diferentes blocos 

estruturais. 

Os mecanismos de origem e evolução da bacia do Paraná são discutidos por 

diversos autores (Zalán et al., 1990; Quintas, 1995; Milani & Thomaz Filho, 2000). Os 

modelos indicados como de “rifteamento central” e flexuraltermal são propostos para a 

subsidência inicial da bacia e conformação da variação do pacote sedimentar em sua 

espessura. A consolidação final do embasamento da Bacia do Paraná ocorreu no Ciclo 

Tectono-magmático Brasiliano (entre o Pré-Cambriano Superior e o Eo-Paleozóico). Sua 

evolução subseqüente ocorreu por fases de subsidência e soerguimento com erosão associada, 

no transcorrer das quais a sedimentação se processou em sub-bacias (Zalán et al., 1990). 

Diferentes métodos para interpretação de estruturas regionais vêm sendo executados na Bacia 

do Paraná ao longo do tempo, dos quais os mais consagrados são o mapeamento de superfície, 

métodos geofísicos magnetométricos e gravimétricos, além de análises morfoestruturais em 

imagens de satélite e radar (Ferreira, 1982; Zalán et al., 1987; Soares, 1982, 1991 e Artur, 

1998).  

De maneira geral, a bacia pode associar-se a aspectos puramente geométricos e 

tectônicos de estruturas, deixando de lado a relação existente entre estas feições e seus 

reflexos nas características locais das rochas. Nos trabalhos de Zalán et al. (1987, 1990), 

através do uso de dados diversos, os autores definiram importantes zonas de estruturação 
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subsuperficial para toda a bacia. Soares et al. (1982), através de interpretação de imagens 

Landsat e de radar, definiram 4 direções generalizadas de estruturas, estas detectadas por suas 

expressões superficiais, para a Bacia do Paraná.  

Em análise regional de feições, Artur (1998) define paleoestruturas a partir de 

processamentos geoestatísticos com dados de levantamentos gravimétricos terrestres. O 

arcabouço estrutural da bacia definido por Zalán et al. (1990), mostra que os elementos de 

direção NW-SE são caracterizados por zonas retilíneas com concentração de falhas e 

localmente por diques, formando extensas zonas de falhas. A origem dessas estruturas, 

entretanto, pode ser relacionada a elevação do arco de Ponta Grossa, que ainda não está clara 

ou evidenciar que este trend de estruturas pode ser mais antigo que os lineamentos de direção 

NE-SW, estes últimos de idade Brasiliana. A identificação das direções estruturais NW-SE no 

embasamento da bacia pode ainda, ter associação ao magmatismo mesozóico. 

Essas estruturas, predominantes na região do Arco de Ponta Grossa, ocorrem 

seccionando transversalmente a faixa móvel Ribeira, de direção NE-SW, que conjuga as 

rochas do embasamento dessa região. Trabalhos relacionados a análises estruturais dinâmicas 

e cinemáticas na Bacia do Paraná são bastante restritos.  

A maioria dos estudos trata de feições bastante pontuais quando comparados à 

magnitude da bacia. Dois eventos deformacionais de idades eo-cretácea e neo- cretácea a 

terciária, definidos respectivamente como D1 e D2, foram observados por Strugale (2002), ao 

estudar o Grupo São Bento na região do Arco de Ponta Grossa. Este autor definiu para estes 

eventos tensões horizontais máximas (THM-sigma1) nas posições NNW-SSE (para D1) e E-

W até ENE-WSW (para D2). Estudando uma área de maior amplitude geográfica, 

compreendendo os estados do Paraná e Santa Catarina, Freitas et al. (2006) também notaram 

estas tensões horizontais máximas. Foi observada maior influência das duas fases na seção 

mesozóica, enquanto D1 foi observada apenas nas unidades paleozóicas estudadas. Ainda 

neste trabalho os autores observaram possível influência de uma tectônica cenozóica, com 

geração de feições regionais de direção N-S. 
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Estas feições N-S, supracitadas, já haviam sido discutidas por Rostirolla et al. 

(2005). Os autores, além de indicar feições de direção N-S balizadas por domínios 

altimétricos regionais, discutem eventos tectônicos que influenciaram a evolução fanerozóica 

da Plataforma Sulamericana. Para o Paleozóico, estes autores indicam como principal 

momento de geração/reativação de estruturas a propagação de tensões máximas de direção N-

S associadas à Orogenia San Rafaélica. A este momento estaria associado um sistema 

conjugado, de direções N50E-N50W, que empregou descontinuidades litosféricas importantes 

como falhas da Lancinha, Jacutinga e Perimbó, gerando elementos cinemáticos sinistrais e 

dextrais, respectivamente. Ainda a este momento poderiam estar associados feixes de zonas 

de falha de direção NS, com caráter de movimentação normal ou normal-sinistral.  

Durante o Mesozóico, a evolução do Oceano Atlântico Sul influenciaria 

especialmente nos megalineamentos de direção NW, entre eles o Arco de Ponta Grossa e o 

Lineamento de Guapiara. Estas seriam estruturas bastante proeminentes nos eventos 

mesozóicos, estando associadas a uma rotação horária da placa Sul- mericana no eo-Cretáceo 

(Figura 6.1.3-14).  
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Figura 6.1.3-14 – Coluna das seqüências siluro-devoniana, permo-carbonífera e eo-cretácea da Bacia do Paraná. 

Fonte: Milani, 1994. 

6.1.3.4. Geologia da Bacia do Rio dos Patos 

No interior da bacia do Rio dos Patos ocorrem litologias da Formação Teresina 

predominantemente, sobrepostas a sedimentos da Formação Serra Alta, incluídas no Grupo 

Passa Dois - Idade Permiano Superior e intrusão de gabros e diabásios da Formação Serra 

Geral, na forma de soleiras. A oeste após a cidade de Prudentópolis, aproximadamente 20 km, 

ocorrem basaltos do cretáceo incluídos no Grupo São Bento, e em Guamiranga 

aproximadamente 10 km a leste, ocorre sedimentos da Formação Serra Alta e Irati (Grupo 

Passa Dois - Idade Permiano Superior). 
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− Grupo Passa Dois - Idade Permiano Superior 

Este Grupo compreende as seguintes formações: 

a) Formação Irati 

Compreende os membros Taquaral e Assistência. O Membro Taquaral, formado 

em plataforma rasa, é constituído por argilitos e folhelhos cinzentos com laminação paralela. 

O Membro Assistência, depositado em bacia restrita, é formado por folhelhos pretos, 

pirobetuminosos, com intercalações de calcário e laminação paralela. 

b) Formação Serra Alta 

Depositada em plataforma epinerítica, compõe-se de lamitos e folhelhos 

cinzentos, escuros, maciços e microlaminados. 

c) Formação Teresina 

É constituída por siltitos acinzentados com intercalações de calcário micrítico e 

estromatolítico, de ambiente de planície de marés e plataforma epinerítica. Apresenta 

laminação paralela, ondulada e flaser. 

d) Formação Rio do Rasto 

Compreende os membros Morro Pelado e Serrinha. O Membro Morro Pelado, 

depositado em ambiente fluvial e de planície deltáica, contém siltitos e argilitos avermelhados 

e arenitos finos intercalados. O Membro Serrinha, desenvolvido em ambiente de frente 

deltáica e planície de marés, contém siltitos e arenitos esverdeados muito finos, micríticos e 

calcarenitos. 
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− Grupo São Bento 

Cessada a deposição da Formação Rio do Rasto, sobreveio um cicloerosivo de 

proporções continentais no Triássico Médio, denominado Gonduana. Após este ciclo foi 

formado o Grupo São Bento, compreendendo: as formações Pirambóia e Botucatu - 

seqüências sedimentares continentais formadas no Triássico-Jurássico e intrusões e derrames 

de magma preferencialmente básico, entre as camadas sedimentares pré-existentes 

pertencentes à formação Serra Geral.  

• Formação Pirambóia 

Esta Formação constitui-se de um pacote alternado de arenitos e lamitos 

depositados do Neotriássico ao Eojurássico, aflorando apenas na borda leste da bacia. O 

contato com a formação sobreposta - Botucatu é localmente discordante, com conglomerados 

basais localizados e indícios de paleo-pavimentos desérticos no topo do Pirambóia, podendo, 

entretanto, essa aparente discordância, representar apenas um hiato expressivo na passagem 

normal de um ambiente fluvial para um desértico (Soares, 1973). 

• Formação Botucatu 

Esta formação, denominada “Arenitos São Bento” por White (1908), é constituída 

de sedimentos de origem eólica, lacustrinos e fluviais, depositados em um clima árido, sob 

condições de deserto. Data do Jurássico (possivelmente do Mesojurássico) ao Cretáceo, 

estendendo-se por toda a bacia. A deposição dos arenitos ocorrentes no seu topo se deu 

contemporaneamente ao vulcanismo trapiano da Bacia Sedimentológica do Paraná, visto que 

pacotes de espessura variável destas rochas intercalam-se com as efusivas, no contato entre 

essas duas formações. 
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• Formação Serra Geral 

Constituída por extensos derrames de rochas ígneas, predominando basaltos, de 

idade jurássica-cretácica. Representada ainda por rochas ígneas, variando de básicas a ácidas, 

compreendendo basaltos pórfiros, dacitos, riodacitos e riólitos. As atividades tectono-

magmáticas que ocorreram durante o Mesozóico afetaram os demais compartimentos com a 

reativação do Arco de Ponta Grossa, representado por denso enxame de diques de diabásio, 

diorito, diorito pórfiro e quartzo diorito. A relação entre o arqueamento e o aparecimento de 

fraturas crustais paralelas preenchidas por diques básicos demonstra que as mesmas condições 

poderiam ter propiciado a colocação dos corpos intrusivos alcalinos no Escudo. 

 Determinada pela idade Neojurássico/Eocretáceo e constituída 

predominantemente por derrames basálticos e em menor escala ácidas no meio da coluna, foi 

originalmente designada por White (1908) como “eruptivas Serra Geral”, tendo o nome atual, 

sido introduzido por Gordon Jr. (1947). A Formação Serra Geral recobre os arenitos 

continentais reunidos nas formações Pirambóia e Botucatu, transgredindo, na borda da bacia, 

sobre as unidades paleozóicas e sobre o embasamento pré-cambriano, tendo seu sentido de 

fluxo para o quadrante oeste-sudoeste, sobre as camadas sedimentares.As espessuras 

individuais dos derrames variam de uma dezena a uma centena de metros, com média e 

valores mais comuns em torno de 50 m (Leinz, 1949). Os corpos são, de modo geral, sub-

horizontais, existentes na parte superior do pacote, quando não perturbados tectonicamente. 

Sob influência de anomalias estruturais como domos, horsts, grabens, falhas e do paleorelevo 

no interior da bacia, os ângulos de mergulho podem variar localmente para ângulos de até 

20°, dependendo da condição de bloco tectono-estrutural. 

Por serem de natureza dominantemente básica, as lavas basálticas caracterizam-se 

por seu alto grau de fluidez, o que possibilita que se estendam por grandes áreas a partir do 

seu centro de emissão. São massas em estado líquido, de alta temperatura e com boa espessura 

que escorrem sobre superfície fria (basalto já consolidado de um derrame anterior ou qualquer 

outro tipo de substrato em condições de temperatura ambiente) e, em contato superior com a 

atmosfera. Como consequência, seu resfriamento, tanto no seu contato inferior quanto no 

contato com a atmosfera será mais rápido, formando crostas sólidas que limitam a porção 
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interna do derrame que ainda contínua líquida. Enquanto isso, na zona central que dissipa seu 

calor muito mais lentamente, os minerais cristalizam e crescem, o que significa total 

cristalização do magma e a formação de minerais com maiores dimensões.   

A soleira do Rio dos Patos, soleira de Diabásio é bem expressiva no estado do 

Paraná, aflora na região 10 km a sul-sudeste de Prudentópolis, estendendo-se até o município 

de Reserva, perfazendo aproximadamente 40 km² de área aflorante (Figura 6.1.3-15).  

 O corpo intrusivo está associado ao falhamento e grande lineamento magnético, 

ao qual se associam também diferenciados ácidos vulcânicos. Ocorre encaixado nas rochas 

sedimentares da Bacia do Paraná, representados, na porção basal, por siltitos arenosos, 

calcários micríticos e folhelhos da Formação Teresina. Parte dessa intrusão também ocorre 

entre os folhelhos e argilitos da Formação Irati e Serra Alta. 

 
Figura 6.1.3-15 - Soleira do rio dos Patos, é bem expressiva no estado do Paraná, aflora na região 10 km a sul-
sudeste de Prudentópolis, estendendo-se até o município de Reserva originando muitas cachoeiras e cascatas na 

região. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

 Uma visão geral do arcabouço geológico e geoquímico da soleira, voltada para 

elaboração de modelos de evolução magmática e a relação com suas rochas encaixantes, 
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relaciona-se a maior manifestação de vulcanismo fissural ocorrida em região continental, 

decorrente dos estágios precoces da ruptura do Gondwana e da abertura do Atlântico Sul. Isso 

resultou no empilhamento de até 2.000 m de basaltos sobre as rochas sedimentares da bacia, 

além de intrudir-se por entre os mesmos, sob a forma de diques e soleiras (Fodor et al. 1985; 

Milani e Thomaz Filho 2000). As rochas extrusivas e intrusivas que ocorrem na Bacia do 

Paraná constituem a Província Magmática do Paraná (PMP).  

 Estudos geoquímicos desenvolvidos por Bellieni et al. (1983, 1984a, 1984b, 

1986), Mantovani et al. (1985), Piccirillo et al. (1987, 1988), Piccirillo & Melfi (1988), Peate 

et al. (1990, 1996), Peate (1997), demostram que as rochas podem ser agrupadas em dois 

grandes conjuntos, que se distinguem pelos teores de titânio. O grupo contendo TiO2 < 2% 

(BTi) caracteriza-se pelo empobrecimento em P, Sr, Ba, La, Ce, Zr e Y, em relação às rochas 

básicas com TiO2 > 2% (ATi), caracterizada por concentrações relativamente altas de P, de 

elementos traços incompatíveis (Sr, Zr, Hf, Ba e Ta) e terras raras leves. As rochas básicas 

BTi ocorrem prefe- rencialmente na  subprovíncia sul da PMP, enquanto que o grupo ATi 

predomina na subprovíncia norte (Marques & Ernesto 2004). Peate et al. (1990, 1996) e Peate 

(1997) distinguem seis tipos magmáticos, agrupados dentro das variedades alto e  baixo 

titânio, e divididos em função das razões de elementos traço e características isotópicas.  

A geologia das rochas intrusivas é pouco conhecida, contudo, as soleiras da PMP 

foram estudadas por: Bellieni et al. 1984b; Piccirilo et al. 1988; Maniesi 1991; Maniesi & 

Oliveira 1997; Ernesto et al. 1999; Vasconcellos et al. 2003, 2005; Petersohn 2006. Estes 

estudos mostram que estas rochas apresentam caráter predominantemente básico, com 

características geoquímicas similares àquelas das rochas vulcânicas associadas. As soleiras da 

subprovíncia sul apresentam baixas concentrações de titânio (TiO2 < 2%). Aquelas da 

subprovíncia norte possuem concentrações relativamente elevadas (TiO2 > 2%). A variação 

composicional indica que a cristalização fracionada desempenhou um papel importante na 

gênese destas rochas.  
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6.1.3.4.1.  Estratigrafia das Sequencias Sedimentares do Grupo Passa Dois 

Através da análise de seqüências sedimentares e dados relativos a taxa de 

subsidência da Bacia do Paraná, Milani (1997) propôs seis grandes seqüências deposicionais 

(ordovício-siluriana, devoniana, carbonífero-eotriássica, neotriássica, jurássico-eocretácea e  

eocretácea), sendo que nessa concepção o Grupo Passa Dois pertence à seqüência 

Carbonífera-Eotriássica (Figura 6.1.3-16).  

Estas unidades propostas, que foram nomeadas de acordo com o período de tempo 

no qual se deu a maior parte da sua sedimentação ou atividade vulcânica, estão separadas por 

longos hiatos de tempo, da ordem de até 100 Ma. É importante salientar que Milani (1997) 

atribuiu a parte superior do Grupo Passa Dois ao Eotriássico, porém outros autores (Rohn & 

Lavina; Rohn & Stollhofen, 2000, etc.) consideram que esta unidade seria totalmente 

permiana. Portanto, a seqüência não seria Carbonífera-Eotriássica, mas Carbonífera-

Permiana. 

Segundo Milani (1997) e Milani & Ramos (1998) existe uma boa correlação entre 

o regime tectônico atuante no domínio sul-ocidental do Gondwana e a evolução destas 

seqüências, sendo as fases de subsidência resultado de flexura litosférica acarretadas pela 

propagação de esforços resultantes da compressão na borda sul do Gondwana. Os esforços 

compressivos, que estiveram ativos durante quase todo o Fanerozóico foram iniciados com a 

subducção da placa oceânica do Pantalassa sob o bloco siálico gondwânico, o qual acarretou 

no soerguimento de arco magmático e faixas dobradas nas bordas do supercontinente do 

gondwana. 
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Figura 6.1.3-16 - Seqüências deposicionais (ordovício-siluriana, devoniana, carbonífero-eotriássica, neotriássica, 

jurássico-eocretácea e eocretácea), correspondente ao Grupo Passa Dois. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

Durante o final do Paleozóico a Bacia do Paraná foi afetada por dois grandes 

eventos tectônicos relacionados ao final da colisão das placas da Patagônia e Sulamericana.  

A supersequência Godwana I, definida por Milani (1997) representaria claramente 

um ciclo transgressivo-regressivo de grande escala (terceira ordem), que se sucedeu ao ápice 

das condições glaciais, sendo iniciado por depósitos de influência glacial (Grupo Itararé), que 

foram substituídos gradativamente por sedimentos deltaicos da Formação Rio Bonito. A 

contínua elevação do nível de base proporcionou o aumento do espaço de acomodação, 

possibilitando a deposição de sedimentos finos da Formação Palermo. Segundo Milani & 

Ramos (1998), condições de máximas batimetrias (inundação máxima) estão documentadas a 

Formação Palermo. Acima deste intervalo está representada uma progressiva fase continental, 

marcada inicialmente, por um caráter agradacional (Formação Irati) e posterior caráter 

progadacional (formações Serra Alta, Teresina, Rio do Rasto e Pirambóia). 

Quase nenhum trabalho detalhado foi realizado no contexto da estratigrafia de 

seqüências para as formações Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto do Grupo Passa Dois. 

Alguns autores, tais como, Menezes (1994); Gama Jr & Perinotto (1992) e Lavina (1991) 

abordaram tema nestas formações, porém de uma forma mais ampla, isto é, envolvendo 

diversas formações ou grupos. 
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Hachiro (1991) através de correlação litológica de afloramentos da borda 

setentrional e de perfis de poços determinou dez marcos estratigráficos entre a parte superior 

da Formação Palermo (Tatuí) e a base da Formação Serra Alta (Corumbataí). Este marco lhe 

permitiu subdividir o “Subgrupo” Irati em três seqüências de terceira ordem, com padrão de 

empilhamento transgressivo marinho, separadas por paraconformidades quase planares. Vale 

destacar que o topo da terceira seqüência já estaria dentro da Formação Serra Alta. 

Araújo (2001) interpretou três seqüências de quarta ordem para a Formação Irati, 

que seriam constituídas, exclusivamente, por sistemas transgressivos e de mar alto. O autor 

considerou que a dinâmica de empilhamento das litofácies carbonáticas e siliciclásticas foram 

praticamente contrárias à normalmente interpretada para plataformas mistas, ou seja, os 

siliciclastos seriam predominantemente transgressivos e os carbonatos seriam do trato de mar 

alto. O modelo proposto por Araújo (2001) é coerente com a ocorrência de elementos que 

indicam exposição subaérea dos carbonatos. Em alguns furos de sondagem, a terceira 

seqüência da Formação Irati coincidiria com os últimos carbonatos, mas em outros, esta 

seqüência terminaria na parte inferior da Formação Serra Alta. Lages (2004) salientou que 

uma fina brecha ocorre no limite entre as formações Irati e Serra Alta em diversos furos, 

representando o lag transgressivo de uma nova seqüência. Assim, as duas formações teriam 

seqüências totalmente independentes. 

Menezes (1994) subdividiu as unidades permianas da Bacia do Paraná (na região 

de Candiota, RS) em quatro seqüências: 

Sequência 1 – Composta pelo Grupo Itararé. 

Sequência 2 – Composta pelas formações Rio Bonito, Palermo e Irati (com a 

superfície de inundação máxima localizada no terço inferior da Formação Palermo). 

Sequência 3 – Composta pela Formação Estrada Nova (equivalente, no presente 

trabalho, as formações Serra Alta e Teresina), com superfície de inundação na parte média. 
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Sequência 4 – Composta pela Formação Rio do Rasto. 

Rohn (2001) e Lourenço (2002), de acordo com o estudo de testemunhos de furos 

de sondagem, delimitaram ciclos de diversas ordens de grandeza para a Formação Teresina e 

a parte inferior da Formação Rio do Rasto. Os ciclos menores (submétricos a métricos) seriam 

geralmente caracterizados por sucessões granocrescentes ascendentes.  

Meglhioratti (2005), através de análise de afloramentos e testemunhos de dois 

furos de sondagem deu continuidade ao estudo de ciclos. Estes são caracterizados por 

granocrescência ascendente e espessamento ascendente dos estratos arenosos, frequentemente 

limitados por carbonatos ou coquinas. As coquinas formadas por conchas totalmente 

fragmentadas ou com alguma proporção de valvas inteiras podem representar 

retrabalhamentos sucessivos por ondas de tempestades e incorporações de novas conchas 

durante intervalos transgressivos. No caso dos carbonatos, as interpretações são mais 

complexas. Diversos carbonatos de águas rasas estão recobertos por folhelhos escuros, 

evidenciando passagens “abruptas” para condições de águas calmas de ambientes mais 

profundos ou lagunares (Rohn, 2001; Lourenço, 2002; Meglhioratti, 2003, 2005 e Rohn et al., 

2003 a, b).  

 
Figura 6.1.3-17 - Sequência Sedimentar 03, correspondente a porção superior da Formação Teresina. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 
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Certos carbonatos são transgressivos, outros regressivos e alguns corpos estão 

complexamente amalgamados, podendo representar uma seqüência completa. Meglhioratti 

(2005) definiu preliminarmente quatro seqüências para a região de Sapopema-Congonhinhas, 

sendo a Seqüência 01 correspondente à Formação Serra Alta e parte inferior  a Formação 

Teresina, a Seqüência 02, à parte intermediária da Formação Teresina, a Sequência 03 a 

porção superior da Formação Teresina e a Sequência 04, à Formação Rio do  Rasto (Membro 

Serrinha), conforme pode-se notar na Figura 6.1.3-17. 

− Litofácies siliciclásticas 

1- Folhelhos de cores variadas, finamente laminados ou maciços, com ou sem 

presença de bioturbação  

2- Folhelhos cinza escuros, finamente laminados ou maciços, sem presença de 

bioturbação. Em muitos níveis é comum a presença de pirita.  

3- Siltitos cinza-claros a escuros, laminados ou finamente interlaminados com  

arenito muito fino e freqüentemente bioturbados. 

4- Rochas heterolíticas predominantemente síltico-argilosas com acamamento  ou 

lenticular, bioturbação e, às vezes, gretas de contração. 

5-Rochas heterolíticas predominantemente síltico-arenosas com acamamento   

flaser, bioturbação e, às vezes, gretas de contração. 

6- Arenitos muito finos com estratificação cruzada de baixo ângulo ou hummocky.  

7- Arenitos finos a muito finos com estratificação cruzada por ondas.  

8- Arenitos finos a muito finos com pseudo-estratificação provavelmente gerada 

por ondulações cavalgantes. 
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9- Camadas tabulares de arenitos (05 a 15 cm) sobrepostas sem estruturas  

internas preservadas. Arenitos finos a muito finos mosqueados. Arenito maciço com grande 

quantidade de grãos de feldspato.  

10-Arenitos finos a muito finos associados a deformações penecontemporâneas  

estruturas convolutas. 

11- Arenitos finos a muito finos com grande quantidade de grãos aloquímicos  

carbonáticos.  

12- Brechas siliciclásticas milimétricas a centimétricas, constituídas por 

fragmentos angulosos de rochas sedimentares intraformacionais. Arenitos finos mal  

selecionados avermelhados decimétricos como porções irregularmente brechadas sem 

evidência de transporte, interpretados como paleossolos. 

− Litofácies carbonáticas e bioclásticas 

1- Micritos ou biomicritos puros maciços ou laminados, eventualmente com 

ostracodes, bivalves e raros grãos de quartzo. 

2- Micritos cinza escuros, afossilíferos, contendo grande quantidade cristais de 

pirita.  

3- Biomicritos denominados “impuros” devido a sua mistura (em até 50%) com 

grãos finos a muito finos de quartzo (raramente feldspato), eventualmente com  intraclastos 

angulosos e oóides, apresentando estrutura maciça ou acamamento, às vezes com 

interlaminações de filmes estromatolíticos. 

4- Biomicritos impuros com nódulos estromatolíticos.  

5- Biomicritos impuros com presença do icnogênero Thalassinoides (30 a 60 m).  
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6- Oobioesparitos métricos a submétricos.  

7- Oobioesparitos métricos com estratificações cruzadas tangenciais na base. 

8- Coquinas centimétricas a decimétricas sobrepostas a superfícies de erosão  em 

marcadas.  

9- Brecha carbonática centimétrica, constituída por material retrabalhado de  

ramas siliciclásticas ou carbonáticas gretadas e/ou outras rochas sedimentares  

intraformacionais (Figura 6.1.3-18). 

10- Lentes milimétricas a centimétricas, constituídas por restos de peixes e 

coprólitos. Níveis micríticos milimétricos a decimétricos com estromatólitos in situ. Nodulos 

carbonáticos impuros ou arenitos calcíferos com muitos nódulos milimétricos a centimétricos 

de sílica, organizados em níveis horizontais. 

 
Figura 6.1.3-18 - Brechas carbonáticas centimétricas, constituídas por material retrabalhado de ramas 

siliciclásticas ou carbonáticas gretadas e/ou outras rochas sedimentares  intraformacionais. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 
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6.1.3.5. Relação geomorfológica/estrutural e petrográfica/ pedológica/ geotécnica 

 A sucessão de vários derrames superpostos sobre uma sequencia sedimentar em 

zona de escarpas determina justaposição ou contato com a zona tabular entre as diversas 

litologias. Essa disposição, aliada à estrutura interna, condições granulométricas e relações de 

contatos; faz com que as formações geológicas apresentem grandes diferenças à alteração 

intempérica, produzindo feições típicas.   

 Em condições de clima úmido, as litologias magmáticas e argilosas se 

decompõem muito mais rapidamente que as litologias arenosas. O efeito disso é a tendência 

da formação de solos menos espessos e a de sustentar escarpas nos níveis arenosos, enquanto 

na zona tabular, tendem a uma alteração mais acelerada, formando solos espessos e 

permitindo um esculpido de relevo mais suave.  

 A quebra de relevo positiva pode evidenciar o limite superior da zona de soleira 

entre os níveis de siltitos e folhelhos da Formação Teresina. Assim, numa sucessão de várias 

camadas sedimentares sobrepostas, tem-se um modelo de relevo com escarpas e suavizações 

de relevo (patamares) escalonadas, onde a zona pelítica e a zona tabular ficam marcadas por 

uma quebra de relevo negativa podendo-se, no campo ou sobre uma fotografia aérea, 

identificar o limite entre uma e outra. Em muitos locais, o mesmo contato entre as camadas é 

repetido por efeito de falhamentos escalonados, produzindo um falso efeito de superposição 

de diversas litologias. Nesses casos a falta de continuidade horizontal representada por 

bruscas interrupções ou o rebaixamento das cornijas, geralmente coincidindo com lineações 

características permite identificar essas feições. 

Num relevo marcado por fortes declividades deve-se ficar atento na classificação 

e na definição dos horizontes dos solos, pois os fenômenos de rastejo e movimento de colúvio 

são mais intensos e frequentes. Às vezes observam-se espessas camadas de latossolo 

castanho-avermelhado assentando diretamente sobre a rocha sã, sem nenhum indício do 

horizonte C, indicando que toda a camada foi transformada em solo ou favoreceu a queda de 

blocos. É comum que, face à menor alterabilidade e à existência do fraturamento, formem-se 

grandes depósitos de talus à frente e no sopé das escarpas.  
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6.1.3.6. Atividades Sísmicas 

Sismos ou tremores correspondem a energia liberada durante movimentações das 

rochas ou solos, ou ainda, pela acomodação de camadas litológicas que podem ocorrer 

naturalmente por esforços tectônicos ou por condições induzidas provocadas ou não pela ação 

humana, sendo denominados tectônicos e não tectônicos ou atectônicos. Todos esforços e 

movimentações do terreno por efeitos de sismos ou tremores são passíveis de medições, tanto 

em intensidade (Escala de Mercalli) quanto em magnititude que é feito através da Escala de 

Richter, uma escala logarítmica que vai de 0,00 a 10,00. 

A sismicidade é bastante efetiva em regiões de limites das placas tectônicas 

convergentes, isto é, quando durante o movimento as placas movimentam em esforços 

compressivos, como ocorre na região andina-pacífica, onde a placa da América do Sul se 

comprime com a placa do Pacífico, já na região de movimentos distensivos, como ocorre 

entre a placa da América do Sul e placa da África ocorre incidência de processos vulcânicos, 

exemplo do arquipélago da Islândia e toda a cadeia Meso-Atlântica. O início da cadeia meso-

oceânica iniciou-se durante o período juro-cretráceo, aproximadamente 120 m.a. Durante essa 

época ocorria em toda bacia sedimentar, vulcanismo e sismos que propiciou a formação dos 

“trapps” magmáticos sobre e entre (efusões e intrusões) os sedimentos paleozóicos da bacia 

sedimentar do Paraná, dentre os quais: argilitos, arenitos, calcários e folhelhos das formações 

Teresina, Irati e Serra Alrta, na região de Prudentópolis. 

Atualmente a placa da América do Sul, especificamente a bacia sedimentar do 

Paraná e a região central do estado, isto é, o Brasil e o Paraná não apresentam vulnerabilidade 

a ocorrências desses fenômenos ou eventos geológicos, visto estarem localizadas no centro da 

placa e as atividades sísmicas e vulvcânicas ocorrerm nas bordas das placas tectônicas. 

As estruturas geológicas e as condições tectônicas de processos atuantes durante o 

período juro-cretáceo não parecem ser evidentes para produzir reativação das fendas e falhas e 

gerar atividades sísmicas na região.  
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A montante da área prevista para instalação das obras, ocorre diabásio maciço em 

corpo concordante (soleira) de espessura média de 80 m, intercalados por sedimentos finos e 

estratificados das formações Teresina e Serra Alta e mesmo para barramento não deverá haver 

abalos sísmicos induzidos. 

As principais atividades humanas que podem afetar o ambiente sismológico são: 

a) Atividades de mineração e pedreiras; 

b) Injeção profunda de fluídos sob alta pressão; 

c) Extração de líquidos; 

d) Explosões subterrâneas; 

e) Enchimento de reservatórios na construção de barragens. 

Atividades de mineração e pedreiras; injeção profunda de fluídos sob alta pressão; 

extração de líquidos; explosões subterrâneas, geralmente, induzem pequenos sismos, com 

magnitudes não superiores a 5,0 na Escala Richter. Alguns testes nucleares realizados na 

década de 60, na Sibéria (antiga União Soviética) com potência da ordem de dezenas de 

megatons (1 megaton = 106t de Trinitrotolueno-TNT), produziram sismos artificiais de 

magnitudes da ordem de 7. Os sismos induzidos por reservatórios, embora sejam geralmente 

de pequenas magnitudes, podem, às vezes, atingir magnitudes moderadas (entre 5 e 6,5 na 

Escala Richter). Sismos dessa magnitude podem produzir severos efeitos macrossísmicos 

associados, com vítimas humanas e prejuízos materiais consideráveis, gerando, portanto, um 

impacto ambiental e social muito grande (Marza et al., 1999). 
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- Sismicidade induzida por minas e pedreiras 

Sismicidade induzida por modificações elásticas, causada pela remoção de 

grandes quantidades de rochas nas atividades de mineração e pedreiras, resultando sismos 

causados pela remoção de materiais em minas profundas (ocorrência próxima do local de 

extração), e sismos superficiais, devidos a escavações em minas rasas e à remoção de 

materiais em pedreiras. 

- Sismicidade induzida pela injeção profunda de fluídos sob alta pressão: 

A injeção de fluídos sob alta pressão em sondagem produz sismicidade induzida, 

como conhecido pela comunidade geológica em estudos de abril de 1962 a setembro de 1963, 

onde registraram-se mais de 700 eventos sísmicos, com magnitudes entre 1.0 e 4.3, nas 

proximidades de Denver (Colorado), região bastante estável, com rara incidência histórica de 

terremotos. Os epicentros localizavam-se perto de um arsenal militar que produzia líquidos de 

natureza tóxica. Para evitar problemas ambientais e de segurança, os fluídos eram bombeados 

para o interior de poços profundos, até que se observou uma correlação direta entre os 

bombeamentos e a ocorrência de tremores de terra. Isso porque o incremento da pressão da 

água, através dos poros e microfraturas das rochas em profundidade, reduzia o esforço 

tectônico efetivo, facilitando o deslocamento de eventuais blocos de falhas, diáclases e fendas 

geológicas. 

Em 1970, em Matsushiro, Japão, a tese de que os terremotos podem ser induzidos 

pela pressão da água nos poros das rochas também foi comprovada. Neste caso, o fluído foi 

injetado sob alta pressão num poço de 1.800 metros de profundidade. Esses acontecimentos 

demonstraram a importância da água como mecanismo disparador de sismicidade e indicaram 

que é possível pensar no controle de pequenos terremotos induzidos. 
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 Sismicidade induzida pela remoção de fluído: 

São de conhecimento da comunidade científica  terremotos induzidos por uma 

causa oposta à injeção de fluídos, isto é, os terremotos induzidos por extração de fluídos. 

Quando fluídos são extraídos das rochas, através da exploração de petróleo, água ou gás, há 

uma redução substancial na pressão sobre as rochas, sugerindo, portanto, que o potencial para 

induzir sismos também será reduzido. Cabe ressaltar que de acordo com a teoria de 

elasticidade, a extração de fluídos pode, às vezes, reduzir suficientemente a pressão dos poros 

de uma área de modo a alterar localmente o estado dos esforços tectônicos, induzindo, desta 

forma, sismos. Exemplos de sismos induzidos por extração de fluídos são apresentados nos 

EUA (centro-sul do Texas), Canadá (Alberta), França (Lacq). 

- Sismicidade induzida por explosões nucleares: 

Sismos de magnitudes maiores podem ser induzidos pela realização de testes 

nucleares subterrâneos. Uma explosão nuclear pode desestabilizar o estado dos esforços 

tectônicos, produzindo fraturas nas rochas e diminuindo a resistência ao cisalhamento.  

Investigações feitas em testes nucleares de Nevada (EUA) revelaram casos em 

que detonações nucleares subterrâneas foram imediatamente seguidas por tremores 

semelhantes aos grandes sismos naturais (Bolt, 1976). Um exemplo excepcional é o caso da 

explosão nuclear subterrânea feita em 19 de novembro de 1968, no campo de testes de 

Nevada, com uma capacidade explosiva de 1,1 megaton, equivalente a uma energia sísmica 

correspondente a um terremoto de mb = 6,5 (Båth, 1979). Imediatamente após a detonação, 

réplicas foram observadas até 15 km de distância, aproximadamente.  

- Sismicidade Induzida por Reservatório (SIR) 

Este é o tipo mais comum de sismicidade induzida. A massa de água do 

reservatório representa uma carga adicional que causa um crescimento significativo na tensão 

elástica, enquanto o crescimento na pressão nos poros pode ser gerado de duas maneiras: 
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diretamente, através da infiltração da água do reservatório, e indiretamente, através do 

fechamento dos poros e fraturas saturadas abaixo do reservatório. O carregamento superficial 

produzido por cada metro de água é de 0,1 bar ou cerca de 20 bars num reservatório do porte 

do reservatório de Itaipu Binacional (com uma profundidade de 180 m). 

A instalação da barragem cria um novo lago, que irá alterar as condições estáticas 

das formações rochosas do ponto de vista da mecânica (em virtude do próprio peso da massa 

d’água) e do ponto de vista da hidráulica (em conseqüência da infiltração do fluído, que causa 

pressões internas nas camadas rochosas profundas). A combinação das duas ações pode 

desencadear distúrbios tectônicos, quando na área do reservatório ocorrem sistemas de falhas 

e fendas de controle geológico estrutural eventualmente, gerando sismos. Não é o caso da 

região do rio dos Patos. 

Mesmo que o peso da água em reservatórios com mais de cem metros de 

profundidade seja insuficiente para fraturar as rochas da base, a coluna d’água exercerá uma 

pressão hidrostática, percolando o líquido através dos poros das rochas e de fraturas 

preexistentes. O efeito da pressão pode levar meses ou mesmo anos para alcançar distâncias 

não muito longas, dependendo da permeabilidade do solo e das condições de fraturamento das 

rochas. 

Quando a pressão alcança zonas mais fraturadas, a água é forçada para dentro das 

rochas, podendo reduzir o esforço tectônico efetivo e facilitar o deslocamento de blocos 

falhados. A água tem ainda o papel de agente químico: ao hidratar certas moléculas, ela 

enfraquece o material e favorece a formação de novas fissuras, que levam o líquido a penetrar 

ainda mais profundamente no interior de um maciço rochoso. 

A SIR é um fenômeno dinâmico resultante da interação complexa das novas 

forças induzidas pelo lago, que passam a interferir sobre o regime de forças naturais 

previamente existentes. Sabe-se que regiões onde as barragerns são instaladas sobre rochas 

ígneas e metamórficas apresentam maior vulnerabilidade a ocorrência destes sismos, porém 

de maginitude menores que 3,0 na escala Richter. Na região do Rio dos Patos ocorrem 
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estratos sedimentares horizontais paleozóicos, portanto não vulneráveis, além de se tratar de 

represamento de pequeno porte.  

No mundo inteiro, já foram registrados 8 (oito) terremotos com magnitudes 

superiores ou iguais a 5.0, dos quais 4 (quatro) com magnitudes superiores a 6.0. O maior 

deles, em Koyna, Índia, em 1965, causou 200 mortes, 1500 feridos e severos danos às 

construções vizinhas e à própria estrutura da barragem. 

Sem informações detalhadas sobre a sismicidade antes do enchimento desses reservatórios 

não foi possível estabelecer as características exatas da variação da sismicidade causada pelo 

reservatório, porém a área do lago está assentada sobre região tectonicamente ativa. 

A maioria dos sismos induzidos é de pequena amplitude e magnitude próximos a 

áreas de lavras que utilizam explosivos como no caso de pedreiras, ou ainda áreas para 

realização de cortes de rodovias, quando atravessando rochas densas e ou maciças como 

basaltos e diabásios, ou em áreas de lagos de barragens e muito raramente são detectados por 

sismógrafos. No caso em questão, as estradas não terão cortes em taludamento de rochas 

maciças, sendo desnessário o uso de explosivos, portanto, livres de sisimicidade durante a 

construção. Após o barramento o acúmulo da camada de água é pequeno para que efeitos de 

reativação tecônica ocorram, além de que, na região o sistema de falhas e fraturas é pouco 

freqüente e mesmo assim o reservatório estará assentado sobre os estratos sedimentares 

paleozóicos da formação Teresina.  

6.1.3.7. Petrografia das rochas da soleira do rio dos Patos 

 As rochas da soleira do rio dos Patos são classificadas com base no diagrama 

QAPF (Feldspato Alcalino-Plagioclásio-Feldspatóide, Le Maitre 1989) como basaltos. 

Constituem-se essencialmente por labradorita, augita, magnetita, ilmenita e quartzo, tendo 

como acessórios titanita, apatita pirita. Olivina e feldspato alcalino são raros. Hornblenda, 

biotita, clorita, argilominerais, carbonato e epidoto ocorrem subordinadamente e são 

decorrentes do processo de alteração das rochas. As rochas possuem texturas holocristalinas 

intergranulares, subordinadamente ofíticas e subofíticas  , ainda, subafírica ou porfirítica.  
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 As texturas porfiríticas são comuns com fenocristais e microfenocristais de  

plagioclásio predominantes, associados aos microfenocristais de clinopiroxênios e/ ou 

minerais opacos. A matriz é constituída por plagioclásio, clinopiroxênio e minerais opacos. 

As fases finais de cristalização magmática são definidas pela ocorrência de quartzo ou vidro 

vulcânico intersticiais. É comum a presença de quartzo em intercrescimento mirmequítico e 

gráfico com feldspato alcalino. As estruturas destas rochas são predominantemente maciças, 

ocasionalmente fluidal ou amigadalóide.  

 As rochas encaixantes são classificadas como siltito, arenito, arenito subarcoseano 

e folhelho. Caracterizam-se pelo elevado conteúdo de quartzo (60 a 75%), além de feldspato, 

epidoto, biotita, muscovita, argilominerais e minerais opacos. O cimento é silicoso ou 

carbonático e possuem laminação plano-paralela e textura predominantemente do tipo 

sustentada pela matriz. As rochas com baixo conteúdo de quartzo compõem-se por 

argilominerais.  

 Análises por difratometria de raios X determinam o quartzo como fase principal, 

além de albita e sanidina. Vermiculita, ilita e muscovita são os argilominerais mais 

freqüentes. A presença de calcita também é comum. Em rochas com altas concentrações de 

calcita ocorrem wollastonita, augita e eulandita. A presença de sanidina em todas as rochas 

analisadas sugere que o metamorfismo de contato atingiu a fácies sanidinito, condizente com 

as temperaturas de até 1300ºC obtidas pela análise dos geotermômetros de plagioclásio e 

clinopiroxênio (Pe- tersohn, 2006). As análises por difratometria e por raios X foram 

realizadas no Laboratório de Análise de Minerais e Rochas (LAMIR) da Universidade Federal 

do Paraná. 

6.1.3.7.1. Litogeoquímica 

Amostras de rochas básicas das soleiras do Paraná foram analisadas por 

fluorescência de raios X, para dosagem de elementos maiores e traços, no Laboratório de 

Análise de Minerais e Rochas (LAMIR) da Universidade Federal do Paraná. Todas as 

amostras foram preparadas no LAMIR, onde foram britadas, moídas e quarteadas. Em geral 

as rochas destacam-se pelo conteúdo de SiO2 entre 48,46 a 58,17%, moderados teores de 
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álcalis (3,0 a 6,5%), TiO2 preferencialmente alto (1,77 a 5,06%) e P2O5 (0,32 a 1,0%). 

Valores de CaO e MgO variam entre 5,18 a 9,77% e 1,19 a 0,02%, respectivamente. FeO total 

varia entre 14,02 a 17,87%. Cálculos normativos IPW indicam a presença de quartzo 

(<12,30%) e hiperstênio (até 24,45%), valores moderados de magnetita (4,12 a 5,26) e apatita 

(0,74 a 2,34%), ausência e olivina nenefelina normativas. Os dados litoquímicos foram 

projetados nos diagramas classificatórios TAS e R1R2. No diagrama TAS [(Na2O + 

2O)/SiO2] de Le Maitre (1989), as rochas situam-se predominantemente no campo dos 

basaltos, com quatro amostras de basalto andesítico e uma de traqui-andesito. O diagrama 

TAS evidencia ainda a presença de rochas básicas e intermediárias. No diagrama R1R2 de De 

La Roche et al. (1980) o comportamento é semelhante e as rochas são representadas em sua 

grande maioria por basaltos andesíticos e andesitos, além de basaltos toleíticos, lati- basaltos e 

um quartzo-latito. A disposição dos pontos segue uma tendência com decréscimo de R2 

(relação entre Ca, Mg e Al), indicando o racionamento dos basaltos toleíticos para o quartzo-

latito (Figura 6.1.3-19).  

Os diagramas de variação para elementos maiores, tendo o Mg  

(MgO/(MgO+FeO) como índice de diferenciação mostram “trends” relativamente difusos 

para a maioria dos óxidos, com forte dispersão para FeO total, TiO2 e Al2O3. Os demais 

óxidos, SiO2, Na2O, K2O e P2O5 definem correlações positivas, pouco difusas, com o 

decréscimo de Mg, enquanto CaO define correlação negativa.  Fotomicrografias em luz 

polarizada das rochas encaixantes das soleiras, indicam: 

- arenito composto por quartzo, plagioclásio, carbonato e biotita, com grãos com 

contatos flutuantes e cimento carbonático; 

- arenito subarcoseano composto por quartzo, clorita, biotita e plagioclásio, 

laminação plano-paralela definida pela intercalação de níveis quartzosos de maior granulação 

com níveis de granulação subordinada.  
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Figura 6.1.3-19 – A composição das rochas das soleiras são semelhantes em sua grande maioria aos basaltos 

andesíticos e andesitos, além de basaltos toleíticos, lati- basaltos e um quartzo-latito. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

 Com relação aos elementos traço, a dispersão é moderada para Cr e Ni, que 

definem “trends” negativos com a diminuição de Mg, reforçando a proposta de fracionamento 

controlada por piroxênio. Entretanto, o Sr mostra dispersão com o decréscimo de Mg, não 

definindo claramente o fracionamento de plagioclásio. O diagrama de razão entre elementos 

traço, considerando  r/Y vs. Zr caracteriza razão constante entre Zr e Y, compatível com o 

modelo de cristalização fracionada. Com base no diagrama multielementar normalizado pelo 

manto primordial de Wood et al.(1979) observa-se que as rochas possuem assinaturas 

semelhantes, com anomalias negativas suaves em Nb, que indicam processos de 

contaminação. 

 De acordo com os critérios de Piccirillo & Melfi (1988) e de Peate (1997) os 

basaltos, microgabros, diabásios e gabros das soleiras são classificados como de alto titânio 

(ATi), com concentrações variando entre 2,39 e 5,06%. Raramente pertencem ao grupo de 

baixo titânio (BTi), com teor igual a 1,77%. As rochas analisadas classificam-se, segundo a 

proposta de Peate (1997) como magmas-tipo Pitanga e Paranapanema.  

6.1.3.7.2. Condições Composicionais e Intemperismo 

 A soleira do rio dos Patos é constituída por rochas básica a intermediária, 

compostas por labradorita, augita, magnetita, ilmenita e quartzo, além de apatita, titanita e 

pirita como acessórios. Ocorrem como minerais característicos do processo de alteração: 
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argilominerais, micas e óxidos de ferro (Figura 6.1.3-20). As rochas encaixantes, 

predominantemente folhelhos e siltitos, são marcadas por importantes variações 

composicionais e minerais no contato com corpo intrusivo (Figura 6.1.3-21). Estas rochas se 

tornam gradativamente mais ricas em quartzo, além da perda progressiva da laminação e 

demais estruturas presentes, conforme aproximam-se do contato. Nas análises difratométricas 

identifica-se presença de sanidina em todas as rochas analisadas, confirmada em análise 

petrográfica, sugerindo que o metamorfismo de contato atingiu fácies sanidinito.  

 Quimicamente as rochas da soleira são definidas como basaltos ou toleítos, 

diabásios, gabros e latitos, predominantemente com alta concentração de TiO2. A cristalização 

fracionada com contaminação é definida como o processo magmático responsável para 

explicar a gênese e as variações composicionais das rochas  analisadas. Os modelos 

construídos para a soleira demonstram a distribuição das variáveis geoquímicas, nos quais se 

constata uma equivalência direta entre os parâmetros analisados: as faixas menos 

diferenciadas  correspondem àquelas de maior Mg e as mais diferenciadas àquelas de maior 

concentração de Ca/(Ca+Na).  

 
Figura 6.1.3-20 - A soleira do rio dos Patos é constituída por rochas básica a intermediária, compostas por 

labradorita, augita, magnetita, ilmenita e quartzo, além de apatita, titanita e pirita como acessórios; que durante o 
intemperismo originam como minerais característicos do processo de alteração: argilominerais, micas e óxidos 

de ferro. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 
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Figura 6.1.3-21 - As rochas encaixantes, predominantemente folhelhos e siltitos, são marcadas por importantes 

variações composicionais e minerais no contato com  corpo intrusivo. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

 

6.1.3.8. Materiais de construção 

As rochas locais com exceção dos horizontes friáveis prestam-se para a produção 

de materiais pétreos britados para concretos, tanto dos diabásios como dos arenitos finos 

compactos (Figura 6.1.3-22 e Figura 6.1.3-23). 

 
Figura 6.1.3-22 – As rochas da formação Teresina, com exceção dos horizontes friáveis, prestam-se para a 

produção de materiais pétreos britados, no caso arenitos finos compactos. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 
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Figura 6.1.3-23 – Para produção de materiais pétreos britados para concretos, pode-se utilizar diabásios e 

basaltos da região. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2010. 

 

Caso as escavações obrigatórias não sejam suficientes para atender a demanda das 

obras, não haverá dificuldade em se obter o volume complementar necessário a pequena 

distância em explorações comerciais. Duas pedreiras comerciais em Guarapuava, duas em 

Reserva e uma em Irati são disponíveis distantes no máximo 50 km do aproveitamento da 

PCH KM 19. 

O abastecimento de areia, pode ser obtido da região de Ponta Grossa através de 

diversas minerações. As jazidas estão localizadas a aproximadamente 80 km. A região em que 

o aproveitamento esta inserido é praticamente estéril em termos de areias apropriadas para a 

produção de concreto. 

Embora ocorram pequenas concentrações localizadas ao longo do rio dos Patos, 

nenhuma delas apresenta viabilidade de exploração devido ao pequeno volume disponível. 

O material arenoso da região de Ponta Grossa apresenta a seguinte composição 

granulométrica, conforme Tabela 6.1.3-1. 
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Tabela 6.1.3-1 – Areia do rio Tibagi 

% Passando 
Areia Grossa Areia Média 

Peneira mm 

3/8” 9,500 100,00 100,00 
Nº. 04 4,800 96,1 95,2 
Nº. 08 2,400 90,2 94,1 
Nº. 10 2,000 82,1 90,1 
Nº. 30 0,600 51,2 73,4 
Nº. 40 0,420 32 60,5 
Nº. 80 0,180 6,2 10,4 
Nº. 100 0,150 6,1 10,5 
Nº. 200 0,074 1,6 1,4 

Fonte: Elaboração Própria 

Tendo-se em vista a previsão de construção de uma barragem de concreto, a busca 

foi dirigida para a obtenção de agregados pétreos e areias. Como a previsão de retirada de 

rocha das escavações necessárias à obra, é de pequena monta, optou-se, em princípio, pela 

utilização de pedreiras comerciais. Para tal foram visitadas duas pedreiras de Guarapuava 

(Guarapuava Ltda. e Péroloa Ltda.) , duas em Reserva (Embaú Ltda. e Soavinski Ltda.) e uma 

em Irati (Boscardin Ltda.). Todas utilizam basalto para brita, com as características 

macroscópicas de rocha de boa qualidade: cor cinza escura a preta, alta densidade, fraturas 

retilíneas e cortantes, microcristalina e com granulação fina. Os ensaios tecnológicos 

executados confirmaram as boas características da rocha, tendo indicado baixo desgaste à 

abrasão “Los Angeles” e pequena perda no ensaio de sanidade (“Soundness Test”). Análise 

microscópica desse material mostrou uma rocha com textura subofítica e estrutura maciça e 

fraturas preenchidas por óxido de Fe oriundos de alteração incipiente. A mineralogia é 

constituída por 40% de labradorita (feldspato plagioclásio), 35% de augita (piroxênio) e 10% 

de minerais opacos, além de vidro vulcânico (10%) e minerais de alteração: traços de epidoto 

e 5% de hidróxidos de Fe.  

O custo do material nas cinco pedreiras é de R$ 35,00/m³, o custo do material, na 

jazida e juntamente com o custo de entrega no local do empreendimento, que fica entre 20 a 

aproximadamente 50 km de distância, varia de R$ 50,00 a 60,00/m³. 

No local da obra, de acordo com o mostrado pelas sondagens executadas, ocorre 

predominantemente diabásio, porém recoberto por sedimentos da formação Teresina e com 

dificuldade de explotação. Encontra-se a profundidade considerável, e o arenito fino dessa 
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mesma formação apresenta características que tornam menos interessante sua utilização como 

agregado, pois possuem níveis argilosos e intensa estratificação, não sendo, portanto, 

interessante sua exploração.  

Areia pode ser abastecida toda, por Ponta Grossa sendo o trajeto totalmente em 

estradas pavimentadas, exceto pelo trecho de 4 km que dá acesso ao local da barragem e que 

passa por propriedades particulares em estradas não pavimentadas. O custo médio posto no 

local da obra é de R$ 30,00/m³. 

Para a obtenção de materiais para execução de ensecadeiras, aterros de caminhos, 

desvios e áreas de bota-fora, à opção pelas argilas lateríticas (horizonte B dos latossolos) ou 

argilitos da formação Teresina, material abundante na região, que possui como características 

geotécnicas, sua homogeneidade, impregnação (e consequente estabilização) por óxidos de Fe 

e Al, que se reflete em baixa expansão e retração, baixa permeabilidade e boa trabalhabilidade 

quando compactadas. Caixas de empréstimos e bota-foras poderão ser locadas, ao longo do 

acesso em quase toda extensão da área, conforme desenho Implantação Geral das Obras 

Principais (ver Desenho nº 119.028.1.5.03.002 – Volume V). Não foram encontrados nos 

ensaios solos especiais, tais como hidromórficos orgânicos. 

Os horizontes de rocha de menor qualidade que não se prestarem para emprego 

em concreto poderão ser utilizados como material para “rip-raps” e ensecadeiras. Do mesmo 

modo as misturas de solos saprolíticos, matacões e argilas que serão extraídas das escavações 

das ombreiras tomadas d’água e porção superior da casa de força, poderão fornecer materiais 

para a construção de ensecadeiras. 

Materiais excedentes (bota-fora) poderão ser aproveitados para a melhoria dos 

caminhos de acesso; para execução do revestimento primário desses acessos poderá ser 

utilizada a rocha alterada (saprolito) extraída das escavações para instalação da base da 

barragem e de outras estruturas como túnel e canal de adução e tomada d’água. 
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6.1.3.8.1. Viabilidade Econômica 

O material das pedreiras apresenta boa qualidade e possuem a quantidade 

suficiente para atender a PCH KM 19. 

Porém em função da localização em relação ao empreendimento, os custos de 

material, além do transporte podem sofrer pequenas variações. A Tabela 6.1.3-2 mostra o 

comparativo de preços e distâncias. 

  Tabela 6.1.3-2 – Comparativo de preços e distâncias entre as pedreiras disponíveis. 

Pedreira 

Distância da pedreira ao 
local do 

empreendimento 

(km) 

Custos 

Aquisição no local da 
pedreira 

(R$) 

Aquisição no local do 
empreendimento 

(R$) 

Guarapuava 55 35 60 
Pérola 54 35 60 
Boscardin 38 35 40 
Embaú 48 35 50 
Soavinski 43 35 50 

Fonte: Elaboração própria. 

6.1.3.8.2. Recursos Minerais 

Foi observado que na Região da área de estudo é abundante em recursos naturais, 

sendo identificados 41 títulos minerários registrados pelo DNPM (Departamento Nacional de 

Produção Mineral) até outubro de 2012. Dentro destes 6 estão em fase de requerimento de 

pesquisa, 12 tem autorização de pesquisa, 3 tem disponibilidade, 7 estão em fase de 

requerimento para o licenciamento, 8 estão licenciados, 1 requerimento para registro de 

extração, 1 tem registro de extração e 3 tem concessão de lavra. 

Segundo os registros do DNPM, dentre os processos em cadastrados nesse 

departamento, a região apresenta: Água mineral, Areia, Argila, Argila Refratária, Basalto, 

Cascalho e Diabásio.  
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A Figura 6.1.3-24 apresenta a localização dos registros Minerários no entorno da 

PCH KM 19. Destaca-se que o empreendimento não apresentará interferência com qualquer 

titulo minerário cadastrado no DNPM.  

O detalhamento referente aos minerais que se localizam próximos á PCH, pode 

ser observado na . 

Tabela 6.1.3-3– Títulos minerais próximos à PCH KM 19 

Processo Ano Área (ha) Situação 

826.945 
826.799 
826.729 
826.823 

2013 
2013 
2006 
2013 

107,10 
49,75 
23,45 
982,11 

Requerimento de Pesquisa 
Autorização de Pesquisa 
Licenciamento 
Requerimento de Pesquisa 

Fonte: DNPM – SIGMINE – Títulos Minerários PR – DEZ/2013 

 
Figura 6.1.3-24 – Títulos minerais próximos à PCH KM 19 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.1.4. Geomorfológico 

6.1.4.1. Aspectos Gerais 

A região onde se pretende instalar a PCH KM 19 (Figura 6.1.4-1), localiza-se na 

parte central do Estado do Paraná e é caracterizada pelo segundo planalto paranaense 

desenvolvido sobre a sequência permo-carbonífera da bacia sedimentar do Paraná 

(Paleozóica). 

 
Figura 6.1.4-1 - Rio dos Patos, localizado na parte central do Estado do Paraná em geomorfologia caracterizada 

pelo Segundo Planalto. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

 

A área insere-se inteiramente no Segundo Planalto Paranaense (Maack, 1948) e 

regionalmente estende-se para o Terceiro Planalto na porção NW, já próxima a cidade de 

Prudentópolis, onde são observados elementos da estratificação dos sedimentos paleozóicos 

(Figura 6.1.4-2) e da Escarpa da Formação Serra Geral e do “Trapp” Basáltico. 
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Figura 6.1.4-2 - Elementos da estratificação dos sedimentos paleozóicos observados, característicos da região 

central do Estado do Paraná 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

O Segundo Planalto caracteriza-se como uma faixa com média de 100 km de 

largura, limitada pela “Escarpa Triássica” (Escarpa da Serra Geral) a oeste e norte e pela 

“Escarpa Devoniana” a leste. Na região, no reverso da Escarpa Devoniana, as altitudes 

máximas atingem 1200 metros nas proximidades do município de Inácio Martins, diminuindo 

até cerca de 650 metros no leito do Rio dos Patos, quando este atravessa a Escarpa da Serra 

Geral, no limite entre o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense. O relevo no Segundo 

Planalto Paranaense é contrastante, junto à Escarpa Devoniana as amplitudes são grandes, 

com encostas abruptas, “canyons” e trechos encaixados dos rios, inúmeras cachoeiras e 

corredeiras sobre leito rochoso. Afastando-se da Escarpa Devoniana, no sentido oeste e 

noroeste, predomina paisagem de topografia suavemente ondulada de configuração muito 

uniforme, formada por colinas suaves. Outras feições morfológicas presentes neste planalto 

são as furnas e os relevos ruiniformes, particularmente na região dos Campos Gerais. 

Nas proximidades da Escarpa da Serra Geral, destacam-se mesetas, colinas e 

morros testemunhos, formados por rochas vulcânicas (derrames de basalto da Formação Serra 

Geral). No Segundo Planalto, os morros testemunhos também aparecem sustentados por 

arenitos do Grupo Itararé (Figura 6.1.4-3). Os principais rios do Segundo Planalto Paranaense 

são o Iguaçu, o Tibagi e seus afluentes. O Rio Iguaçu é um rio antecedente, isto é, é mais 

antigo que o relevo escalonado atual. Direciona-se de leste para oeste/noroeste, atravessando 

as escarpas em gargantas profundas esculpidas pela erosão. O Rio Tibagi e o Rio dos Patos, 

que possuem suas nascentes nos Campos Gerais, no próprio Segundo Planalto, são exemplos 
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de rios consequentes, isto é, acompanham o declive do relevo regional até próximo da 

Escarpa da Serra Geral, onde passa a comportar-se também como um rio antecedente.  

 
Figura 6.1.4-3 - No Segundo Planalto, os morros testemunhos também aparecem sustentados por sedimentos do 

Grupo Passa Dois. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

A variação altimétrica na região compreende mínimos de 650 metros associados à 

calha do Rio dos Patos e seus afluentes, enquanto os máximos referem-se à borda da “Escarpa 

Basáltica”, posicionada na porção noroeste da área, com altitudes próximas dos 1000 metros. 

Com relação à declividade, a área apresenta um padrão variado de baixo a 

abrupto, com morfologia associada a extensas áreas planas, associadas a planícies de 

inundação e locais com maior concentração de encostas com maiores declividades. 

6.1.4.2. Geomorfologia da Bacia do Rio dos Patos 

Nessa região do estado do Paraná, em sua maior extensão ocorre estratos 

pertencentes ao segundo planalto que declinam suavemente em direção oeste e noroeste. O 

planalto interiorano é separado por um degrau formado entre sedimentos paleozóicos e as 

formações mesozóicas.  
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Litologicamente a geologia da região do rio dos Patos é constituída de uma soleira 

de diabásio da Formação Serra Geral de idade Juro-cretácea, com espessura média de 80 m 

(Figura 6.1.4-4), porém na área da PCH KM 19 ocorre em pequenas lentes introduzidas entre 

os sedimentos. A soleira está introduzida entre as camadas de argilitos e siltitos 

principalmente, da formação Teresina.  

 
Figura 6.1.4-4 – A soleira de diabásio ocorre a montante do barramento, com espessura média de 80 m origina 

várias cascatas. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

As diferenças de composição mineralógica entre as duas formações produziram na 

região várias cachoeiras e cascatas, além de uma série de corredeiras (Figuras 6.1.4-5  e 6.1.4-

6).  



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR  II-94 

 
Figura 6.1.4-5 - Cascata produzida pela diferença de composição mineralógica entre as duas formações 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 

 

Figura 6.1.4-6 – Os estratos horizontalizados da formação Teresina, servem como suavização das quedas d'água 
da soleira. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 

A rocha sã da soleira tem textura micro-cristalina, estrutura maciça, e pouco 

fraturada, classificada como diabásio. Em alguns cortes da região pode-se observar disjunções 

colunares (Figura 6.1.4-7) e baixo grau de esfoliação esferoidal em fase de intemperismo. 
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Figura 6.1.4-7 - Em alguns cortes da região pode-se observar disjunções colunares e baixo grau de esfoliação 

esferoidal em fase de intemperismo. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

A Formação Teresina é constituída por argilitos, folhelhos e siltitos cinza-escuros 

e esverdeados, ritmicamente intercalados com arenitos muito finos, cinza-claros. Quando 

alterada, esta unidade mostra cores diversificadas em tons amarelados e avermelhados. 

Comumente apresenta lentes e concreções carbonáticas, com formas elípticas e dimensões 

variadas. As zonas de contato entre a soleira e os sedimentos podem facilitar a permeabilidade 

e percolação. 

A bacia do rio dos Patos está inserida no segundo planalto paleozóico e adentra na 

bacia hidrográfica do rio Ivaí. O relevo é praticamente plano e suave na porção superior dos 

sedimentos, tornando-se ondulado acidentado conforme o grau de escavação ou erosão 

produzido durante a evolução da calha do próprio rio ao atravessar as soleiras.  

As nascentes dos principais rios da região se dão no relevo suave e nesses casos 

desenvolve solos hidromórficos com pequenas bacias localizadas e brunizens, e à medida que 

cortam as soleiras ou os derrames experimentam o controle estrutural das falhas, diáclases e 

vários trapps, favorecendo o aparecimento de corredeiras e cascatas, que são utilizadas para 

reservatórios, conforme Figuras 6.1.4-8 e 6.1.4-9. 
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Figura 6.1.4-8 - A medida que cortam as soleiras o controle estrutural das falhas, diáclases, favorecem o 

aparecimento de corredeiras e cascatas, que são utilizadas para reservatórios. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

 
Figura 6.1.4-9 - Área da Usina da COPEL que utiliza uma das corredeiras do rio dos Patos. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 

O modelo das formas de relevo e a distribuição dos demais aspectos paisagísticos, 

incluindo solos e tipos de vegetação, associados às regiões cujo substrato rochoso é 

constituído por estratos sedimentares sequenciais e superpostas, são fortemente influenciados 

e controlados pelos seguintes fatores: 

-Natureza química e, consequentemente, mineralógica; 

-Densidade e grau de dissecação ou de entalhamento vertical da drenagem local; 
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-Clima e episódios de aplainamento e pedeplanização. 

Em áreas intensamente dissecadas pela drenagem como no caso do vale do rio dos 

Patos, o perfil das vertentes dos vales é classicamente em terraços, que resultam do 

entalhamento do relevo sobre os diferentes horizontes que constituem os sedimentos e a 

soleira de diabásio e que oferecem diferentes graus de resistência ao intemperismo e à erosão 

(Figuras 6.1.4-10 e 6.1.4-11). Quando não há perturbações sequenciais por ação das 

tectônicas, as formas representadas são simetricamente opostas, ou seja, uma é a imagem 

especular da outra. Patamares (terraços) suavizados alternam-se, ao longo do perfil, com 

faixas de acentuada declividade, as quais podem ser acompanhadas e traçadas lateralmente, às 

vezes, por muitos quilômetros.  

 
Figura 6.1.4-10 - O vale do rio dos Patos resulta do entalhamento de diferentes horizontes que constituem os 
sedimentos e a soleira de diabásio e que oferecem diferentes graus de resistência ao intemperismo e à erosão. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 
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Figura 6.1.4-11 - O perfil das vertentes dos vales é classicamente em terraços, que resultam do entalhamento do 

relevo. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

Os patamares se estabelecem sobre a faixa de contato entre os sucessivos 

sedimentos, variações composicionais e granulométricas e, por isso, alguns são mais 

suscetíveis ao intemperismo do que outros, assim pode-se perceber as linhas positivas de 

ruptura da declividade. A figura 6.1.4-12 mostra evidências de zonas coluvionares e de 

taludes susceptíveis ao deslizamento, devido ao corte do relevo e entalhamento das drenagens. 

 
Figura 6.1.4-12 - Evidências de zonas coluvionares e de taludes susceptíveis ao deslizamento, devido ao corte do 

relevo e entalhamento das drenagens. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 
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No reverso da escarpa superior, geralmente ocorre uma sequência de mesetas com 

topo plano, limitadas lateralmente por ravinamentos profundos e marcantes, devido a presença 

de grande número de depressões fechadas, circulares, elípticas ou amostradas, preenchidas 

por lamina d’água ou por solos hidromórficos, conforme Figura 6.1.4-13. Nessas condições, o 

topo rochoso geralmente se encontra a pequena profundidade. 

 
Figura 6.1.4-13 - Depressões fechadas, circulares ou elípticas, preenchidas por lamina d’água ou por solos 

hidromórficos podem desencadear um processo de movimentos de massa. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

Em áreas onde a tectônica apresenta menor atividade e ou menor amplitude de 

movimentação de blocos e ou maior aleatoriedade de orientação de fraturamento e ou 

litologias apresentam-se muito espessos e onde (por isso mesmo) o sistema de drenagem é 

menos denso ou de entalhamento menos profundo, o intemperismo pode ser muito intenso e 

essas feições podem ficar gradativamente mascaradas pelo desenvolvimento de solos muito 

espessos, passando, o relevo, a ser marcado por interflúvios largos de dorso suavemente 

colinoso, conforme Figuras 6.1.4-14 e 6.1.4-15. 
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Figura 6.1.4-14 - Menor atividade tectônica, menor amplitude de movimentação de blocos e ou maior 

aleatoriedade de orientação de fraturamento e ou litologias produzem solos muito espessos, passando, o relevo, a 
ser marcado por interflúvios largos de dorso suavemente colinoso. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 

A observação do traçado das principais bacias hidrográficas da região, em 

fotografias aéreas de menor escala ou imagens de satélite, evidencia a existência de um 

moderado controle estrutural sobre o padrão de drenagem local. Repentinas inflexões e 

cotovelos no curso dos rios formam um padrão próximo do retangular, refletindo a influência 

dos principais padrões de lineamentos tectônicos/fraturamentos verticais a subverticais – NE e 

NW e, como consequência, num sistema de treliças. A presença de múltiplas quedas d’água e 

corredeiras se deve a presença da soleira entre os sedimentos influenciados pela resistência a 

erosão conforme a composição mineralógica. 

 
Figura 6.1.4-15 – Se o sistema de drenagem é menos denso ou de entalhamento menos profundo, o intemperismo 

pode ser muito intenso e essas feições podem ficar gradativamente mascaradas. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 
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6.1.5 Geotécnico 

Os estudos geotécnicos abrangeram, conforme apresentado no Capítulo 5 – Áreas 

de Influência, as mesmas áreas definidas para os estudos geológicos. A sua metodologia está 

descrita no item 6.1.3.1 Materiais e Métodos. 

A constituição geológica/geotécnica da região da PCH KM 19 pode ser 

visualizada no Desenho nº 119.028.1.5.06.001 – Mapa Geológico Regional. A área sobre a 

qual deve ser implantado o empreendimento da PCH KM 19 é constituída por: camadas 

sedimentares do Grupo Passa Dois - Idade Permiano Superior e Grupo São Bento – Idade 

Triássica. 

- Grupo Passa Dois 

Foram mapeadas na AID, sedimentos da Formação Serra Alta, depositada em 

plataforma epinerítica, composta de lamitos e folhelhos cinzentos, escuros, maciços e 

microlaminados e da Formação Teresina, constituída por siltitos acinzentados com 

intercalações de calcário micrítico e estromatolítico, de ambiente de planície de marés e 

plataforma epinerítica (Figura 6.1.5-1). Apresenta laminação paralela, ondulada e flaser. A 

área tem com ocorrência litoestratigráfica intercalações de argilitos e folhelhos cinza-escuros 

e folhelhos pretos, às vezes com níveis de rochas carbonáticas (Figura 6.1.5-2). 
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Figura 6.1.5-1- Formação Teresina na AID, constituída por siltitos acinzentados com intercalações de calcário 

micrítico e estromatolítico. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

 
Figura 6.1.5-2- Intercalações de argilitos e folhelhos cinza-escuros e folhelhos pretos, às vezes com níveis de 

rochas carbonáticas. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

Esta formação é constituída de uma seqüência bastante regular de argilitos cinza, 

com intercalações de folhelhos e siltitos com lentes calcíferas centimétricas de coloração 

cinza-esverdeada. Devido as suas características argilosas estes sedimentos apresentam maior 

potencial no fornecimento de matéria-prima para a indústria cerâmica (Figura 6.1.5-3). 
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Figura 6.1.5-3- Seqüência bastante regular de argilitos cinza, com intercalações de folhelhos e siltitos com lentes 

calcíferas centimétricas de coloração cinza-esverdeada. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

- Grupo São Bento 

Litologicamente a geologia da região do barramento é constituída de uma soleira 

de diabásio da Formação Serra Geral de idade Juro-cretácea, com espessura média de 80 m. A 

rocha sã tem textura micro-cristalina, estrutura maciça, e pouco fraturada. Em alguns cortes 

da região podem-se observar disjunções colunares e baixo grau de esfoliação esferoidal em 

fase de intemperismo. 

 É importante destacar que a soleira de diabásio está introduzida entre estratos 

horizontais da formação Teresina, constituídos de siltitos e argilitos intercalados com lentes 

de calcário. A zona de contato entre a soleira e os sedimentos podem facilitar a 

permeabilidade e percolação.  No local do barramento aflora apenas sedimentos da formação 

Teresina, a soleira aflora a montante do eixo de barragem. 

 Sedimentação aluvionar ou terraços coluvionares de idade holocênica ocorre 

sobre os sedimentos das formações Teresina e Serra Alta, como uma cobertura de solos 

podzólicos e sedimentos turfo-argilosos não ultrapassando a espessura de 3,0 metros. Trata-se 

de evolução geomorfológica colúvio-aluvionar não caracterizada como de inundação, porém a 

ocorrência de aluviões classicamente como depósitos argilo-turfosos é despresível na área 

(Figura 6.1.5-4).   
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Figura 6.1.5-4 - A evolução geomorfológica colúvio-aluvionar não é caracterizada como de inundação, assim a 
ocorrência de aluviões com depósitos argilo-turfosos é praticamente inexistente na área. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 

Depósitos coluvionares, resultantes do lento rastejo, em massa, dos produtos de 

alteração dos diabásios e sedimentos, podem ser esperados em toda a região, mormente 

quando a declividade das vertentes é elevada. Esses depósitos se localizam e acumulam 

geralmente nos patamares topográficos, esculpidos pela alteração/erosão sobre a zona de 

contato entre as diversas unidades litológicas representadas pela suavização local da 

declividade da vertente. 

 Diferentemente dos depósitos aluvionares, as acumulações desta categoria são o 

resultado de processos de ruptura da estabilidade das encostas, sob a forma de movimentos de 

massa (escorregamentos, landslides) ou, de um processo lento, cumulativo e continuado de 

queda e rastejo de blocos, misturado com solo de alteração em processo de coluviação (talus). 

No primeiro caso, os movimentos de ruptura podem afetar rampas de colúvio ou solos 

residuais de encostas; no segundo, são típicos de encostas íngremes e rochosas e por isso 

acumulam-se nos canais dos rios mais aprofundados. É comum a ocorrência de depósitos de 

talus, em várias situações, abaixo das linhas de cornija traçadas na fotointerpretação da área.  

Além dos solos no sentido pedológico, são materiais inconsolidados os 

sedimentos coluvionares e aluvionares, de terraços e saprólitos.  
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Na área do empreendimento não ocorre solo hidromórfico orgânico, nem solos 

argilosos e siltitos/arenosos de sedimentação aluvionar (Holoceno), porém em toda extensão 

do canal do rio dos Patos são observados solos litólicos com blocos de diabásio 

principalmente, e blocos alongados ou estratificados provenientes da queda de materiais da 

formação Teresina, localizada acima da soleira ou durante a erosão das rochas sedimentares 

na base da soleira (Figuras 6.1.5-5 e 6.1.5-6). Solos residuais (espessura máxima de 3,0 m), 

ocorrem na parte alta da área, já fora da influencia do futuro lago ou das ombreiras onde será 

implantado o eixo da barragem. São desenvolvidos no local através do processo de evolução 

geomorfológica e processos intempéricos sobre sedimentos argilosos e folhelhos das 

formações Teresina e Serra Alta (Figura 6.1.5-7). Em alguns pontos na região pode-se 

verificar a presença de placas de folhelhos e argilitos parcialmente intemperizados (corte da 

Rodovia BR-476) e da alteração da rocha básica (in situ), evoluido pedogeneticamente 

(horizonte B, latossolo), com laterização, lixiviação das bases com boa formação de 

crustações (limonitização). 

Os solos saprolíticos possuem espessura variável e grau de alteração relacionado 

às condições estruturais e morfológicas de cada local.  

São constituídos por uma mistura inconsolidada de solo de natureza síltico-

argilosa, derivado da alteração dos diabásios, com blocos de rocha erraticamente dispersos 

dentro dessa massa. Suas cores geralmente variam de tons amarelados a marrons claros, 

demonstrando apenas ação incipiente dos efeitos de laterização. 

Em alguns pontos pode-se verificar a presença do topo rochoso dos sedimentos da 

formação Teresina variando de siltito, argilitos e arenitos finos, observados em vários 

afloramentos da região e nesses casos ocorrem solos saprolíticos e litólicos assentados 

diretamente sobre as essas rochas. 
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Figura 6.1.5-5 - Blocos alongados ou estratificados provenientes da queda de materiais da formação Teresina, 
localizada acima da soleira ou durante a erosão das rochas sedimentares na base da soleira. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 

 

 

Figura 6.1.5-6 - Em toda extensão do canal do rio dos Patos são observados solos litólicos com blocos de 
diabásio. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 
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Figura 6.1.5-7 - Solos desenvolvidos no local através do processo de evolução geomorfológica e processos 
intempéricos sobre sedimentos argilosos e folhelhos das formações Teresina e Serra Alta. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti 

6.1.5.1. Propriedades Geotécnicas  

O mapeamento geotécnico é aplicável para a indicação de diferentes Unidades de 

Terreno e suas características e a adequabilidade para implantação de projetos de engenharia, 

indicando áreas mais favoráveis ou restritas aos diferentes tipos de obras. 

6.1.5.1.1. Ensaios Geotécnicos 

Os ensaios geotécnicos de campo permitem visualizar ¨in loco¨ atributos que 

avaliam o comportamento geotécnico das litologias e a relação solo/rocha com as variáveis 

hidrológicas. Os ensaios e análises efetuadas serviram para caracterizar as seguintes 

propriedades dos materiais: classe textural (granulometria); porosidade e grau de saturação 

(índices de campo); teores de umidade (limites de liquidez e de plasticidade); volume de fluxo 

de água (permeabilidade) e avaliação de absorção de água (erodibilidade). 

Com base na A.B.N.T. foram amostrados 4 perfis de cortes de estradas, 

contemplando de maneira aproximadamente representativa toda a área do empreendimento e 

para o conhecimento do nível de profundidade do lençol freático e determinação do contato 

rocha intemperizada/rocha sã foram executadas 2 sondagens geofísicas de eletroresistividade. 
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Alguns perfis de corte de estrada foram avaliados na região do barramento e canal 

de adução com objetivos específicos de detalhar as relações solo/rocha sã parental e suas 

variações quanto a espessura e intemperismo. Sendo apresentadas a seguir nas tabelas 6.1.5-1 

a 6.1.5-7.  

Tabela 6.1.5-1– Pontos Amostrados – S-1 
(BR-476, ao lado direito da ponte sobre o Rio dos Patos) 

Espessura (m) 
Descrição do solo 

Início Fim 
0,0 0,20 Solo orgânico argiloso cinza 
0,20 0,90 Solo argiloso vermelho claro 
0,90 1,10 Solo argiloso vermelho 
1,10 2,00 Argila lilás intercalada com silte amarelo (F. Teresina) 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 6.1.5-2– Pontos Amostrados – S-2 
(Estrada vicinal que dá acesso a Usina da COPEL) 

Espessura (m) 
Descrição do solo 

Início Fim 
0,0 0,50 Solo orgânico argiloso marrom 
0,50 1,00 Solo argiloso vermelho 
1,00 1,40 Argila cinza (F. Teresina) 
1,40 2,00 Argila lilás passando a esverdeada (F. Teresina) 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 6.1.5-3 Pontos Amostrados – S-3 
(Estrada de acesso ao Parque Rickli) 

Espessura (m) 
Descrição do solo 

Início Fim 
0,0 0,80 Solo orgânico argiloso marrom 
0,80 1,30 Solo silto-argiloso vermelho 
1,30 1,50 Argila cinza (F. Teresina) 
1,50 2,00 Argila lilás passando a esverdeada (F. Teresina) 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 6.1.5-4– Pontos Amostrados – S-4 
(Estrada vicinal que dá acesso ao Bairro Boa Vista) 

Espessura (m) 
Descrição do solo 

Início Fim 
0,0 0,30 Solo orgânico argiloso marrom 
0,30 0,90 Solo argiloso vermelho 
0,90 1,70 Argila cinza (F. Teresina) 
1,70 2,00 Argila lilás passando a esverdeada (F. Teresina) 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 6.1.5-5– Índices físicos dos solos da região 

UGT  G P (%) K (cm/s) LL LP E LF (m) 
Solo aluvionar 38,1/36,2/25,7 27,1 10-² 25,3 26,7 15 3,0 
Solo residual 39,3/33,7/27,0 31,6 10-4 36,5 32,8 12 11,0 

Nota: UGT: Unidade Geotécnica de Terreno; AG/SI/AR: Granulometria (argila, silte, areia); P (n): Porosidade 
em %; K⁴: Permeabilidade; LL: Limite de liquidez; LP: Limite de plasticidade; E: Erodibilidade; LF: 
Profundidade do lençol freático em metros. 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Tabela 6.1.5-6 Sondagens de eletroresistividade SEV-1, na Estrada da Boa Vista (solos residuais) 

Espessura (m) Resistividade (ohm.m) Condições do material 
0,0 1,3 160 Seco 
1,3 4,2 90 Subsaturado 
4,2 5,0 60 Saturado a subsaturado 
5,0 20,0 180 Compacto 

Maior 20,0  340 Rocha sã 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 6.1.5-7– Sondagens de eletroresistividade SEV-2, na Estrada do Salto Sete (solos coluvionares/terraços) 

Espessura (m) Resistividade (ohm.m) Condições do material 
0,0 0,2 160 Seco 
0,2 1,5 90 Subsaturado 
1,5 2,9 60 Saturado a subsaturado 
2,9 15 180 Compacto 

Maior 15,0  340 Rocha sã 

Fonte: Elaboração Própria 

6.1.5.1.2. Unidades Geológico/geotécnicas 

O mapeamento geológico/geotécnico foi obtido através do cruzamento de 

informações do mapeamento geológico, aspectos geotécnicos de campo, mapa de declividade, 

ensaios de percolação e absorção, e dados geofísicos. 

Considerou-se como Unidades de Terreno os solos residuais ou transportados 

sobre Formação Teresina com faixas de declividade entre 0-6% e os solos 

coluvionares/terraços sobre a Formação Teresina/Serra Geral com declividades entre 6-10%. 
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- Solos Residuais  

Esta unidade ocorre com maior frequência nas áreas de interflúvios e é constituída 

de solos residuais jovens a maduros, com inclusões de solos transportados (Figura 6.1.5-8). O 

perfil típico caracteriza-se por: 

-solo residual orgânico argilosiltoso, marrom-avermelhado, poroso, baixa 

resistência à penetração, elevada permeabilidade, e espessuras médias inferiores a 1,3 m; 

-solo maduro a jovem conservando algumas estruturações da rocha original, 

matriz argilosa, coloração vermelho a lilás, poroso, permeabilidade elevada, baixa resistência 

à penetração, espessuras médias de 0,80 m; 

 -argilitos de coloração, cinza-esverdeada, textura silto/argilosa, estrutura 

geológica sub-horizontal (folhelhos), boa porosidade, baixa permeabilidade, média resistência 

a penetração e espessuras médias superiores a 15,0 m. 

 
Figura 6.1.5-8 - Nas áreas de interflúvios predominam solos residuais jovens a maduros, com inclusões de solos 

transportados. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

- Solos Aluvionares / Coluvionares 

Ocorre com maior frequência nas áreas de baixios com predominância de solos 

litólicos, pouco orgânicos. Normalmente nessas áreas, quando existe, o solo aluvionar passa 
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diretamente para solos litólicos fragmentados ou blocos misturados (Figura 6.1.5-9). O perfil 

típico é um: solo residual orgânico argiloso (alúvio), preto, poroso, elevada resistência à 

penetração, elevada permeabilidade, e espessuras médias inferiores a 1,0 m;  solo litólico 

jovem orgânico, poroso, permeabilidade boa, elevada resistência à penetração, espessuras 

médias de 2,40 m e uns fragmentos e blocos de coloração avermelhada a preta, elevada 

porosidade, elevada permeabilidade, resistência a penetração e espessuras médias superiores a 

10,00 m.   

 
Figura 6.1.5-9 – Nas áreas de baixios, coluvionares, aluvionares ou terraços predominam solos litólicos.  

Foto: Donizeti Antônio Giusti 

6.1.5.1.3. Adequabilidade Geotécnica 

A apresentação de adequabilidade tem por objetivo recomendar, facilitar e 

sintetizar as informações e dados dos itens anteriores como uma contribuição técnica mais 

específica.  

Desta forma as 2 Unidades Geotécnicas de Terreno, determinadas para a  área 

foram avaliadas quanto à adequabilidade para implantação da PCH, considerando a litologia, 

materiais inconsolidados, gênese, textura, granulometria, espessura, porosidade e 

permeabilidade  (percolação e absorção), espessura (geofísica) e resistência à penetração.  
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Para a Unidade de Terreno Solos Residuais, a avaliação é: adequabilidade boa 

para implantação de vias de circulação; não há necessidade de cortes e aterros na área desta 

Unidade Geotécnica; caso ocorra execução de cortes e aterros, deve-se limitar à altura 

máxima de 2,50 m; no caso de detecção de fontes ou nascentes de água deve-se mantê-las 

protegidas por vegetação; baixa susceptibilidade à erosão para declividades na faixa de 0-

10%. Os problemas esperados são: possibilidade de erosão ou movimentos de massa se 

ocorrer interceptação do nível do lençol freático ou os cortes atingirem alturas superiores a 

5,00 m. 

Para a Unidade de Terreno Solos Coluvionares/Aluvionares, a  

avaliação é: possibilidade de implantação de estruturas enterradas e vias de circulação; 

escavabilidade boa; possibilidade de execução de drenos; em casos específicos pode-se 

proceder aterramento. Os problemas esperados são: possibilidade baixa de erosão ou 

movimentos de massa se os cortes atingirem alturas superiores a 5,00 m; embora se tratando 

de solos aluvionares, para a área em questão não se espera problemas de susceptibilidade à 

saturação, nem umidade excessiva quando desprovidos de sistema de drenagem ou durante 

pluviosidade anômala; não ocorrem solos hidromórficos. 

6.1.5.1.4. Condições Geotécnicas das Rochas 

As características tecnológicas das rochas básicas são bastante conhecidas através 

dos diversos projetos e obras executados sobre basaltos no Brasil, além de análises 

tecnológicas para determinação de parâmetros de britagem para as diversas pedreiras. Para a 

região, em muitos casos as rochas sedimentares das diversas formações da bacia do Paraná, 

também são amplamente usadas, inclusive, a Prefeitura de Prudentópolis tem uma Lavra a 

Céu Aberto onde utiliza siltitos e arenitos (rochas sãs) para pavimentação e britagem, que do 

ponto de vista geotécnico possuem características geomecânicas, de certa aplicabilidade em 

projetos. 

As características geomecânicas médias das rochas básicas regionais são 

resumidas nas Tabelas 6.1.5-8 e 6.1.5-9: 
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Tabela 6.1.5-8– Características geomecânicas do basalto. 

Rocha 
Resistência à 

compressão simples 
(seco) 

Módulo de 
elasticidade (MPa) 

Peso específico 
aparente (g/cm³) 

Perda ao sulfato de 
sódio (%) 

Basalto maciço 240 69.000 2,8 2 a 5 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 6.1.5-9– Parâmetros geomecânicos dos basaltos. 

Rocha 
Desgaste por Abrasão 

(Los Angeles) 
Adesividade a 

ligante betuminoso 
Porosidade aparente 

(%) 

Perda de peso agregado 
solução de sulfato e 

magnésio(%) 
Basalto maciço 16,3 Satisfatório 1,3 0,71 

Fonte: Elaboração Própria 

A ocorrência de juntas e diaclases, nos diabásios, e a estratificação horizontal, na 

formação Teresina, podem gerar interconexão, assim como situações de níveis de 

intemperismo, requerendo o tratamento da fundação para sua impermeabilização.  

Durante a inspeção de campo não foram observadas estruturas ou diaclasamentos 

intensos em afloramentos, porém a intercalação entre os sedimentos da formação Teresina é 

bastante intenso.   

6.1.5.2. Critérios Adotados para Definição do Plano de Sondagens 

O plano de sondagens estabelecido buscou esclarecer as condições do subsolo 

existente ao longo das principais estruturas que constituem o empreendimento. Assim, foram 

posicionados dois furos de sondagem rotativa, próximos ao eixo de barragem e que 

contemplasse a espessura total da soleira de diabásio e o topo da formação Teresina, na área 

da casa de força. 

O emprego de sondagens rotativas teve por objetivo determinar a espessura total 

de material de cobertura (topo da formação Teresina) e penetrar na rocha da soleira (diabásio) 

testemunhando-a e assim permitindo sua análise acurada, ultrapassar toda espessura da soleira 

e atingir a base (formação Teresina). As sondagens e ensaios de perda d’água sob pressão 

objetivaram permitir a observação direta das camadas de solo e rocha alterada (saprolito), sua 

caracterização e a determinação de suas espessuras, além de permitir a observação e a 

medição de estruturas reliquiares como diaclases com vistas a estabelecer a situação local em 
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termos de linhas de percolação de água, posicionamento de blocos, matacões e 

susceptibilidade aos movimentos de massa. 

Os perfis geotécnicos individuais de sondagem, os boletins de sondagens rotativas 

e percussivas e os resultados de perda d’água sobre pressão e de infiltração com cargas 

constantes são apresentados no Apêndice B - Laudo das Investigações Geológico-

Geotécnicas, no Volume IV dos Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 apresentados na 

ANEEL. 

A Tabela 6.1.5-10 mostra a distribuição das sondagens rotativas no arranjo do 

empreendimento. 

Tabela 6.1.5-10- Distribuição das Sondagens Rotativas no arranjo da PCH KM 19 

Ponto 
Sondagem 

Cota 
Inicial 
(h) m 

Coordenadas 
Cota 

Final (h) 
m 

Profundidade 
(m) 

Posição 
Rocha 

finalizada/ 
interrupção 

PS-02 607,2417 
E 505.762  
N 7.218.785 

582,7417 24,5 
Eixo da 
Barragem 

Siltito e 
folhelho 

intercaldados 

PS-03 552,5360 
E 506.795 
N 7.222.855 

539,3360 13,20 
Casa de 
força 

Folhelho com 
lente de 
diabásio 

intercalada 

Fonte: Elaboração Própria 

6.1.5.3. Sítio da Barragem  

No Desenho nº 121.028.1.5.06.004 - Mapa Geológico Local, que detalha a 

geologia da região do barramento, estão configurados o eixo da futura barragem, a localização 

da tomada d’água, o eixo do canal de adução, os condutos forçados, a casa de força e o canal 

de fuga. 

O segmento do rio que será diretamente afetado pelas obras da PCH apresenta três 

sequencias de rochas nitidamente diferentes, descritas da base para o topo de membro 

Inferior, representado pelos argilitos e siltitos da formação Teresina; membro Intermediário 

com folhelhos e lentes calcíferas e o membro Superior representado pelos argilitos e siltitos 
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da formação Teresina. O eixo de barragem estará assentado sobre essa sequencia, sendo que a 

espessura da soleira tem em média 5 m na área. O segmento do rio dos Patos situado a 

montante e a jusante do remanso do futuro lago, tem orientação próxima de S para N, em 

região caracterizada por águas turbulentas e rasas sobre diabásios próxima ao eixo de 

barragem e sobre argilitos, siltitos e arenitos finos na área da casa de força ao Norte. 

O eixo selecionado, além dos estudos de superfície, foi ainda pesquisado através 

de sondagens geológico/geotécnicas de tipo rotativo a diamantes, utilizando-se diâmetro de 

coroa NWG. Estas localizações constam no Desenho nº 121.028.1.5.06.006 – Mapa 

Geológico com as Locações de Sondagens.   

Os Pontos de Sondagem (PS) executados ao longo do eixo do barramento e das 

demais estruturas mostraram que: 

• Na região do canal principal do rio, onde deverá ser executado o eixo da barragem, foi 

confirmada a presença de blocos de diabásio cinza escura, quase preta com textura 

sub-fanerítica, que sofreram queda durante o processo erosivo, porém a base do rio se 

encaixa em rochas sedimentares da Formação Teresina. Ambas litologias, 

apresentaram qualidade adequada para servir de suporte às estruturas de concreto da 

barragem e do vertedouro; 

• Na região do vale do rio que extrapola o canal principal, encontra-se uma “camada” de 

sedimentos intercalados da formação Teresina sob a soleira de diabásio. Toda 

sequencia desenvolve material pouco alterado, produzindo freqüentemente saprólito e 

blocos e placas desmoronadas pela encosta e vale do rio dos Patos; 

• Sobre as camadas intercaladas de siltito e argilito apresenta encontra-se uma “camada” 

de argila vermelha laterítica (horizonte B), localmente recoberta por pequenas 

espessuras em torno de 0,2 – 3,5 m; 

• Nas ombreiras, os horizontes de solo tendem a apresentarem-se menos espessos que na 

porção imediatamente acima do nível usual do rio, demonstrados nos perfis 

individuais de sondagem; 

• Ao longo do canal, as camadas de solo atingem no máximo 3,50 m de espessura; 
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• Na casa de força, a espessura de solo se situa entre 0,50 até 4,50 m, assentando, a 

mesma, sobre intercalação de rochas sedimentares argilito e siltito cinza clara a 

esverdeada que apresenta qualidade geotécnica suficiente para essa função; 

• Ao longo do conduto forçado as espessuras de solo/regolito se apresentam, também, 

delgadas, em média menores de 1,00 m, o que significa que o mesmo será ancorado 

nas rochas da formação Teresina;  

• Os planos de fraturamento presentes nos horizontes rochosos ocupam dominantemente 

planos verticais, sendo pouco contínuos nos sedimentos e originando disjunções 

colunares no diabásio; 

• Nos furos executados as percentagens de recuperação de testemunhos foram abaixo de 

75% desde o começo, exceto nas partes iniciais de solos, sem recuperação. Como a 

maioria das litologias atravessadas pela sondagem é de siltitos, argilitos e folhelhos, a 

recuperação média ficou em 50%. Assim, os valores de RQD foram considerados 

médios para a região (entre 30-75%). Os ensaios de perda d’água revelaram em média: 

Vazão Específica QE = 1,47 x 10-1 L/min/m; Perda d’água PE = 9,80 x 10-2 

Lmin/m/Kg/cm2 e o Coeficiente de Permeabilidade K = 1,08 x 10-6 cm/s; 

• As rochas sedimentares (siltito e folhelho) são medianamente alteradas e 

medianamente coerentes, com poucas fraturas (1-5 fraturas/m) e apresentam-se 

médios a mole quanto ao índice de resistência a penetração. 

6.1.5.4. Aspectos Tectônicos do Local da Barragem 

Em nível local, através da análise fotogeológica, mapeamento e dados das 

sondagens, dos levantamentos de juntas e falhas e outros afloramentos, sobre o hemisfério 

inferior do diagrama de Schimidt-Lambert, mostra claramente que, no solo saprolítico da 

região da barragem, mantêm-se a grosso modo os sistemas de fraturamento N-S, NE-SW e 

NW-SE encontrados em nível regional. As concentrações de pólos ocorrem, 

predominantemente, entre NS e N20W no setor NW e entre N20E, no setor NE. Os 

mergulhos encontrados foram, dominantemente, subhorizontais e dominantemente para o 

quadrante sul. Mais raramente aproximam-se de valores intermediários, para o quadrante 

norte. Uma pequena quantidade de juntas possui direção no entorno EW e mergulhos para 

NS, próximos da verticalidade. Por outro lado, entre as direções acima apontadas, apenas as 
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que se situam na faixa NE e NW, são aproximadamente transversais em relação ao 

barramento proposto, porém terão pouca influência, em termos de infiltração, detectados pelo 

baixo coeficiente de permeabilidade durante os ensaios de perda d’água. 

O sistema NS, deve em termos da estanqueidade da barragem, bem como da 

geração de pressões neutras sob a mesma, ser cuidadosamente investigado durante as fases de 

Projeto Executivo e Construção. Já o sistema NW, não terá influência, não tendo muita 

vulnerabilidade como caminho para a percolação de águas. 

6.1.5.5. Aspectos importantes para o projeto e a construção da PCH 

Inicialmente, é fundamental considerar que a barragem da PCH está localizada em 

região geologicamente ocupada por estratos horizontais da formação Teresina intercalados 

por uma soleira de diabásio sub-horizontalizada da Formação Serra Geral tendo 

consequentemente como substrato geológico, essas rochas e seus produtos de alteração (solos 

argilosos, no caso, lateríticos e solos litólicos). No local, há uma sucessão importante de 

camadas e lentes que se alternam do topo para a base, entre folhelhos, argilitos, siltitos 

arenitos finos e calcários e folhelhos (material friável), conforme Figura 6.1.5-10.  

 
Figura 6.1.5-10 – Sucessão de camadas e lentes que se alternam do topo para a base, entre argilitos, siltitos 

arenitos finos e calcários e folhelhos (material friável). 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 
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Para a execução da PCH, alguns aspectos devem ser levados em consideração, 

ressaltando: 

• A barragem propriamente dita terá sua fundação, assentada sobre estratos 

sedimentares de siltitos e folhelhos que será escavada ao longo do vale em sua porção 

submersa e dos latossolos em sua porção emersa; essas rochas apresentam-se, 

estratificadas, lentes amarelas e cinza escura, de boa qualidade geotécnica (para 

suportar a concretagem). As ombreiras poderão, também, ser engastadas em rocha da 

mesma natureza e qualidade; 

• O reservatório, em sua porção mais próxima ao barramento, ocupará área 

dominantemente recoberta por latossolos argilosos e rochas semialteradas ou pouco 

alteradas; 

• Em sua porção final (mais próxima ao remanso), ocupará área dominantemente 

constituída por sedimentos impermeáveis e rocha básica densa e, em menor proporção, 

por latossolo argiloso; 

• Em razão da natureza dos materiais que constituem a área dominante do reservatório 

(sedimentos impermeáveis pouco alterados), as perdas d’água por infiltração poderão 

ser insignificantes; 

• Sob a barragem, uma das direções preferenciais de diaclasamento, que afeta o 

horizonte rochoso é praticamente perpendicular ao barramento o que significa que, 

mesmo este, precisará ser tratado para evitar fugas d’água e geração de pressões 

neutras sob a barragem; 

• O canal de adução será escavado, dominantemente, em solo cambissolo, saprolítico e 

litólico, exigindo seu completo revestimento para evitar erosões e perdas d’água; 

• O conduto forçado e casa de força terão sua fundação apoiada em rocha sedimentar 

consolidada, porém especial atenção deve ser dada para níveis de estratificação dos 

sedimentos friáveis quando as espessuras ultrapassarem 0,50 m (Figura 6.1.5-11). 
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Figura 6.1.5-11 – A casa de força será assentada em rocha sedimentar consolidada, porém especial atenção deve 

ser dada para níveis de estratificação dos sedimentos friáveis. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

Conforme Deere, D.U. (in: Stagg e Zinkiewicz, 1970) as rochas magmáticas do 

tipo basalto, gabro e diabásio são caracterizadas como de muito alta a muito baixa resistência 

(de 280 a 2.250 kg/cm²) e módulos “relativos”, médios (eventualmente elevados) isto é, acima 

de 200; as rochas maciças, como encontrados na base do futuro reservatório e nas pedreiras 

indicadas, são de resistência muito alta e eventualmente alta (de 1.120 a > 2.250 kg/cm²) e 

módulos relativos médios (200 a 500). 

As rochas básicas que costumam ter granulação média (sub-fanerítica), 

homogênea e compacta, resultam em um aumento nas características geotécnicas, mas, 

geralmente, aptas a empregabilidade em construção civil. 

Amostras de basalto e diabásio maciços da formação Serra Geral (planalto 

catarinense), e analisadas pelo LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento do 

Paraná evidenciam os valores das Tabelas 6.1.5-11 a 6.1.5-13 e a Figura 6.1.5-12, cujos 

valores são similares aos das amostras encontradas nas pedreiras de diabásio da região. 
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Tabela 6.1.5-11- Determinação da resistência à compressão uniaxial – Amostra: 1.0878.09 

Corpo de Prova 1 

Relação diâmetro/base : altura 1 : 1 

Base 1 (mm) Diâmetro (mm) 

Leitura 1 54,20 

Leitura 2 54,30 

Leitura 3 54,30 

Média 54,27 

Base2 (mm) Diâmetro (mm) 

Leitura 1 49,60 

Leitura 2 50,10 

Leitura 3 50,20 

Média 49,97 

Área (mm2) 2.312,9 

Carga de Ruptura (kgf): 46.559 

Tensão de Ruptura (Mpa): 197,40 

Carga de estalos antes da ruptura (kgf): 23,40 

Sentido da carga: Rocha não estruturada 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 6.1.5-12- Determinação da tração por compressão diametral – Amostra: 1.0880.09 

Amostra C.P. 
Diâmetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Carga da Ruptura 
(kgf) 

Tensão de Ruptura 
(MPa) 

1.0880.09 1 41,8 78,8 4.268 8,1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para a determinação do módulo de elasticidade estático e do coeficiente de 

Poisson como demonstra na Tabela 6.1.5-13, foi calculado por meio do diâmetro de 54 mm, a 

altura de 108 mm, carga de ruptura de 35300 kgf e a resistência à compressão de 150150 

MPa. 
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Tabela 6.1.5-13- Determinação do módulo de elasticidade estático e do coeficiente de Poisson – Amostra: 
1.0879.09 

Carregamento 
Força Tensão Deformação Especifica (x 10-6) Modulo de 

deformação 
Secante 

Coeficiente de 
Poisson kgf MPa Leitura 1 Leitura 2 ε 

0,5 MPa 118 0,5 184 48 114,9 -     

0,1 fc 4.655 19,8 404 280 338,6 86,3 GPa 0,32 

0,2 fc 9.311 39,6 687 524 599,5 80,7 GPa 0,30 

0,3 fc 13.967 59,4 939 870 895,5 75,4 GPa 0,28 

0,4 fc 18.623 79,2 1.120 1.211 1.154,0 75,7 GPa 0,26 

0,5 fc 23.279 98,9 1.344 1.640 1.477,2 72,2 GPa 0,25 

0,6 fc 27.935 118,7 1.521 2.272 1.877,7 67,0 GPa 0,24 

0,7 fc 32.591 138,5 1.719 2.852 2.262,9 64,2 GPa 0,14 

Observações: Corpo de prova rompeu com 0,7 fc 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Figura 6.1.5-12– Gráfico Tensão x Deformação específica – Amostra: 1.0879.09 

Fonte: Elaboração Própria 

A opção por uma ou outra das fontes de materiais (basalto e diabásio maciços, 

basalto vesicular), das pedreiras da região, dependerá de aspectos técnicos e econômicos. Do 

ponto de vista técnico, segundo informações coletadas, a possibilidade de reatividade 

álcali/cimento depende tanto do agregado como do tipo de cimento empregado e esta ação é 

mais acentuada em presença de água, como será o caso. Ainda, de acordo com informações 

obtidas junto às mesmas fontes, IPTB (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Blumenau da 

FURB) e técnicos da ABCP, ensaios executados de acordo com a Norma ASTM C-1260 

apresentam resultados coerentes quando realizados sobre rochas de tipo basalto. Por outro 
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lado, de modo geral, a reatividade costuma ser mais baixa com o emprego de cimentos tipo 

CP-4 elaborados com cinzas pozolânicas que estão disponíveis no sul do Brasil.  

A evolução tectônica rúptil não afetou a região da barragem, porém durante a fase 

de construção, uma campanha da sondagem mais densa deverá ser executada para permitir 

uma estimativa mais correta para aplicação de tirantes, se necessário. Especial atenção deverá 

ser dada a camadas de sedimentos friáveis e níveis de folhelhos em fase de alteração intensa e 

possibilidades de entradas de água de aquíferos confinados. 

Muitas encostas da região e particularmente algumas que constituem vertentes do 

vale do rio dos Patos, possuem, em seu processo de formação, a contribuição significativa de 

fenômenos de escorregamentos de massa, o que as torna, em princípio, mais suscetíveis a esse 

tipo de evento. Embora a PCH trabalhará a fio d’água, indica que ela não se constituirá em um 

elemento desestabilizador dessas encostas, tendo, ao contrário certo efeito estabilizador, 

mesmo assim merece controle geotécnico durante a construção e na campanha de 

monitoramento posteriormente.  

Assim, o processo intemperismo, que levam a instabilizações dos taludes, 

constitui-se em um processo geológico normal em qualquer clima, mas particularmente em 

climas tropicais e subtropicais, o que significa que esses processos poderão ocorrer em 

qualquer época, independentemente da existência ou não da PCH (Figura 6.1.5-13). 
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Figura 6.1.5-13 – O intemperismo atuante nos sedimentos da formação Teresina, constitui-se em um processo 

geológico normal em qualquer clima, mas particularmente em climas tropicais e subtropicais. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

A bacia do rio dos Patos é geologicamente constituída por rochas sedimentares 

(estratificadas) da formação Teresina, com uma espessa soleira de diabásio da Formação Serra 

Geral (Figura 6.1.5-14). A desintegração física sobre os folhelhos, argilitos e siltitos 

produzem placas estratificadas em diversos tamanhos que podem ser observados, tanto nas 

encostas (talude) como no canal e leito do rio; o mesmo processo de intemperismo também 

produz blocos e seixos de diabásio, encontrados principalmente no leito do rio (Figura 6.1.5-

15). O exame de alguns segmentos mais profundos e calmos do rio, nas proximidades do 

barramento, por ocasião de águas muito elevadas (enchente), mostra que a quantidade de 

material em suspensão não é muito significativa o que, provavelmente, se deva à presença das 

“barragens naturais” representadas pelas regiões rochosas. 
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Figura 6.1.5-14– A área é geologicamente constituída por rochas sedimentares (estratificadas) da formação 

Teresina. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

 
Figura 6.1.5-15– Processo de intemperismo na região também produz blocos e seixos de diabásio, encontrados 

principalmente no leito do rio dos Patos a montante do barramento. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

A conservação das matas ciliares das áreas que serão alagadas favorece a 

estabilidade de encostas e protegeram os taludes contra movimentos de massa (Figura 6.1.5-

16). 

O reservatório da PCH se situará em terras com manutenção da mata ciliar. O fato 

de que na região não é praticada uma extensiva agricultura (partes mais elevadas e planas do 

relevo), a mesma é feita sob a forma de “plantio direto” (que se constitui em tecnologia que 

reduz consideravelmente o processo de erosão, se comparada ao método tradicional de aração 

e gradagem), além de utilizar-se de outros procedimentos conservativos como curvas de nível. 

Boa parte das matas ciliares também está preservadas ou recuperadas na região.  
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Figura 6.1.5-16– Conservação da mata ciliar favorecem a estabilidade de encostas e protegem os taludes contra 

movimentos de massa na área. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

Como os solos são argilosos e, portanto, bem menos suscetíveis a fenômenos 

erosivos, será possível manter certo controle e mesmo melhorar as condições ambientais 

atualmente ali vigentes, ampliando a faixa de matas ciliares, de modo a tornar menos efetivos 

os processos de erosão e reduzindo, desse modo, a velocidade do processo de sedimentação 

do reservatório. A ausência de sedimentos arenosos no rio reduzirá o processo de desgaste das 

turbinas a serem instaladas (Figura 6.1.5-17). 

 
Figura 6.1.5-17– Ausência de  sedimentos arenosos no rio reduzirá o processo de desgaste das turbinas a serem 

instaladas. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 
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6.1.5.6. Monitoramento Geotécnico 

Um dos objetivos de análise geotécnica em obras de grande porte é identificar 

anomalias que afetam potencialmente a segurança de edificações enterradas.  

Em obras de porte as anomalias mais comuns são: 

• Percolação; 

• Trincas ou fraturas; 

• Instabilidade; 

• Depressões; 

• Recalques localizados; 

• Afundamentos; 

Essas anomalias podem aparecer pela falta ou má manutenção, proteção 

inadequada do talude, erosão superficial, presença de árvores e arbustos, e até mesmo tocas de 

animais.  

- Percolações  

A passagem da água pelo talude, solo e fundação (percolação) torna-se um 

problema quando os solos do maciço ou da fundação são carreados pelo fluxo de água, ou 

quando ocorre um aumento de pressão na fundação. 

A percolação pode ser controlada através de vários meios como: 

- Drenos internos que interceptam e descarregam o fluxo com segurança, Incluem 

o dreno de pé; o tapete horizontal e o dreno vertical (ou inclinado). 
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- Poços de alívio: são instalados junto ao pé de jusante, para reduzir os danos 

potenciais das sub-pressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes a camada menos 

permeável (argilosa). Tais sub-pressões podem acarretar erosão interna do material do talude. 

Ajudam também a controlar a direção e a quantidade de fluxo sob a barragem.  

A percolação pode originar problemas de saturação causando perda de resistência 

geotécnica devido ao: 

- “Piping”: quando a erosão começa a remover material. 

- Indicação de percolação: áreas molhadas com excesso de vegetação onde o 

contato do maciço com o talude é favorável a percolação, por que o aterro próximo ao maciço 

às vezes é difícil de ser compactado. 

- Fissuras ou fendas 

As fendas podem ocorrer por ressecamento e contração do solo e podem ser 

transversais ou longitudinais.  

São problemas se prosseguem até o nível abaixo da cota de estabilização, pois 

podem criar um caminho de percolação concentrado. Indicam a presença de recalques 

diferenciais dentro do aterro ou da fundação. Permitem a penetração de água no maciço e 

quando a água penetra no maciço a resistência do material junto à fenda é diminuída. A 

redução da resistência pode levar a acelerar a ruptura do talude. 

- Instabilidade de taludes 

Estão associados aos vários deslizamentos, deslocamentos e podendo ser por 

ruptura superficial e ruptura profunda. 
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No talude a montante: rebaixamento rápido com deslizamentos superficiais: não 

causam ameaça à integridade da obra, mas podem causar obstrução de drenos. 

No talude a jusante: deslizamentos rasos provocam um aumento na declividade do 

talude e podem indicar uma perda de resistência do maciço, por saturação do talude por 

percolação ou fluxo superficial. 

- Condições sobre processos erosivos 

As áreas de risco a erosão são limitadas aos locais de agricultura intensa ou com 

exposição do solo em períodos longos sem a cobertura vegetal agrícola ou não. Não existem 

áreas com risco de erosão no entorno de cada ponto pretendido para instalação dos 

reservatórios, o solo está protegido com cobertura vegetal. 

- Depressões 

Com grandes barragens podem aparecer problemas geotécnicos causados por 

recalque no talude ou fundação. Tais recalques podem resultar na redução da borda livre 

(folga) e representam um potencial para a acomodação de camadas e colapso do terreno. 

Deve-se levar em conta que algumas áreas parecem depressões ou afundamentos e 

na verdade são de finalização inadequada de terraplenagem, mas mesmo assim, a causa deve 

ser determinada. 

As depressões podem ser de dois tipos: 

- Recalques localizados que apresentam inclinações suaves em formato de bacia; 

- Afundamentos (“sinkholes”) que apresentam lados íngremes por colapso 

(cisalhamento) devido a um vazio no solo subjacente. 
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- Atividades sísmicas 

As estruturas geológicas e as condições tectônicas de processos atuantes durante o 

período juro-cretáceo não parecem ser evidentes para produzir reativação das fendas e falhas e 

gerar atividades sísmicas na região.  

A montante da área prevista para instalação das obras, ocorre diabásio maciço em 

corpo concordante (soleira) de espessura média de 50 m, intercalado por sedimentos finos e 

estratificados da formação Teresina e mesmo para Barramento não deverá haver abalos 

sísmicos induzidos. 

- Características gerais das fundações 

Para as fundações as condições geológicas - geotécnicas apresentam gradação de 

solo residual (extremamente fino), para solo saprolítico e solo litólico, com espessuras 

variando entre 1,00 m a 4,5 m. Após essa profundidade encontra-se a rocha sã de diabásio, no 

eixo da barragem e, intercalação de argilito e siltito na área da casa de força. 

Na região, Reserva, Irati e Guarapuava, há a disponibilidade de rocha (basalto e 

diabásio) inclusive com atividades de Lavra de pedra brita/basalto em quantidade suficiente e 

que poderá ser utilizada. A região apresenta potencial para disponibilidade de areia em Ponta 

Grossa e argila próximo a área da PCH. 

- Estanqueidade das fundações 

As características geotécnicas para fundações indicam que; o canal do rio dos 

Patos assenta-se sobre uma base de diabásio maciço sobreposto e sotoposto a uma sequência 

de sedimentos estratificados e intercalados (Figuras 6.1.5-18 e 6.1.5-19). Praticamente não há 

solo orgânico, predominando solo litólico com blocos e placas de até 0,30 m de diâmetro. 
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Figura 6.1.5-18 – O canal do rio dos Patos assenta-se sobre uma base de diabásio maciço intercalado som 

sedimentos da Formação Teresina. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

 
Figura 6.1.5-19 – Os afluentes do rio dos Patos assentam-se sobre uma sequência de sedimentos estratificados e 

intercalados. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

O diabásio não ocorre na área do barramento e encontra-se compacto e portanto, 

pouco fraturado, de modo a não comprometer a estanqueidade de fundações de barragens. A 

ocorrência de disjunção colunar, é visível em alguns paredões dos taludes. Neste caso, é 

fundamental que durante a execução da PCH, proceda-se a exploração detalhada através de 

sondagens rotativas. As encostas e taludes do rio dos Patos encontram-se densamente cobertas 

por mata na área proposta para o eixo da barragem (Figura 6.1.5-20). 
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Figura 6.1.5-20 – O vale do rio dos Patos está densamente coberto por mata na área proposta para o eixo da 

barragem. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti 

Após a construção do empreendimento, é de fundamental importância o 

monitoramento continuado das fundações através de medidas de vazão de afluentes, drenos e 

piezômetros, colocados no corpo da barragem e a jusante desta. 

Em barragens de concreto armado, a estanqueidade pode ser verificada na 

qualidade da água oriunda dos drenos e piezômetros colocados no corpo da barragem pela 

contagem volumétrica de íons dissociados, principalmente de carbonatos. Na região em 

estudo, os dados obtidos não evidenciaram áreas que apresentassem risco de estanqueidade 

das fundações da PCH.  
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6.1.6. Hidrogeologia 

Os estudos hidrogeológicos foram desenvolvidos para este Relatório Ambiental 

Simplificado utilizando como base os estudos geológicos realizados nos Estudos de Projeto 

Básico da PCH KM 19 apresentados à ANEEL.  

Para a realizações desta caracterização, em 2012 foram realizadas novas visitas 

especificamente para o levantamento de informações complementares para o presente RAS. 

Os estudos de campo aconteceram nos dias 01 de junho, 15 e 16 de junho e 04 e 05 de agosto 

confirmando os dados do projeto básico no que se refere à geologia, litologia, estruturas 

geológicas, relações do solo com a rocha, condições geotécnica e incluindo nessa fase a 

análise e cadastramento dos poços tubulares para os estudos referentes à hidrogeologia local, 

além de entrevistas com moradores a fim de constatar o uso das águas subterrâneas na área de 

influência.  

6.1.6.1. As Principais Unidades Aquíferas do Estado na Área Da Bacia Sedimentar do Paraná 

O presente item apresenta de maneira geral a disponibilidade de águas 

subterrâneas para o estado, utilizando Unidades Aquíferas para as mais importantes 

formações geológicas. Assim, no Paraná as Unidades Aquíferas do estado são Pré-Cambriana, 

Karst, Paleozóica Inferior, Paleozóica Média-Superior, Paleozóica Superior, Guarani, Serra 

Geral Norte e Sul, Caiuá, Guabirotuba e Costeira. Em razão da consagração destes termos na 

comunidade hidrogeológica do Paraná, todas as informações são baseadas no banco de dados 

da SANEPAR e do Instituto das Águas do Paraná, e nos teores dos elementos químicos 

presentes nas águas coletadas nos poços tubulares profundos. Não serão consideradas neste 

item as Uniodade Pré-Cambriana, Karst, Guabiroituba e Costeria por não pertencerem às 

sequências rochosas da Bacia Sedimentar do Paraná, onde se insere a PCH. 

As áreas de ocorrências das Unidades Aquíferas do Estado do Paraná estão 

apresentadas na Figura 6.1.6-1. 
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Figura 6.1.6-1 Unidades Aquíferas do Estado do Paraná 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2010). 
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O Quadro 6.1.6-1 apresenta a relação das Unidades Aquíferas com as UHGRH´s e as 

Bacias Hidrográficas.  

Quadro 6.1.6-1 - Relação das unidades Aquíferas com as UHGRH’ e Bacias Hidrográficas. 

Unidade Aquifera UHGRH Bacia Hidrográfica 

Pré-Cambriana 

Alto Iguaçu/Ribeira  
Iguaçu 
Ribeira 

Alto Tibagi Tibagi 

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2 
Cinzas 
Itararê 

Litorânea Litorânea 

Karst 
Alto Iguaçu/Ribeira 

Iguaçu 
Ribeira 

Alto Tibagi Tibagi 
Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2 Itararê 

Paleozóica Inferior 

Alto Iguaçu/Ribeira 
Iguaçu 
Ribeira 

Alto Tibagi Tibagi 

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2 
Cinzas 
Itararê 

Paleozóica Média-Superior 

Alto iguaçu/Ribeira Iguaçu 
Médio Iguaçu Iguaçu 
Alto Ivaí Ivaí 
Alto Tibagi Tibagi 

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2 
Cinzas 
Itararê 

Paleozóica Superior 

Alto Iguaçu/Ribeira 
Iguaçu 
Ribeira 

Médio Iguaçu Iguaçu 
Alto Ivaí Ivaí 
Alto Tibagi Tibagi 
Baixo Tibagi Tibagi 

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2 
Cinzas 
Itararê 
Paranapanema 1 

Guarani 

Alto Ivaí Ivaí 
Baixo Iguaçu Iguaçu 

Baixo Ivaí/Paraná 1 
Ivaí 
Paraná 1 

Baixo Tibagi Tibagi 

Cinzas/Itararé/Paranapanema 1 e 2 

Cinzas 
Itararê 
Paranapanema 1 
Paranapanema 2 

Médio Iguaçu Iguaçu 
Paraná 3 Paraná 3 

Piquiri/Paraná 2 
Paraná 2 
Piquiri 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2010). 
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- Unidade Aquífera Paleozóica 

A faixa aflorante dessa Unidade Aquífera localiza-se no centro-sudeste do Estado entre 

os meridianos 50º e 51º W e os paralelos 23º e 26º S. Insere-se no Segundo Planalto do Paraná, 

constituído pelas seguintes unidades geológicas do Mapa Geológico do Estado: 

a) Paleozóica Inferior: Formações Furnas e Ponta Grossa; 

b) Paleozóica Média-Superior: Formações Rio Bonito e Itararé e; 

c) Paleozóica Superior: Formações Irati, Serra Alta, Palermo, Terezina e Rio do Rasto 

(ocorre na área da PCH). 

- Unidade Aquífera Paleozóica Inferior 

A Unidade Aquífera Paleozóica Inferior cobre, no Estado do Paraná, uma superfície de 

7.000,34 km² do Segundo Planalto Paranaense, numa faixa que compreende uma extensão desde 

Campo Largo-Porto Amazonas até o rio Itararé. A formação Furnas, com uma espessura da ordem 

de 300 m, é constituída de arenitos com granulação média a grosseira e matríz caulinítica; 

secundariamente, ocorrem arenitos conglomeráticos, arenitos finos e síltico-argilosos (Schneider et 

al., 1974). Esses arenitos encontram-se tão consolidados que a ocorrência da água subterrânea está 

associada mais às estruturas tectônicas do que propriamente à sua porosidade primária. O índice de 

precipitação na região é de 1.300 mm/ano e a vazão média dos poços é da ordem de 11,2 m³/h. 

A Formação Ponta Grossa não se constitui aquífero porque as características das rochas, 

predominantemente folhelhos, apresentam baixa condutividade hidráulica. 

Essas rochas ocorrem interdigitadas com os arenitos do aquífero Furnas e, quase 

sempre, funcionam como camadas confinantes do aquífero Furnas. A área de ocorrência da 

Formação Ponta Grossa, praticamente, coincide com as áreas de ocorrência do aquífero Furnas. A 

vazão média dos poços da unidade aquífera é de 4,2 m³/h. 
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- Unidade Aquífera Paleozóica Média-Superior 

A unidade aquífera Paleozóica Média-Superior é formada pelos aquíferos Rio Bonito e 

Itararé e está localizada no Segundo Planalto Paranaense, ocupando uma área de 19.533,30 km², 

com índice pluviométrico variando de 1.300 a 1.400 mm/ano. 

É constituída principalmente pelas litologias que constituem o aquífero Itararé que são 

representadas por camadas de arenitos que se encontram intercaladas com diamictitos, argilitos e 

folhelhos várvicos. A espessura média do pacote sedimentar é de aproximadamente 800 m e a das 

camadas aquíferas varia entre 5 e 20 m. Uma das características marcantes do aquífero é a variação 

lateral, tanto dos arenitos como dos sedimentos pelíticos. A vazão média dos poços é de 9,6 m³/h. 

O aquífero Rio Bonito é representado por arenitos de granulação fina a média, às vezes 

conglomeráticos, que ocorrem intercalados com folhelhos, siltitos, argilitos e leitos de carvão. A 

espessura total dos sedimentos atinge 140 m. Na região de ocorrência dessas rochas, igualmente 

distribuídas no Segundo Planalto Paranaense, o índice pluviométrico alcança 1.400 mm/ano. A 

vazão média dos poços gira em torno de 17,5 m3/h. 

Este aquífero, a exemplo do que foi obtido em poços perfurados pela SANEPAR (Ivaí, 

Siqueira Campos, Prudentópolis), apresenta águas com temperaturas que variam entre e 25 ºC e 36 

ºC, sendo que a temperatura mais elevada foi constada num poço cuja profundidade atingiu 765 m. 

- Unidade Aquífera Paleozóica Superior (Ocorre na Área) 

As unidades geológicas representadas pelas formações Irati, Serra Alta, Palermo, 

Terezina e Rio do Rasto, do Paleozóico Superior, não são classificadas como aqüíferos. Todas elas 

ocorrem no Segundo Planalto do Paraná. A área ocupada por esta unidade aquífera é de 17.117,06 

km². As vazões médias dos aquíferos que compõem a Unidade Aquífera Paleozóica Superior são: 

Irati (4,6 m³/h), Serra Alta (5,4 m³/h), Terezina (6,8 m³/h), Palermo (4,1 m³/h) e Rio do Rasto (6,4 

m³/h). 
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- Unidade Aquífera Guarani (não ocorre na região do empreendimento) 

O Aquífero Botucatu, também denominado Aquífero Gigante do Mercosul (Araújo et 

al., 1995) ou Aquífero Guarani, é referido como sendo o conjunto de estratos eólicos e flúvio-

lacustres que se encontram sotopostos aos basaltos da Formação Serra Geral.  

No Estado do Paraná, a maior parte do aquífero encontra-se confinada e distribuída 

numa uma área de 103.930,92 km², abrangendo toda a extensão do Terceiro Planalto Paranaense. 

As vazões médias dos poços perfurados na unidade aquífera chegam a ordem de 200 m³/h. 

Por consequência do Arco de Ponta Grossa, verifica-se a presença de um enxame de 

diabásios com direção NW e ortogonalmente a essas rochas é comum uma estruturação sobre a 

forma de fraturamentos e falhamentos geológicos. Essa conjunção de estruturas e de intrusões de 

rochas básicas e intermediárias mostra que o Guarani é, na verdade, constituído por uma série de 

reservatórios, ora com os arenitos em contato lateral com os basaltos da Formação Serra Geral, ora 

com os argilitos da Formação Rio do Rastro. Não existe, portanto, uma situação generalizada que 

possibilite uma conexão hidráulica entre um reservatório em relação ao circunvizinho. Percebe-se, 

inclusive, que cada reservatório possui uma potenciometria própria, assim como características 

hidroquímicas distintas de cada reservatório. 

As áreas de descarga são representadas pelas grandes drenagens da região do Terceiro 

Planalto do Paraná, nos rios Iguaçu, Paraná, Ivaí e Piquiri. Nessas regiões é possível encontrar 

fontes de águas quentes às margens desses rios. As áreas de recarga são representadas pelas zonas 

de afloramento, que correspondem a 1.971,29 km² e através do aquífero Serra Geral, nas áreas onde 

a potenciometria do aquífero Guarani permite um fluxo descendente. 

As estruturas geológicas do Arco de Ponta Grossa resultaram em grandes estruturas 

abertas através das quais as águas do Guarani, ascendentes por pressão, recarregam o aquífero Serra 

Geral com águas ricas em sulfatos, cloretos e sólidos totais elevados. 
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Nessas zonas existe uma conectividade entre estes dois aquíferos. Sugere-se, nestas 

condições, que os poços a serem perfurados no aquífero Guarani sejam completados de forma a 

evitar a mistura das águas do aquífero inferior em relação ao aquífero superior (Serra Geral). 

O Aquífero Guarani, em termos da distribuição das grandes bacias hidrográficas do 

Paraná, no Terceiro Planalto Paranaense, encontra-se sotoposto aos derrames de rochas vulcânicas 

da Formação Serra Geral. 

- Unidades Aquíferas Serra Geral Norte e Sul (não ocorre na região do empreendimento) 

Aquífero Serra Geral é a denominação utilizada para referir-se à sequência de derrames 

de lavas basálticas que ocorre no Terceiro Planalto Paranaense. A área e afloramento dessas rochas, 

em território paranaense, correspondem a 101.959,63 m² as espessuras máximas atingem até 1.500 

m (Araújo et al., 1995). Nesta região, o índice pluviométrico varia entre 1.200 a 1.300 mm/ano. Em 

função das características geomorfológicas e hidrogeológicas, a unidade aquífera Serra Geral pode 

ser subdividida em Serra Geral Norte (área de 61.095,33 km²) e Serra Geral Sul (área de 40.864,30 

km²). A unidade Serra Geral Sul corresponde a área da bacia do rio Iguaçu, no Terceiro Planalto, e a 

Serra Geral Norte, nas áreas onde ocorrem as demais bacias do Terceiro Planalto, incluindo as 

bacias dos rios Ivaí, Itararé, Piquiri, Paraná 3, Pirapó, Tibagi, Cinzas e Paranapanema 1, 2 e 3. 

Os basaltos da bacia do rio Iguaçu apresentam a menor produtividade. A média das 

vazões corresponde a 7,5 m3/h. As entradas de água, embora assinaladas até a profundidade de 170 

m, ocorrem mais frequentemente entre 30 e 110 m, sendo que média está situada aos 80 m de 

profundidade. Na bacia do rio Piquiri, a vazão média é de 10,1 m3/h. A profundidade média das 

entradas de água é de 70 m e o intervalo  mais comum de ocorrência é dos 30 aos 90 m. Elas 

também se fazem presentes entre 90 e 150 m, só que de forma menos comum. 

Nas bacias do rio Paraná 1, 2 e 3, encontram-se vazões médias da ordem de 33,0, 16,3 e 

11,0 m3/h, respectivamente. As entradas de água, nesta bacia, decrescem em frequência com o 

aumento da profundidade. Ainda que essas contribuições ocorram até os 170 m de profundidade, 

aproximadamente 90% delas, concentram-se até a faixa dos 90 aos 110 m. 
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Na bacia do rio Ivaí, a vazão média é de 9,8 m3/h. As entradas de água estão associadas 

com os sistemas de descontinuidades geológicas e com a presença de zonas vesiculares. Embora 

estejam registradas entradas de água até a profundidade de 150 m, é no intervalo entre 30 e 90 m 

que se encontra o maior percentual das ocorrências (80%). A profundidade média das entradas de 

água é de 70 m. Quanto mais profundo os níveis produtores, a partir dos 90 m, menores as 

correspondentes vazões. 

As bacias dos rios Pirapó, Paranapanema 1, 2, 3 e 4, apresentam vazões médias de 8,0, 

16,7, 14,2, 18,8 e 19,8 m3/h, respectivamente. Os níveis de contribuições foram encontrados até os 

130 m, sendo que a maior frequência corresponde ao intervalo entre 30 e 70 m de profundidade. A 

tendência central apresenta o valor de 60 m. A correlação delas com as vazões, mostra, em especial, 

que é justamente no intervalo da absoluta maioria das entradas de água que são encontradas as 

maiores produções. 

Nas bacias dos rios Tibagi e Cinzas, as vazões médias são de 13,9 e 17,2 m3/h, 

respectivamente. A profundidade média de ocorrência das entradas de água é de 70 m. 

Correlacionando-as com as vazões produzidas, observa-se que em profundidades superiores a 90 m, 

a capacidade de produção fica restrita a 20 m3/h/poço. 

Em cada uma das bacias hidrográficas mencionadas, as direções preferenciais dos 

alinhamentos estruturais através das quais águas subterrâneas circulam são, na maioria das vezes, 

para NW-SE e NE-SW, e os mergulhos são praticamente verticais. 

Tais feições, usadas como critérios principais na escolha dos locais à perfurações, 

coincidem, quase sempre, com as drenagens de 2ª e 3ª ordem, de extensão superior a 300 m. Uma 

zona aquífera dos basaltos, portanto, é virtualmente delimitada por uma estreita faixa limítrofe ao 

eixo principal do alinhamento estrutural. 

Destaque-se, também, que o manto de alteração dessas rochas, nessa região, pode 

atingir, em média, 30 m. Esses pacotes de rochas alteradas encontram-se sempre saturadas em água, 

o que permite a regularização da recarga dos basaltos. A grande diferenciação sobre a espessura do 
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manto de alteração (regulador de recarga), da morfologia do terreno e do comportamento 

hidrogeológico está entre a bacia do rio Iguaçu e às demais bacias descritas. 

No que concerne ao significado da capacidade específica (vazão dividida pelo 

rebaixamento da água no interior do poço), os valores são bastante similares quando se trata das 

bacias hidrográficas situadas sobre a unidade aquífera Serra Geral Norte. 

No caso da Serra Geral Sul, os valores são inferiores aos observados na Serra Geral 

Norte. 

Aquífero Serra Geral é a denominação utilizada para referir-se à sequência de derrames 

de lavas basálticas que ocorre no Terceiro Planalto Paranaense. A área e afloramento dessas rochas, 

em território paranaense, correspondem a 101.959,63 m2 as espessuras máximas atingem até 1.500 

m (Araújo et al., 1995). Nesta região, o índice pluviométrico varia entre 1.200 a 1.300 mm/ano. Em 

função das características geomorfológicas e hidrogeológicas, a unidade aquífera Serra Geral  pode 

ser subdividida em Serra Geral Norte (área de 61.095,33 km²) e Serra Geral Sul (área de 40.864,30 

km²). A unidade Serra Geral Sul corresponde a área da bacia do rio Iguaçu, no Terceiro Planalto, e a 

Serra Geral Norte, nas áreas onde ocorrem as demais bacias do Terceiro Planalto, incluindo as 

bacias dos rios Ivaí, Itararé, Piquiri, Paraná 3, Pirapó, Tibagi, Cinzas e Paranapanema 1, 2 e 3. 

Os basaltos da bacia do rio Iguaçu apresentam a menor produtividade. A média das 

vazões corresponde a 7,5 m3/h. As entradas de água, embora assinaladas até a profundidade de 170 

m, ocorrem mais frequentemente entre 30 e 110 m, sendo que   média está situada aos 80 m de 

profundidade. Na bacia do rio Piquiri, a vazão média é de 10,1 m3/h. A profundidade média das 

entradas de água é de 70 m e o intervalo  mais comum de ocorrência é dos 30 aos 90 m. Elas 

também se fazem presentes entre 90 e 150 m, só que de forma menos comum. 

Nas bacias do rio Paraná 1, 2 e 3, encontram-se vazões médias da ordem de 33,0, 16,3 e 

11,0 m3/h, respectivamente. As entradas de água, nesta bacia, decrescem em frequência com o 

aumento da profundidade. Ainda que essas contribuições ocorram até os 170 m de profundidade, 

aproximadamente 90% delas, concentram-se até a faixa dos 90 aos 110 m. 
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Na bacia do rio Ivaí, a vazão média é de 9,8 m3/h. As entradas de água estão associadas 

com os sistemas de descontinuidades geológicas e com a presença de zonas vesiculares. Embora 

estejam registradas entradas de água até a profundidade de 150 m, é no intervalo entre 30 e 90 m 

que se encontra o maior percentual das ocorrências (80%). A profundidade média das entradas de 

água é de 70 m. Quanto mais profundo os níveis produtores, a partir dos 90 m, menores as 

correspondentes vazões. 

As bacias dos rios Pirapó, Paranapanema 1, 2, 3 e 4, apresentam vazões médias de 8,0, 

16,7, 14,2, 18,8 e 19,8 m3/h, respectivamente. Os níveis de contribuições foram encontrados até os 

130 m, sendo que a maior frequência corresponde ao intervalo entre 30 e 70 m de profundidade. A 

tendência central apresenta o valor de 60 m. A correlação delas com as vazões, mostra, em especial, 

que é justamente no intervalo da absoluta maioria das entradas de água que são encontradas as 

maiores produções. 

Nas bacias dos rios Tibagi e Cinzas, as vazões médias são de 13,9 e 17,2 m3/h, 

respectivamente. A profundidade média de ocorrência das entradas de água é de 70 m. 

Correlacionando-as com as vazões produzidas, observa-se que em profundidades superiores a 90 m, 

a capacidade de produção fica restrita a 20 m3/h/poço. 

Em cada uma das bacias hidrográficas mencionadas, as direções preferenciais dos 

alinhamentos estruturais através das quais águas subterrâneas circulam são, na maioria das vezes, 

para NW-SE e NE-SW, e os mergulhos são praticamente verticais. 

Tais feições, usadas como critérios principais na escolha dos locais à perfurações, 

coincidem, quase sempre, com as drenagens de 2ª e 3ª ordem, de extensão superior a 300 m. Uma 

zona aquífera dos basaltos, portanto, é virtualmente delimitada por uma estreita faixa limítrofe ao 

eixo principal do alinhamento estrutural. 

Destaque-se, também, que o manto de alteração dessas rochas, nessa região, pode 

atingir, em média, 30 m. Esses pacotes de rochas alteradas encontram-se sempre saturadas em água, 

o que permite a regularização da recarga dos basaltos. A grande diferenciação sobre a espessura do 
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manto de alteração (regulador de recarga), da morfologia do terreno e do comportamento 

hidrogeológico está entre a bacia do rio Iguaçu e às demais bacias descritas. 

No que concerne ao significado da capacidade específica (vazão dividida pelo 

rebaixamento da água no interior do poço), os valores são bastante similares quando se trata das 

bacias hidrográficas situadas sobre a unidade aquífera Serra Geral Norte. 

No caso da Serra Geral Sul, os valores são inferiores aos observados na Serra Geral 

Norte. 

- Unidade Aquífera Caiuá (não ocorre na região do empreendimento) 

O aquífero Caiuá é representado, predominantemente, por arenitos finos a médios com 

um teor de até 30% de matriz síltico-argilosa e com cimento limonítico e carbonático, intercalados 

por camadas de siltitos e argilitos (Almeida et al., 1980). Esta unidade ocorre na região noroeste do 

Estado do Paraná onde ocupa uma área de 28.447,96 km². As espessuras máximas destes 

sedimentos variam entre 250 e 270 m (Schneider et al.,1974). 

A profundidade dos poços perfurados nesse aquífero é, em geral, limitada a 150 m, 

sendo a vazão média dos poços perfurados na ordem de 6,6 m3/h. A produtividade desses poços é 

bastante variável em razão das características construtivas de cada unidade de captação. Quanto 

maior a espessura das camadas produtoras (arenitos) e a correta instalação dos filtros frente a estas 

camadas, maior será a produção do poço e menores serão as perdas de cargas (rebaixamentos do 

nível da água no interior do poço). É importante destacar a importância do Caiuá para a região em 

termos de abastecimento público, uma vez que cerca de 80% da população que vive sobre este 

aquífero é abastecida com águas deste reservatório subterrâneo. 

Em alguns locais, o aquífero Caiuá se apresenta como semi-confinado, com coeficiente 

de armazenamento da ordem de 10-3, e em outros, como aquífero livre, com porosidade eficaz da 

ordem de 10 a 20%. Em qualquer situação, o limite do Caiuá, ao norte, é feito pelo rio 
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Paranapanema, e sua extensão corresponde a região de solos arenosos onde o rio Ivaí adentra até o 

rio Paraná. O limite sul localiza-se, exatamente, no ponto de descarga do rio Piquiri no rio Paraná. 

6.1.6.2. Áreas de Recarga e Descarga 

As considerações sobre recarga e descarga estão relacionadas diretamente ao tipo de 

litologias e ao sistema geomorfológico, dependendo ainda da precipitação pluviométrica. Com 

relação às regiões do território paranaense, a precipitação varia entre 900 mm/ano a 1.200 mm/ano, 

excepcionalmente na região da Serra do mar e Litoral pode chegar a 1500 mm/ano (Maack, 1970). 

Portanto, considerando o ciclo hidrológico, têm-se as seguintes características. 

(i) escoam na superfície do terreno; 

(ii) retornam à atmosfera por meio dos processos de evapotranspiração; e,  

(iii) infiltram-se recarregando os aquíferos, e, na sequência, os próprios rios, 

constituindo a “vazão de base”. 

No sistema hídrico, a condição de perenização dos rios se dá quando, na falta de 

precipitação, o rio é alimentado pela “vazão de base”, ou seja, a vazão cedida pelo aquífero ao rio. 

Se o rio não é perene, caso de vários rios do nordeste do Brasil é porque não há cessão da água do 

aquífero, o que causa a seca total do rio nos períodos de estiagens. Por conta do equilíbrio deste 

sistema, é importante que sejam conhecidas as condições de recarga dos aquíferos, pois o 

desequilíbrio na sua exploração afeta a vazão dos corpos hídricos superficiais. 

Embora os aquíferos ou as litologias, não limitem as bacias hidrográficas, por conta da 

formação deste sistema hídrico a bacia hidrográfica acaba constituindo a unidade territorial de 

avaliação. No entanto, é importante lembrar que, em grande parte dos casos, a recarga dos aquíferos 

que alimentam os rios de uma bacia pode estar sendo feita em outra bacia, especialmente nos casos 

de recarga direta. 
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Quando a recarga ocorre de forma direta, como é o caso de aquíferos confinados por 

camadas impermeáveis, a recarga ocorre onde a rocha aflora na superfície do terreno (caso do 

aquífero Guarani, nas bordas da bacia sedimentar do Paraná). Nessas situações, as águas escoam 

para o interior do aquífero numa velocidade extremamente lenta, por mais elevada que seja a 

condutividade hidráulica. 

Neste tipo de aquífero, por conta da baixa velocidade de entrada de água, é mais 

importante conhecer o balanço hídrico, de forma a extrair a água do subsolo num regime que não 

ultrapasse a taxa de recarga. 

Em qualquer situação, o movimento da água, seja ascendente ou descendente, depende 

das características hidráulicas entre o aquífero superior e inferior. O movimento sempre é na 

direção da maior para a menor carga potenciométrica, independente da inclinação da camada 

aquífera. 

Os processos de descarga de alguns aquíferos possuem características peculiares. O 

aquífero Guarani (Formação Botucatu), por exemplo, descarrega suas águas no aquífero Serra Geral 

ou na superfície do terreno, sob a forma de fonte natural (águas quentes) e na própria drenagem do 

terceiro Planalto do Paraná. Este processo é causado pela elevada pressão a que está submetido o 

aquífero Guarani, o qual se encontra sotoposto a um pacote rochoso de origem vulcânica cuja 

espessura ultrapassa, em algumas regiões, os 1.000 m. 

Outro caso que merece destaque especial é a unidade aquífera Karst. Uma forma de 

recarga importante em aquíferos cársticos dá-se por meio de estruturas denominadas sumidouros. 

São condutos através das quais as águas dos rios se infiltram e atingem os aquíferos de forma direta, 

sem qualquer possibilidade de filtragem. Esses pontos, portanto, representam “caminhos” para a 

contaminação das estruturas aquíferas a partir das águas contaminadas da drenagem superficial. 

Essas estruturas são, relativamente, comuns às margens dos próprios rios que escoam sobre as 

rochas carbonatadas. A título de exemplo, o Instituto das Águas do Paraná, em meados da década 

de 90, executou um teste de bombeamento numa área próxima dos poços de Almirante Tamandaré; 

a Uranina (colorante verde) lançada no rio Barigui à montante dos poços tubulares, após 5 a 10 

minutos de bombeamento foi extraída no bombeamento de um poço não utilizado pela SANEPAR. 
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Em razão desta experiência, torna-se evidente que estes tipos de estruturas, os sumidouros, podem 

ocorrer em vários pontos da drenagem das margens direita do rio Iguaçu e que escoam sobre as 

rochas que possuem carstificação no subsolo. 

Ainda no caso da unidade aquífera Karst, as inúmeras fontes naturais na região da 

Formação Capiru, na bacia dos rios Iguaçu e Ribeira, que são utilizadas para o envasamento e 

comercialização (águas Ouro Fino, Timbú), são provenientes das estruturas existentes nas rochas 

carbonatadas existentes no subsolo. As fontes, nesses casos, são pontos de descarga do aquífero 

Karst, juntamente com a parcela das águas cedidas pelo freático (manto de alteração); essas águas 

originam a drenagem da região, em especial durante os períodos de estiagens. Nestes pontos a 

recarga pode ocorrer de forma direta e, portanto, faz-se necessário que existam poços nas 

proximidades das fontes, ambos em contato, de forma que o bombeamento provoque inversões nas 

direções de fluxos. 

Todos os demais aquíferos descarregam suas águas sob a forma de fontes freáticas, o 

que determina a condição de perenização dos rios. As vazões dos rios, mesmo das grandes 

drenagens durante os períodos de estiagens, são provenientes dos aquíferos. É assim que ocorre no 

rio Ivaí, seja no trecho dos aquíferos Serra Geral e Caiuá, bem como em todos os demais rios do 

território paranaense. As vazões mínimas desses rios, sem as parcelas das chuvas, são, portanto, 

provenientes principalmente dos aquíferos livres (freático), cujas águas encontram-se armazenadas 

no manto de alteração das rochas. O manto de alteração funciona, quase sempre como regulador das 

águas que preenchem as zonas aquíferas de maior profundidade, caso a Unidade Aquífera 

Paleozóica. 

6.1.6.3. Volumes Atualmente Explotados 

O volume da água que é extraída dos aquíferos paranaenses é realizado através das 

análises efetuadas pelo Instituto das Águas do Paraná, com fiscalização da instituição de 

gerenciamento dos recursos hídricos, associada com as informações dos usuários privados 

(condomínios, indústrias), no que tange à vazão outorgada em relação à vazão real extraída ou 

bombeada diariamente. 
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Nos poços outorgados para SANEPAR, pelo Instituto das Águas do Paraná, existem 

registros das vazões extraídas e do tempo diário de bombeamento. Entretanto, este Volume Total 

Anual deve ser analisado com precauções, pois não considera as demandas, por exemplo, de poços 

particulares. 

Isso ocorre pela inexistência de outorgas para inúmeros poços no Estado do Paraná, o 

que acaba subestimando o volume total de água atualmente explotado. 

A partir das informações de poços outorgados para a SANEPAR, as Tabelas 6.1.6-1 e 

6.1.6-2 apresentam o volume total de água subterrânea extraída, no ano de 2008. 

Tabela 6.1.6-1 - Unidades Aquíferas, Número de Poços e Volume Total Anual. 

Aquífero 
Poços 

outorgados 
Poços em 
operação 

Município Localidade 
Volume 
anual m3 

População 
atingida 

Paleozóica 
Inferior 

18 (Furnas) 13 5 6 1.704.399 25.297 

Paleozóica 
Média-Superior 

72 (Itararé) 
17 (Rio Bonito) 

52 24 33 4.099.583 60.964 

Paleozóica 
Superior 

56 (Paleozóico) 40 23 39 1.759.053 22.451 

Fonte: SANEPAR / USHG, dados consolidados de 2008. 

Tabela 6.1.6-2 - Unidades Aquíferas, Número de Poços e Volume Total Anual por município. 

Município Aquífero Poços Localidade Volume % 

Guamiranga 
Paleozóica 
Superior 

3 2 99.747 0,08% 

Reserva 
Paleozóica 
Superior 

2 2 48.163 0,04% 

Fonte: SIA-SANEPAR / USHG, 2008. 

6.1.6.3.1. Poços Outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná 

Mesmo tendo um cadastro bem controlado sobre as Outorgas, em termos 

hidrogeológicos, falta em boa parte dos registros informações sobre as entradas de água nos poços 

que seccionaram as litologias de cada uma delas. Os dados referentes as unidades aquíferas estão 

sendo citados para seguir os dados registrados no Banco de Dados do Instituto das Águas do 

Paraná. Sobre esta questão, é recomendável que as informações pertinentes às vazões obtidas, bem 

como sobre a qualidade da água, sejam reavaliadas.  
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Ainda com ênfase na questão dos volumes atualmente explotados, neste item são 

avaliados os poços outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná, com fonte nas informações 

obtidas a partir do Banco de Dados de Outorgas, base agosto de 2006. Estão incluídas as unidades 

de captação em operação pela SANEPAR, juntamente com informações sobre a localização de cada 

aquífero e suas respectivas vazões outorgadas, em relação às bacias hidrográficas do Paraná. Na 

Tabela 6.1.6-3 estão todos poços outorgados nas Unidades Aquíferas do estado do Paraná. 

Tabela 6.1.6-3 - Poços outorgados nas Unidades Aquíferas do estado do Paraná. 

Unidade 
Aquifera 

Nº de Poços 
Outorgados 

N° de 
Poços em 
Operação 

N° de 
Municípios 

N° de 
Localidades 

Volume 
Anual 

Captado 
(m³) 

% do 
Volume 
Anual 

População 
Abastecida 

(*) 

Pré-
Cambriana 

123 72 19 48 4.303.906 3,6 68.823 

Karst 70 38 9 19 14.411.694 12,0 207.707 
Paleozóica 
Inferior 

18 (Furnas) 13 5 6 1.704.399 1,4 25.297 

Paleozóica 
Média-
Superior 

72 (Itararé) 
17 (Rio 
Bonito) 

52 24 33 4.099.583 3,4 60.964 

Paleozóica 
Superior 

56 
(Paleozóico) 

40 23 39 1.759.053 1,4 22.451 

Guarani 61 40 16 22 6.964.636 5,8 114.507 
Serra Geral 

Norte 
617 469 174 281 72.274.337 60,0 1.099.650 

Serra Geral 
Sul 
Caiuá 172 148 48 80 14.923.947 12,4 196.950 

Guabirotuba 6 - - - - - - 
Costeira 3 - - - - - - 

Total 1.215 872 292 (**) 528 120.441.555 100,0 1.796.349 

Fonte: SANEPAR / USHG, 2008. 

Nota: (*) População potencialmente abastecida, considerando a média de 150/L/hab/dia e 30% deperdas no Sistema de 
Distribuição. 

(**) Existem muncípios abastecidos por poços em mais de uma Unidade Aquífera.  

- Unidade Aquífera Paleozóica Média-Superior 

O aquífero Itararé ocorre nas bacias hidrográficas dos rios Cinzas, Iguaçu, Itararé, Ivaí, 

e Tibagi. No Banco de Dados de Outorgas do Instituto das Águas do Paraná estão cadastrados 183 

poços tubulares, dos quais 72 são outorgados para a SANEPAR (Tabela 6.1.6-4). 
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Tabela 6.1.6-4 - Poços Outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná (Itararé). 

Bacias Hidrográficas 
 

Vazão Máxima 
(m3/h) 

Vazão média. 
(m3/h) 

Número de 
Poços 

Cinzas 35,0 9,8 25 
Iguaçu 70,0 12,1 38 
Itararé 30,0 11,9 18 
Ivaí 4,2 3,4 6 

Tibagi 40,0 8,6 96 
MÉD. TOTAL (m3/h) - 9,6 183 

Fonte: SANEPAR / USHG, 2008. 

O aquífero Rio Bonito ocorre nas bacias hidrográficas dos rios Cinzas, Iguaçu, Itararé, 

Ivaí, e Tibagi. Cadastrados no Banco de Dados de Outorgas do Instituto das Águas do Paraná 

existem 63 poços tubulares, dos quais 17 são outorgados para a SANEPAR (Tabela 6.1.6-5). 

Tabela 6.1.6-5 - Poços Outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná (Rio Bonito). 

Bacias Hidrográficas 
Vazão Máxima 

(m3/h) 
Vazão média. 

(m3/h) 
Número de 

Poços 
Cinzas 29,0 7,0 14 
Iguaçu 50,0 15,1 12 
Itararé 10,0 10,0 1 
Ivaí 40,0 21,5 7 

Tibagi 110,0 22,6 29 
MÉD. TOTAL (m3/h) - 17,5 63 

 Fonte: SANEPAR / USHG, 2008. 

- Unidade Aquífera Paleozóica Superior 

Em termos hidrogeológicos, essas unidades geológicas não apresentam nenhuma 

característica de vazão excepcional. Não existem registros da proveniência das entradas de água nos 

poços que seccionaram as litologias de cada uma delas, formações Teresina e Serra Alta (Figuras 

6.1.6-2, 6.1.6-3 e 6.1.6-4). Os dados referentes a unidade estão sendo citados para seguir os dados 

registrados no Banco de Dados do Instituto das Águas do Paraná. Sobre esta questão, é 

recomendável que as informações pertinentes às vazões obtidas, bem como sobre a qualidade da 

água, sejam reavaliadas. 

A Formação Irati ocorre nas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu, Ivaí, e Tibagi. Estão 

cadastrados no Banco de Dados de Outorgas do Instituto das Águas do Paraná 18 poços tubulares, 

dos quais 7 são outorgados para a SANEPAR ( Tabela 6.1.6-6). 
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Tabela 6.1.6-6 - Poços Outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná (Irati). 

Bacias Hidrográficas 
Vazão Máxima 

(m3/h) 
Vazão média. 

(m3/h) 
Número 
de Poços 

Iguaçu 8,5 4,5 5 
Ivaí 20,0 6,3 5 

Tibagi 5,0 3,6 8 
MÉD. TOTAL (m3/h) - 4,6 18 

Fonte: SANEPAR / USHG, 2008. 

A Formação Serra Alta ocorre nas bacias hidrográficas dos rios Cinzas, Iguaçu, Ivaí 

(onde está inserida a bacia do rio dos Patos) , e Tibagi. No Banco de Dados de Outorgas do Instituto 

das Águas do Paraná estão cadastrados 9 poços tubulares, dos quais 4 são outorgados para a 

SANEPAR (Tabela 6.1.6-7). 

Tabela 6.1.6-7 - Poços Outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná (Serra Alta). 

Bacias Hidrográficas 
Vazão Máxima 

(m3/h) 
Vazão média. 

(m3/h) 
Número de 
  Poços 

Cinzas 4,0 4,0 2 
Iguaçu 9,0  6,9 2 
Ivaí 7,0 3,5 4 

Tibagi 12,7 12,7 1 
MÉD. TOTAL (m3/h) -  5,4 9 

Fonte: SANEPAR / USHG, 2008. 

A Formação Teresina ocorre bacias hidrográficas dos rios Cinzas, Iguaçu, Ivaí (também 

com ocorrência no rio dos Patos), e Tibagi. Cadastrados no Banco de Dados de Outorgas do 

Instituto das Águas do Paraná existem 21 poços tubulares, dos quais 14 são outorgados para a 

SANEPAR (Tabela 6.1.6-8). 

Tabela 6.1.6-8 - Poços Outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná (Teresina). 

Bacias Hidrográficas Vazão Máxima 
(m3/h) 

Vazão média. 
(m3/h) 

Número de 
Poços 

Cinzas 15,0 7,9 4 
Iguaçu 7,8 4,0 3 
Ivaí 19,0 7,5 12 

Tibagi 4,4 4,4 2 
MÉD. TOTAL (m3/h) - 6,8 21 

Fonte: SANEPAR / USHG, 2008. 

A Formação Palermo ocorre nas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu, Ivaí, e Tibagi. 

Estão cadastrados no Banco de Dados de Outorgas do Instituto das Águas do Paraná 25 poços 

tubulares, dos quais 18 são outorgados para a SANEPAR (Tabela 6.1.6-9). 
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Tabela 6.1.6-9 - Poços Outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná (Palermo). 

Bacias Hidrográficas 
Vazão Máxima 

(m3/h) 
Vazão média. 

(m3/h) 
Número de 

Poços 
Iguaçu 5,0 3,5 7 
Ivaí 13,0 5,5 5 

Tibagi 12,0 4,1 13 
MÉD. TOTAL (m3/h) - 4,1 25 

Fonte: SANEPAR / USHG, 2008. 

A Formação Rio do Rasto ocorre nas bacias hidrográficas das Cinzas, Iguaçu, Ivaí, 

Paranapanema 1 e Tibagi. No Banco de Dados de Outorgas do Instituto das Águas do Paraná estão 

cadastrados 36 poços tubulares, dos quais 17 são outorgados para a SANEPAR (Tabela 6.1.6-10). 

Tabela 6.1.6-10 - Poços Outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná (Rio do Rasto). 

Bacias Hidrográficas 
Vazão Máxima 

(m3/h) 
Vazão média. 

(m3/h) 
Número de 

Poços 
Cinzas 14,0 14,0 1 
Iguaçu 18,0 6,7 10 
Ivaí 9,0 4,6 11 

Paranapanema 1 10,0 10,0 4 
Tibagi 20,0 5,7 10 

MÉD. TOTAL (m3/h) - 6,4 36 
Fonte: SANEPAR / USHG, 2008. 

 
Figura 6.1.6-2 - Poço outorgado para a SANEPAR no centro urbano de Prudentópolis, perfurado em área de ocorrência 

da Formação Teresina (735m de profundidade; vazão de 40m3/h). 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2012. 
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Figura 6.1.6-3 - Poço tubular profundo que atende a comunidade de Linha Dezembro com profundidade 

de 150m e vazão de 14 m3/h,abstecendo 600 pessoas. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2012. 

 
Figura 6.1.6-4 - Poço tubular profundo outorgado para SANEPAR para abastecimento da cidade de Guamiranga – PR, 

com profundidade 80m e vazão de 20m3/h. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2012. 

6.1.6.4. Disponibilidade Hídrica dos Aquíferos Paranaenses 

Os aquíferos são formações geológicas com capacidade de acumular e transmitir água 

através de seus poros, fissuras ou espaços resultantes da dissolução e carreamento de materiais 

rochosos. Os volumes de água acumulados nos aquíferos podem ser utilizados para atender as 

necessidades de abastecimento público e demais usos. Entretanto, parte desse volume, deve ser 

mantido em confinamento, para que o mesmo seja utilizado na alimentação dos cursos d’ água. O 

estabelecimento da produção admissível dos aquíferos consiste em avaliar seu potencial e sua 

disponibilidade hídrica. 
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De acordo com o Manual Técnico de Outorgas, elaborado pelo Instituto Das Águas do 

Paraná (2006), os recursos hídricos subterrâneos são compostos de porções circulantes e de porções 

armazenadas. Por sua vez, as suas porções circulantes são compostas de duas partes: a recarga 

transitória e a recarga profunda. A recarga transitória dos recursos de água subterrânea pode ser 

estimada através da análise da vazão básica, porque a vazão básica de um rio é proveniente da 

descarga da água subterrânea. 

A avaliação da disponibilidade das águas subterrâneas no Estado do Paraná foi estimada 

através de uma metodologia que levou em consideração, principalmente, o potencial hidrológico 

dos aquíferos paranaenses, obtido no Atlas de Recursos Hídricos do Estado do Paraná (Instituto Das 

Águas Do Paraná, 1998) e no Manual Técnico de Outorgas do Instituto das Águas do Paraná 

(2006). Portanto, os valores apresentados pelo potencial hidrológico não são definitivos, pois não 

existe um monitoramento que possibilite a criação de uma série histórica dessas vazões circulantes 

nos aquíferos. 

Durante o processo de avaliação e desenvolvimento da metodologia, alguns parâmetros 

tiveram que ser estimados, devido à inexistência de dados oficiais. Dessa forma, as áreas foram 

estimadas a partir da utilização do mapa geológico, fornecido pela MINEROPAR (2007), sendo o 

resultado final discutido com os profissionais do Instituto das Águas do Paraná, para que a mesma 

aprovasse a metodologia adotada. 

Com as áreas dos aquíferos definidas, a próxima etapa foi a identificação das bacias 

hidrográficas que se localizavam na região, de forma que a disponibilidade de água subterrânea 

fosse calculada para cada unidade estratégica de gestão. 

As reservas explotáveis de um Aquífero são constituídas por uma parte das reservas 

reguladoras e uma pequena fração das reservas permanentes. No caso, fixou-se que as reservas 

explotáveis correspondem a 20% das reservas reguladoras, ou seja, uma estimativa conservadora e 

que permite certa margem de confiança ao não considerar o uso das reservas permanentes, pois não 

considera a depleção do volume de água permanente do Aquífero. Este valor também é considerado 

satisfatório, segundo ANA (2005) citado pelo Instituto das Águas do Paraná (2006), sob o aspecto 

de manutenção da vazão dos rios, porque considera que apenas 20% do escoamento de base poderia 
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ser afetado pela captação de água subterrânea. As reservas explotáveis adotadas neste estudo 

representam, portanto, 20% do escoamento de base dos rios. 

Portanto, em relação ao cálculo da disponibilidade hídrica subterrânea dos aquíferos 

paranaenses, para a determinação da vazão outorgável foi adotado o valor conservador de 20% da 

vazão total disponível para todas as unidades aquíferas paranaenses, exceto para a do Guarani. Em 

função do número reduzido das suas informações, além das grandes variações de qualidade das suas 

águas, por vezes inadequadas para o consumo, adotou-se apenas 10%. Outro valor adotado no 

desenvolvimento do cálculo foi o tempo referente ao bombeamento da água dos poços, 

correspondente a 18 horas por dia. 

A determinação das disponibilidades hídricas subterrâneas ocorre de maneira estimada, 

sendo que valores mais precisos e específicos para determinadas áreas só poderão ser obtidos na 

medida em que o conhecimento hidrogeológico avançar. 

Comparativamente aos recursos hídricos superficiais, os recursos subterrâneos são ainda 

pouco conhecidos, merecendo atenção dos órgãos gestores. A explotação de águas subterrâneas 

requer estudos hidrogeológicos locais, com envolvimento de especialistas na locação de poços, 

elaboração de projetos, acompanhamento das obras e definição do dimensionamento e do regime de 

exploração. 

A Tabela 6.1.6-11 apresenta os dados de disponibilidade de águas subterrâneas obtidos 

para as unidades aquíferas do Estado do Paraná. 



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR II-154 

Tabela 6.1.6-11 - Disponibilidade de águas subterrâneas obtidos para as unidades aquíferas do Estado do Paraná. 

Unidade Aquífera Bacia Hidrográfica q (L/s/km²)¹ 
Área da 

Bacia (km²) 
Q (L/s) Q (m³/h) Q20% (m³/h) 

Horas 
Bombeamento 

Q20% 
(m³/dia) 

Pré-Cambriana 

Litorânea 5,6 3.738,86 20.937,62 75.375,44 15.075,09 18 271.351 
Cinzas 5,6 7,46 41,78 150,39 30,08 18 541 
Iguaçu 5,6 3.756,08 21.034,05 75.722,57 15.144,51 18 272.601 
Itararé 5,6 829,15 4.643,24 16.715,66 3.343,13 18 60.176 
Ribeira 5,6 5.728,24 32.078,14 115.481,32 23.096,26 18 415.732 
Tibagi 5,6 1.495,49 8.374,74 30.149,08 6.029,82 18 108.536 

Karst 

Iguaçu 8,29 275,73 2.285,80 8.228,89 1.645,78 18 29.623 
Itararé 8,29 463,51 3.842,50 13.832,99 2.766,60 18 49.798 
Ribeira 8,29 3.674,81 30.464,17 109.671,03 21.934,21 18 394.815 
Tibagi 8,29 87,87 728,44 2.622,39 524,48 18 9.440 

Paleozóica 
Inferior 

Cinzas 3,6 765,14 2.754,50 9.916,21 1.983,24 18 35.698 
Iguaçu 3,6 192,89 694,40 2.499,85 499,97 18 8.999 
Itararé 3,6 1.143,33 4.115,99 14.817,56 2.963,51 18 53.343 
Ribeira 3,6 156,87 564,73 2.033,04 406,61 18 7.318 
Tibagi 3,6 4.742,11 17.071,60 61.457,75 12.291,55 18 221.247 

Paleozóica 
Média-Superior 

Cinzas 5,6 3.776,60 21.148,96 76.136,26 15.227,25 18 274.090 
Iguaçu 5,6 4.957,58 27.762,45 99.944,81 19.988,96 18 359.801 
Itararé 5,6 1.989,14 11.139,18 40.101,06 8.020,21 18 144.363 
Ivaí 5,6 166,39 931,78 3.354,42 670,88 18 12.075 

Tibagi 5,6 8.643,60 48.404,16 174.254,98 34.851,00 18 627.317 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 
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A Tabela 6.1.6-12 apresenta os resultados da disponibilidade distribuída pelas bacias hidrográficas que compõem as unidades aquíferas. 

Tabela 6.1.6-12 - Resultados da disponibilidade distribuída pelas bacias hidrográficas que compõem as unidades aquíferas no Paraná. 

Unidade 
Aquífera 

Bacia Hidrográfica q (L/s/km²)¹ 
Área da 

Bacia (km²) 
Q (L/s) Q (m³/h) Q20% (m³/h) 

Horas 
Bombeamento 

Q20% (m³/dia) 

Paleozóica 
Superior 

Cinzas 3,6 2.424,77 8.729,17 31.425,02 6.285,00 18 113.130 
Iguaçu 33,6 3.929,91 14.147,68 50.931,63 10.186,33 18 183.353 
Itararé 3,6 506,07 1.821,85 6.558,67 1.311,73 18 23.611 
Ivaí 3,6 7.246,02 26.085,67 93.908,42 18.781,68 18 338.070 

Paranapanema 1 3,6 88.16 317,38 1.142,55 228.51 18 4.113 
Tibagi 3,6 2.922,12 10.519,63 37.870,68 7.574,14 18 136.334 

Guarani 

Cinzas 12,4 2.679,91 33.230,88 119.631,18 11.963,12 18 215.336 
Iguaçu 12,4 41.163,10 510.422,44 1.837.520,78 183.752,08 18 3.307.537 
Itararé 12,4 75,98 942,15 3.391,75 339,17 18 6.105 
Ivaí 12,4 18.621,05 230.901,02 831.243,67 83.124,37 18 1.496.238 

Paraná 3 12,4 8.635,09 107.075,12 385.470,42 38.547,04 18 693.846,75 
Paranapanema 1 12,4 1.150,65 14.268,06 51.365,02 5.136,50 18 92.457 
Paranapanema 2 12,4 720,67 8.936,31 32.170,71 3.217,07 18 57.907 
Paranapanema 3 12,4 2.145,40 26.602,96 95.770,66 9.577,07 18 172.387 

Piquiri 12,4 18.786,97 232.958,43 838.650,34 83.865,03 18 1.509.570 
Pirapó 12,4 2.950,28 36.583,47 131.700,50 13.170,05 18 237.060 
Tibagi 12,4 7.001,84 86.822,82 312.562,14 31.256,21 18 562.611 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 
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6.1.6.5. Qualidade das Águas das Unidades Aquíferas Paranaenses 

Com base em estimativas oriundas da análise dos dados da SANEPAR e do 

Instituto das Águas do Paraná, observa-se que cerca de 16% do abastecimento de água do 

Estado é feito por meio de captação de águas subterrâneas. Em algumas cidades do interior do 

território, esse tipo de manancial é responsável pela totalidade da água fornecida à população. 

O uso para fins industriais, agrícolas e postos de serviços é igualmente significativo (a 

diferença aproximada do número de poços outorgados pelo Instituto das Águas do Paraná à 

SANEPAR é para estes tipos de finalidades). Empreendimentos recreacionais ou turísticos 

que se utilizam de águas termais do aquífero Guarani se resumem a menos de dez unidades. 

A qualidade da água subterrânea é controlada por fatores naturais - 

principalmente, geológicos (Figura 6.1.6-5) e climáticos - e antrópicos. 

Em aquíferos não afetados pela atividade antrópica, a qualidade da água 

subterrânea resulta da interação geoquímica entre a água e as rochas que compõem o aquífero, 

ao longo do fluxo da água entre a zona de recarga e a zona de descarga. De modo geral, 

quanto mais tempo a água permanecer em contato com materiais solúveis que constituem o 

aquífero, maior será o seu conteúdo em sólidos totais dissolvidos. A qualidade da água 

também pode ser afetada por misturas de águas de diferentes aquíferos. 

A atividade antrópica pode modificar de forma negativa a qualidade natural da 

água subterrânea, seja pela infiltração de substâncias poluentes sobrepostas nas zonas de 

recarga (aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas, vazamentos de tanques aéreos ou 

subterrâneos de armazenamento de substâncias potencialmente nocivas, lixões e aterros 

sanitários, entre outros), seja pela alteração das linhas de fluxo subterrâneo, a exemplo dos 

aquíferos costeiros, onde o bombeamento da água de forma não controlada pode causar a 

salinização de aquíferos pelo avanço da cunha salina. 

Os padrões de qualidade de água para consumo humano estão indicados na 

Portaria do Ministério da Saúde nº 518, de 25 de março de 2004, que estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água 
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para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Os valores máximos permitidos (VMP) 

dos parâmetros físico-químicos analisados serão usados para verificar a adequação da água 

dos aquíferos para fins de abastecimento público. 

A qualidade da água para uso na irrigação é verificada através da relação de 

adsorção de sódio (RAS), que expressa a atividade relativa dos íons de sódio nas reações de 

troca catiônica no solo. Essa razão é uma medida da relação entre as concentrações de sódio e 

de cálcio e magnésio. 

A avaliação da qualidade da água dos aquíferos, considerados neste relatório, foi 

feita utilizando-se os dados de análises físico-química realizadas pelo LPH - Laboratório de 

Pesquisas Hidrogeológicas da Universidade Federal do Paraná, em amostras de águas 

coletadas em poços públicos e privados, utilizados, em sua maior parte, para abastecimento 

humano. 

A amostra usada na caracterização qualitativa dos aquíferos paranaenses é 

formada por 1.204 laudos analíticos, correspondentes a cerca de 20% do banco de dados 

analíticos do LPH. A seleção das análises baseou-se no resultado do cálculo da diferença de 

balanço iônico, sendo descartadas as análises com erro superior a 5%.  

 
Figura 6.1.6-5 - Folhelho betuminoso da Formação Irati intensamente fraturado facilitando a percolação das 

águas subterrâneas e portanto, influenciando na qualidade da água. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2012 
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- Unidade Aquífera Paleozóica Inferior 

As águas do aquífero Furnas são de ótima qualidade para o consumo humano. São 

bicarbonatadas sódicas com teor médio de cálcio de 5,5 mg/L; de magnésio, 3,5 mg/L; de 

sódio, 9,4 mg/L; e, de potássio, 1,4 mg/L. Entre os ânions, o teor médio de bicarbonato é de 

60 mg/L e o de sulfato, 6 mg/L. A dureza total varia de 40 a 65 mg-CaCO3/l (águas 

ligeiramente duras) e o pH varia 7,1 a 7,6. Os sólidos totais raramente ultrapassam o valor de 

85 mg/L (Figuras 6.1.6-6 e 6.1.6-7). 

 

Figura 6.1.6-6 - Diagrama de Piper na Unidade Aquífera Paleozóica Inferior. 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 

 

Figura 6.1.6-7 - Frequência (em %) dos Tipos de Água que Ocorrem na Unidade Aquífera Paleozóica Inferior. 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 
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- Unidade Aquífera Paleozóica-Média-Superior 

As águas do aquífero Itararé são de ótima qualidade para o consumo humano. Elas 

são classificadas como bicarbonatadas cálcicas e contêm teores de sólidos totais dissolvidos 

entre 100 e 150 mg/L. O pH varia entre 6,8 a 7,3 e a dureza total gira em torno de 60 mg-

CaCO3/l (águas ligeiramente duras). O teor médio de cálcio é de 14 mg/L. A concentração de 

magnésio varia entre 1,5 a 6 mg/L, a de sódio, entre 7 a 35 mg/L e a de potássio, entre 1 a 3 

mg/L. Este aquífero, a exemplo do que foi obtido em poços perfurados pela SANEPAR (Ivaí, 

Siqueira Campos, Prudentópolis), apresenta águas com temperaturas que variam entre e 25 ºC 

e 36 ºC, sendo que a temperatura mais elevada foi constada num poço cuja profundidade 

atingiu 765 m. 

A presença de pirita nos leitos ou camadas delgadas de carvão confere teores 

elevados de sulfatos nas águas do aquífero Rio Bonito. Os valores de sulfatos, em condições 

sem presença das camadas mencionadas, variam entre 4 e 8 mg/L. O conteúdo médio de 

sólidos totais dissolvidos é igual a 200 mg/L e os valores do pH permanecem próximo de 8. A 

concentração média de sódio é de 58 mg/L; de potássio, 2 mg/L; de cálcio, 11 mg/L; e, de 

magnésio, 2 mg/L. A concentração média de bicarbonato é de 137 mg/L e de cloreto é igual a 

1,8 mg/L. A dureza total média é igual a 35 mg-CaCO3/l (águas moles). As águas do aquífero 

Rio Bonito, com raras exceções, são de boa qualidade para o consumo humano. 

Em situações com termalismo, as águas são ricas em sódio e potássio. Apresentam 

teores de até 2 mg/L de flúor, com cloretos e sulfatos predominando sobre os bicarbonatos; os 

teores de sólidos totais dissolvidos são da ordem de 800 mg/L. Essas águas não são adequadas 

ao consumo humano na sua condição de água bruta. 

Quimicamente essas águas são semelhantes às águas do Guarani, quando este se 

encontra em condições de médio e alto confinamento; é possível inclusive admitir a existência 

de conectividades hidráulicas entre o Guarani e o Rio Bonito (Figuras 6.1.6-8 e 6.1.6-9). 
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Figura 6.1.6-8 - Diagrama de Piper na Unidade Aquífera Paleozóica Média-Superior 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 

 

Figura 6.1.6-9 - Frequência (em %) dos Tipos de Água que Ocorrem na Unidade Aquífera Paleozóica Média-
Superior. 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 

- Unidade Aquífera Paleozóica Superior 

De acordo com a distribuição iônica média, admite-se classificar as águas 

subterrâneas da Unidade Paleozóica Superior como sendo Bicarbonatadas Sódicas, 

apresentando conteúdo médio de 243 ppm (mg/L) de Sólidos Totais Dissolvidos. 

Algumas amostras apresentaram valores altos para os parâmetros alcalinidade 

total, dureza total, bicarbonatos e carbonatos. Esses parâmetros embora não sejam prejudiciais 

à saúde, interferem na utilização dessas águas para outros fins. 
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Os parâmetros que afetam negativamente a qualidade da água nesta unidade 

aquífera foram: o íon fluoreto (sete amostras); sódio (cinco amostras) e ferro total (13 

amostras) conforme Figuras 6.1.6-10 e 6.1.6-11. 

 
Figura 6.1.6-10 - Diagrama de Piper na Unidade Aquífera Paleozóica Superior. 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 

 

Figura 6.1.6-11 - Frequência (em %) dos Tipos de Água que Ocorrem na Unidade Aquífera Paleozóica Superior. 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 

A Tabela 6.1.6-13 apresenta um resumo estatístico dos parâmetros químicos da 

água dessa unidade aquífera, que é a mais representativa na área do rio dos patos. 
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Tabela 6.1.6-13 - Resumo Estatístico dos Parâmetros Químicos da Água da Unidade Aquífera 
Paleozóica Superior. 

Parâmetro Máximo Mínimo Media Mediana VMP 

Alcalinidade total 623,70 2,15 169,79 132,31 * 
Bicarbonato 647,38 2,62 179,76 149,69 * 

Cálcio 57,51 0,53 13,79 8,43 * 
Carbonato 117,61 0,00 11,61 0,00 * 
Cloreto 82,59 0,04 2,96 1,02 250 

Dureza total 252,80 1,62 50,94 27,81 500 
Ferro 3,72 0,01 0,30 0,12 0,3 

Fluoreto 6,20 0,01 0,72 0,23 1,5 
Fosfato 6,55 0,01 0,41 0,19 * 
Magnésio 28,69 0,07 4,07 1,37 * 
Nitrato 32,46 0,02 2,36 0,09 45 
Nitrito 0,90 0,00 0,03 0,01 3 
Potássio 15,87 0,01 4,07 1,20 * 

Sílica dissolvida 96,50 1,53 28,41 24,00 * 
Sódio 275,00 0,70 61,94 36,05 200 

Sólidos totais 
dissolvidos (STD) 

712,00 32,00 233,38 198,00 1000 

Sulfato 51,52 0,50 8,62 0,50 250 
Observação: * VMP (valor máximo permitido) não especificado. 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2010. 

6.1.6.6. Avaliação da Aptidão das Águas Subterrâneas Paranaenses 

A literatura internacional tem destacado a importância das águas subterrâneas para 

o futuro, inclusive considerando-a como o principal recurso natural capaz de preservar a 

espécie humana. Mesmo que no capítulo 18 da Agenda 21 da UNCED-Rio 1992 (Rebouças, 

1996) esteja enfocada a necessidade do gerenciamento integrado dos recursos hídricos, a 

maioria dos estudos sobre bacias hidrográficas ainda restringe o nível de investigação aos 

limites da superfície do solo. Todas as funções mencionadas por Rebouças (1996) tais como 

função ambiental e função estratégica, estão muito aquém da importância dispensada à água 

subterrânea quando a referência envolve a valorização econômica. 

A seguir são tecidas recomendações sobre as aptidões dos aquíferos paranaenses, 

embasadas nas suas características quali-quantitativas já apresentadas no decorrer deste 

relatório. 
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6.1.6.6.1. Considerações sobre a Aptidão das Águas das Unidades Aquífera Paleozóicas  

Os aquíferos paleozóicos (excetuando-se condições de grande confinamento do 

aquífero Rio Bonito) armazenam águas com qualidade, via de regra, adequada ao consumo 

humano e para fins industriais e irrigação. 

Tendo em conta as vazões médias de cada unidade aquífera, é perfeitamente 

viável a utilização dessas águas para o abastecimento de cidades com até 10.000 habitantes. 

A presença de pirita nos leitos ou camadas delgadas de carvão confere teores 

elevados de sulfatos nas águas do aquífero Rio Bonito, que, em certos casos, pode tornar a 

água imprópria para consumo humano. 

A exploração de água subterrânea, através de poços tubulares profundos é 

praticamente desprezível na região e inexistente no entorno da área. Toda água de 

abastecimento na vizinhança provém da utilização poços cacimbas ou nascentes. Conforme as 

condições estratigráficas dos sedimentos, o fluxo se dá verticalmente no solo residual e 

horizontalmente nos argilitos e folhelhos.  As rochas sedimentares das formações da região se 

caracterizam por aquitardes, e desta forma evidenciam a falta de captação por poços tubulares 

profundos (Figuras 6.1.6-12, 6.1.6-13 e 6.1.6-14).  

Na área predomina propriedades rurais e residenciais que utilizam água do 

freático ou dos rios, tanto para consumo humano quanto para animais e irrigação.  

Levantamento de campo efetuado revelou que, para controle do esgoto são utilizadas fossas 

sépticas. 
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Figura 6.1.6-12 - Sequência sedimentar da Formação Teresina com lente de diabásio caracterizando possíveis 

entrada de água em sistemas aquíferos. 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2012. 

O mapeamento hidrogeológico é aplicável para a determinação de diferentes 

profundidades do lençol freático e a ocorrência de níveis saturados de água no subsolo, a 

direção e sentido de fluxo das águas do aquífero superficial e a definição do mapa 

piezométrico. A disposição dos estratos sedimentares, com elevada impermeabilidade 

(formação Teresina), indica não haver transmissividade das águas de percolação de modo a 

interferir na vazão do reservatório e tampouco o reservatório influenciará as unidades 

litológicas. 

 
Figura 6.1.6-13 - Poços tubulares profundos no estado do Paraná com outorga para a SANEPAR. 

Fonte: SANEPAR, 2008. 
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Figura 6.1.6-14 - Principais sistemas de aquíferos no estado do Paraná. 
Fonte: Instituto das Águas, 2007. 

 Dos 399 municípios do PR, a SANEPAR opera 344, destes 170, ou seja 49%, são 

abastecidos exclusivamente com água subterrânea (Tabela 6.1.6-14). Outros 122 municípios, 

ou 35%, são abastecidos por sistema misto (água subterrânea e água de captação superficial) e 

52 municípios são abastecidos exclusivamente com água captada diretamente nos rios ou em 

barragens. 

Os principais aquíferos do Paraná são: Serra Geral, Karst, Caiuá, Guarani, Cristalino, 

Paleozóico (Itararé, Furnas, Ponta Grossa, Rio Bonito, Irati, Teresina e Serra Alta), Costeiro e 

Guabirotuba.  

 Na região de Prudentóplois, há poucos poços tubulares profundos para 

abastecimento de água, já que as rochas sedimentares da Formação Teresina e Serra Alta se 

comportam como aquitardes. Grande parte da água de abastecimento na vizinhança provém 

da utilização poços cacimbas ou nascentes (Figuras 6.1.6-15 e 6.1.6-16). As condições de 

litologias com comportamento de aquitarde evidenciam que não haverá interferencia nem da 
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água das formações geológicas no reservatório e nem do reservatório na captação de águas 

subterrâneas. 

 
Figura 6.1.6-15 - Sequência sedimentar da Formação Teresina passando a Serra Alta predominando sedimentos 

argilos siltosos com baixa permeabilidade (aquitardes). 
Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2012. 

Tabela 6.1.6-14 - Volume total de água subterrânea extraída pela SANEPAR em 2008. 
 Principais aquíferos 
no estado do paraná 

N° Poços 
Operados N° Localidades 

Volume Total 
Anual (m³) 

%          
Vol População (*) 

Serra Geral 469 281 72.274.337 60,01% 1.099.650 

Karst 38 19 14.411.694 11,97% 207.707 

Caiuá 148 80 14.923.947 12,39% 196.950 

Guarani 40 22 6.964.636 5,79% 114.507 

Cristalino 72 48 4.303.906 3,57% 68.823 

Itararé 43 27 2.286.846 2,49% 42.504 

Furnas 13 6 1.704.399 1,42% 25.297 

Paleozóico 40 39 1.759.053 1,46% 22.451 

Rio Bonito 9 6 1.112.737 0,92% 15.450 

Guabirotuba 0 0 0 0,00% 0 

Costeiro 0 0 0 0,00% 0 

TOTAL 872 528 120.441.555 100% 1.796.349 
Fonte: Adaptado de SANEPAR, 2008. 
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Figura 6.1.6-16 - Folhelhos da Formação Irati, fraturados, com características de aquífero posicionados sob a 
Formação Serra Alta. 

Foto: Donizeti Antônio Giusti, 2012. 
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6.1.7. Pedológico 

A região central do Paraná, onde está inserida a área de estudo, é caracterizada 

pelos solos decorrentes da cobertura sedimentar paleozóica que tem como divisa leste a 

escarpa devoniana, e é limitada a oeste pela escarpa do derrame basáltico. Os municípios de 

Ivaí, Guamiranga e Prudentópolis situam-se sobre rochas do Carbonífero Superior (grupo 

Itararé), principalmente, do Permiano Inferior (grupo Passa Dois).  

Predominam, nas formações geológicas anteriormente descritas, rochas 

sedimentares tais como arenitos, folhelhos e siltitos, relativamente erosionáveis, o que traz ao 

solo um relevo característico, especialmente na face oeste, escarpada pelos rios tributários do 

rio dos Patos. Vales escarpados com desníveis de 100 e até 200 metros aparecem com 

frequência na encosta do vale do rio dos Patos, dispostos na direção aproximada leste/oeste, 

separados entre si por serras.  O relevo escarpado, onde a linha de superfície diversas vezes 

intercepta o lençol freático faz da área de estudo um território bastante irrigado, com grande 

número de nascentes e cursos d´água, dirigido a oeste e a leste. Algumas dessas nascentes são 

de água mineral.  

A presença de folhelhos nas rochas do Carbonífero superior propicia, através dos 

solos dela decorrentes, a presença, em algumas várzeas, de argileiras apropriadas à exploração 

econômica através de olarias, constituindo a área de estudo no denominado cluster1cerâmico 

do centro-sul do Paraná.  

Há ainda aproveitamento de modeloproveniente de folhelhos razoavelmente 

consolidados, para fins de revestimento de estradas rurais.  Os solos decorrentes do 

intemperismo sobre as formações presentes na área de estudo deram origem a solos de 

diferentes características, predominando a mancha de solos litólicosálicos.  

A maior parte dos solos que recobrem a bacia do rio dos Patos, onde está inserida 

a área de estudo, é composta do latossolo roxo, conforme apresentado no Desenho nº 
                                                 

1 O arranjo produtivo local (cluster) de cerâmica vermelha do centro-sul, com ramificações em Prudentópolis, 
Guamiranga, e Ivaí é o segundo em valor agregado no Estado do Paraná (Ipardes, Arranjos produtivos locais e o 
novo padrão de especialização regional da indústria paranaense na década de 90, Curitiba, 2003) 
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119.028.1.5.06.002 - Pedologia, que são relativamente profundos, e, embora fortemente 

ácidos, exigindo grande quantidade de corretivos, permitem aproveitamento para pastagem e 

agricultura, o que é realçado pela presença de relevo suave-ondulado e ondulado, favorável à 

mecanização. Na porção leste da área de estudo predominam os neossoloslitólicos, conforme 

apresentado no mesmo desenho, de fertilidade natural inferior à dos latossolos. São solos 

minerais, pouco desenvolvidos, com profundidade entre 20 e 80 cm, o que é agravado pelo 

relevo fortemente acidentado onde ocorrem, o que torna muito difícil a mecanização. 

6.1.7.1. Aspectos Edáficos e Erosionais 

Na região onde será construído o empreendimento, alguns tipos de solos 

característicos puderam ser identificados: latossolo roxo, cambissolo, neossololitólico e solos 

coluviais.  

O primeiro ocorre em áreas de relevo suave até fortemente inclinado (15° de 

declividade) e apresenta um horizonte B bem desenvolvido, estruturado, avermelhado, 

marrom avermelhado ou marrom-ocre e exibe evidências de ter passado por processos de 

laterização (impregnação intensa por hidróxidos de ferro); pode atingir espessuras superiores 

a 10-15 metros, sendo classificadas pelos pedólogos como terra-roxa, latossolo-roxo, terra-

roxa estruturada e terra-bruma estruturada. Nesse tipo de solo, todos os elementos, como a 

mineralogia e a textura, que poderiam permitir a identificação da rocha original, 

desapareceram por completo. Este tipo de solo, que é o amplamente predominante na região 

ocorre na parte superior do relevo (área de atividade agrícola), conforme Figura 6.1.7-1. 
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Figura 6.1.7-1 – Aspecto superficial do horizonte B dos latossolos da região, podendo-se verificar 

a presença oxidação e de caulinização e origem de solo argiloso. 
Foto: Marcos Aurélio Tarlombani, 2012 

Outro tipo de solo ocorre em áreas de alteração química menos profunda e em 

terrenos mais acidentados ou mais intensamente dissecados, revelando que ainda retém traços 

que permitem reconhecer a sua procedência onde o horizonte B é menos espesso que o do 

caso anterior. São denominados de solos saprolíticos (de rocha podre) e ostentam coloração 

amarelo-esverdeada, com manchas avermelhadas quando oriundos de rochas básicas, ou de 

sedimentos argilosos, contendo montmorilonita. Neste caso, possuem textura mais grosseira e 

caráter friável, podendo conter muitos núcleos duros de rocha semi-decomposta. 

Pedologicamente são conhecidos por cambissolos (Figura 6.1.7-2). 

 
Figura 6.1.7-2 - Solos saprolíticos (de rocha podre) e ostentam coloração amarelo-esverdeada, com 

manchas avermelhadas quando oriundos de rochas básicas, ou de sedimentos argilosos, contendo 
montmorilonita, podem conter muitos núcleos duros de rocha semi-decomposta; pedologicamente são 

conhecidos por cambissolos. 
Foto: Marcos Aurélio Tarlombani, 2012 
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Os neossolos, predominantes na porção leste da área de estudo, são caracterizados 

por solos jovens e rochosos e representados na região pelos solos litólicos. Trata-se de solos 

rasos, produzidos em áreas de relevo forte ou sobre as mesetas basálticas. São compostos de 

rocha medianamente alterada, com brusca passagem para a rocha compacta e sã e quando 

removidos produzem grande quantidade de cascalho, blocos e matacões, conforme Figura 

6.1.7-3. 

 
Figura 6.1.7-3 - Rocha medianamente alterada, com brusca passagem para a rocha compacta e sã; 

quando removidos produzem grande quantidade de fragmentos e blocos. 
Foto: Marcos Aurélio Tarlombani, 2012 

Os solos coluviais resultam do rastejo/solifluxão, ou remoção por outro 

mecanismo natural qualquer, de materiais gerados em local distinto da sua disposição atual, 

sendoa força da gravidade o principal agente responsável pelo seu deslocamento. 

Pedologicamente apresentam, geralmente, as características típicas dos solos do primeiro 

grupo. Os depósitos de talus têm origem na deposição, por queda, de materiais das escarpas 

íngremes e, por isso, são predominantemente heterogêneos, conforme Figura 6.1.7-4. 
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Figura 6.1.7-4 - Depósitos de talus têm origem na deposição, por queda, de materiais das escarpas 

íngremes e, por isso, são predominantemente heterogêneos. 
Foto: Marcos Aurélio Tarlombani, 2012 

 Todos os solos que foram reconhecidos na região, apresentam características 

geotécnicas para aplicação, tanto em obras de escavação como na construção de aterros e 

ensecadeiras. A natureza, essencialmente argilosa, aliada ao estado de laterização, confere-

lhes elevada densidade, boa condições de compactação e baixa erodibilidade; apesar de 

apresentarem altos limites de liquidez e plasticidade, absorvem pouca água e retraem pouco 

na secagem. Os taludes escavados nesses solos geralmente apresentam boa estabilidade e 

baixa erodibilidade. A drenagem natural através dos seus horizontes representativos é 

satisfatória. 

A estabilidade dos solos pedregosos residuais (litossolos e saprólitos) está 

diretamente ligada à existência ou não, de boas condições de drenagem. Os solos coluvionares 

argilosos possuem comportamento geotécnico semelhante aos solos residuais, porém pelo fato 

de estarem situados em rampas ou declives são suscetíveis aos deslizamentos. 

Os solos coluvionares heterogêneos, constituídos por mistura de solos argilosos 

com seixos, blocos e matacões de diabásio, geralmente se acumulam nas encostas situadas 

abaixo das linhas de rupturas de declividade e apresentam elevado risco de instabilidade, 

especialmente se houver surgência de água. Dependendo da quantidade e do tamanho dos 

fragmentos de rocha presentes, podem oferecer dificuldades às operações de escavação 

convencionais, de carga e transporte, bem como à distribuição e compactação em camadas na 

construção de aterros. 
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6.1.8 Hidrológico 

6.1.8.1. Introdução 

O presente item apresenta os estudos hidrológicos relativo

localizada no rio dos Patos, estado do Paraná.

O rio dos Patos 

na elevação de aproximadamente 1240

percorre aproximadamente 127

Sua bacia é considerada de pequeno porte, com u

paralelos 25°00’ e 25°35’ de latitude sul e os meridianos 50°44’ e 51°

na região central do estado do Paraná.

Seus principais afluentes pela margem direita são os rios Bonsuces

Papanduva, e pela margem esquerda os rios Taboãozinho e Preto. No trecho de vazão 

reduzida do aproveitamento KM 1

A PCH KM 19

Prudentópolis, nas coordenadas geográficas 25°

estará situado entre os municípios de Prudentópolis e 

geográficas 25°08’58,00”S e 50°

O circuito de adução proposto pela margem esquerda será formado por

d’água, canal de adução, câmara de carga e conduto f

Patos, acumulando uma queda bruta natural de 

Os dados para a caracterização fisiográfica das bacias utilizadas nestes estudos 

foram obtidos através de cartas topográficas digitalizadas da Diretoria de Serviço Geográfico 

do Ministério do Exército (DSG) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

na escala 1:50.000. Com o auxílio do Software AutoCAD 2010 foi criado um mosaico com as 

cartas e traçado os limites das bacias e demais dados desejados. 
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O presente item apresenta os estudos hidrológicos relativo

no rio dos Patos, estado do Paraná. 

O rio dos Patos nasce na divisa dos municípios de Guarapuava e Inácio Martins, 

na elevação de aproximadamente 1240 m, próximo às coordenadas 25°31’S e 51°09’W e 

percorre aproximadamente 127 km até a confluência com o rio São João, formando o rio Ivaí. 

Sua bacia é considerada de pequeno porte, com uma área de drenagem de 1.

e 25°35’ de latitude sul e os meridianos 50°44’ e 51°1

na região central do estado do Paraná. 

Seus principais afluentes pela margem direita são os rios Bonsuces

Papanduva, e pela margem esquerda os rios Taboãozinho e Preto. No trecho de vazão 

reduzida do aproveitamento KM 19 não há afluências significativas. 

19 terá a casa de força na margem esquerda, no município de 

denadas geográficas 25°06’32,32”S e 50°55’56,76

estará situado entre os municípios de Prudentópolis e Guamiranga

”S e 50°56’48,00”W. 

O circuito de adução proposto pela margem esquerda será formado por

d’água, canal de adução, câmara de carga e conduto forçado, ao longo de 5

Patos, acumulando uma queda bruta natural de 43 m. 

Os dados para a caracterização fisiográfica das bacias utilizadas nestes estudos 

cartas topográficas digitalizadas da Diretoria de Serviço Geográfico 

do Ministério do Exército (DSG) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

na escala 1:50.000. Com o auxílio do Software AutoCAD 2010 foi criado um mosaico com as 

e traçado os limites das bacias e demais dados desejados.  
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O presente item apresenta os estudos hidrológicos relativos à PCH KM 19, 

de Guarapuava e Inácio Martins, 

m, próximo às coordenadas 25°31’S e 51°09’W e 

km até a confluência com o rio São João, formando o rio Ivaí. 

ma área de drenagem de 1.566 km², entre os 

12’ de longitude oeste, 

Seus principais afluentes pela margem direita são os rios Bonsucesso, Lajeadão e 

Papanduva, e pela margem esquerda os rios Taboãozinho e Preto. No trecho de vazão 

terá a casa de força na margem esquerda, no município de 

5’56,76”W. O barramento 

Guamiranga, nas coordenadas 

O circuito de adução proposto pela margem esquerda será formado por tomada 

orçado, ao longo de 5.594 m do Rio dos 

Os dados para a caracterização fisiográfica das bacias utilizadas nestes estudos 

cartas topográficas digitalizadas da Diretoria de Serviço Geográfico 

do Ministério do Exército (DSG) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

na escala 1:50.000. Com o auxílio do Software AutoCAD 2010 foi criado um mosaico com as 
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O Desenho nº 

nos Estudos, ilustra a bacia hidrográfica

PCH KM 19.  

6.1.8.2. Área de Drenagem

Com base na cartografia utilizada, 

resultou em 1.566 km² e da PCH KM 

1.225 km². 

6.1.8.3. Forma 

A caracterização quanto à forma da bacia de captação de um local

analisada através do Coeficiente de Compacidade e Fator de Forma, que indicam a propensão 

da bacia a enchentes. 

O coeficiente de compacidade, 

formato circular (valor próximo a 1). Quanto mais próxim

bacia e maior será a potencialidade de ocorrência de picos elevados de enchentes. O 

coeficiente de compacidade é obtido pela 

 

Onde P é o perímetro da bacia, em km, e

km². 

O fator de forma, 

quadrado (valor próximo a 1). Valores inferiores à unidade indicam que a bacia é alongada. 

Entre bacias de mesmo tamanho, será menos suje

fator de forma. Este índice é obtido a partir da 
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O Desenho nº 119.028.1.5.05.001 - Bacias Hidrográficas e Estações Utilizadas 

nos Estudos, ilustra a bacia hidrográfica do Rio dos Patos, assim como a área de drenagem da 

em 

Com base na cartografia utilizada, a área de drenagem da bacia do R

km² e da PCH KM 19, no local do barramento/tomada d’água, resultou em 

A caracterização quanto à forma da bacia de captação de um local

analisada através do Coeficiente de Compacidade e Fator de Forma, que indicam a propensão 

O coeficiente de compacidade, Kc, indica se o formato da bacia se aproxima do 

formato circular (valor próximo a 1). Quanto mais próximo da unidade, mais compacta é a 

bacia e maior será a potencialidade de ocorrência de picos elevados de enchentes. O 

coeficiente de compacidade é obtido pela Equação 6.1.8-1, abaixo: 

d

C
A

P
K 28,0=

 

é o perímetro da bacia, em km, e Adé a área de drenagem dabacia, em 

O fator de forma, Kf, indica se o formato da bacia se aproxima da forma de um 

quadrado (valor próximo a 1). Valores inferiores à unidade indicam que a bacia é alongada. 

Entre bacias de mesmo tamanho, será menos sujeita a enchentes aquela que possuir menor 

fator de forma. Este índice é obtido a partir da Equação 6.1.8-2, apresentada abaixo. 
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Bacias Hidrográficas e Estações Utilizadas 

do Rio dos Patos, assim como a área de drenagem da 

a área de drenagem da bacia do Rio dos Patos 

, no local do barramento/tomada d’água, resultou em 

A caracterização quanto à forma da bacia de captação de um local pode ser 

analisada através do Coeficiente de Compacidade e Fator de Forma, que indicam a propensão 

, indica se o formato da bacia se aproxima do 

o da unidade, mais compacta é a 

bacia e maior será a potencialidade de ocorrência de picos elevados de enchentes. O 

(6.1.8-1) 

é a área de drenagem dabacia, em 

, indica se o formato da bacia se aproxima da forma de um 

quadrado (valor próximo a 1). Valores inferiores à unidade indicam que a bacia é alongada. 

ita a enchentes aquela que possuir menor 

2, apresentada abaixo.  



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

 

Onde L é o comprimento 

área de drenagem dabacia, em km².

Para a bacia do rio dos Patos, com um perímetro de 2

1.566 km² e comprimento 

fator de forma em 0,10, indicando baixa pr

Para a bacia da PCH KM 

1.225 km² e comprimento de 

de forma em 0,11, também indicando baixa propens

6.1.8.4. Declividade 

A declividade (

Neste caso o cálculo represen

a diferença de nível e o comprimento do rio.

apresentada abaixo. 

Onde H é o desnível, em metros,

A nascente e a foz do rio dos Patos estão nas elevações de aproximadamente 

1240 m e 500 m, respectivamente, o que corresponde a uma diferença de nível de 

comprimento do Rio dos Patos é de 127

5,83 m/km, da nascente até a foz.
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2L

A
K d

f =
 

é o comprimento total do principal curso d’água da bacia, em km, e 

e drenagem dabacia, em km². 

Para a bacia do rio dos Patos, com um perímetro de 233 km, área de drenagem de 

comprimento de 127  km, o coeficiente de compacidade resultou em 1,64 e o 

, indicando baixa propensão da bacia a enchentes.

Para a bacia da PCH KM 19, com um perímetro de 183 km, área de drenagem de 

de 107 km, o coeficiente de compacidade resultou em 1,

também indicando baixa propensão da bacia a enchentes.

(S) indica a inclinação do terreno em relação a plano horizontal. 

Neste caso o cálculo representa a declividade média da bacia que é dada pelo quociente entre 

a diferença de nível e o comprimento do rio.Este índice é obtido a partir da 

 

é o desnível, em metros, e L é o comprimento da bacia

A nascente e a foz do rio dos Patos estão nas elevações de aproximadamente 

m, respectivamente, o que corresponde a uma diferença de nível de 

io dos Patos é de 127 km, resultando em uma declividade média do rio de 

m/km, da nascente até a foz. 
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(6.1.8-2) 

da bacia, em km, e Ad é a 

km, área de drenagem de 

coeficiente de compacidade resultou em 1,64 e o 

opensão da bacia a enchentes. 

km, área de drenagem de 

de compacidade resultou em 1,46 e o fator 

ão da bacia a enchentes. 

do terreno em relação a plano horizontal. 

é dada pelo quociente entre 

te índice é obtido a partir da Equação 6.1.8-3, 

L

H
S = (6.1.8-3) 

é o comprimento da bacia, em km. 

A nascente e a foz do rio dos Patos estão nas elevações de aproximadamente 

m, respectivamente, o que corresponde a uma diferença de nível de 740 m. O 

km, resultando em uma declividade média do rio de 
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Com um desnível de 

Rio dos Patos até a PCH KM 

da bacia do Rio dos Patos. 

Nos primeiros 10

de aproximadamente 45 m/km. Deste local até à montante do Salto Manduri, localizado a 

104 km da nascente, a declividade média é de 1,06

1,6 km, entre a montante do Salto Manduri e a jusante do Salto Barão do Rio Branco a 

diferença de nível do rio dos Patos é próximo de 80

de 50 m/km. Imediatamente a jusante do Salto Barão do Rio Branco até a foz do rio dos Patos 

a declividade média é de 5,51

Patos com Partição de Quedas, apresenta também o perfil longitudinal do rio dos Patos com a 

localização dos empreendimentos a ele associados. 

6.1.8.5. Densidade de Drenagem

A densidade de drenagem, 

cursos d’água de uma bacia e sua área total, fornecendo uma indicação da eficiência da 

drenagem, ou seja, da maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, 

além de ser um indicador da permeabilidade do solo, onde solos mais permeáveis apresentam 

densidade de drenagem menor que solos menos permeáveis. Este índice é obtido a partir da 

Equação 6.1.8-4 apresentada abaixo

 

Onde LT é o comprimento total dos cursos d’água da bacia, em km, e 

drenagem da bacia, em km².

Para bacias mal drenadas os valores da densidade de drenagem são em torno de 

0,5 km/km², enquanto bacias bem drenadas apresentam valores em torno de 3,5
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Com um desnível de 651 m (1.240-589), a declividade da bacia de contribuição do 

PCH KM 19 é igual a 6,08m/km, relativamente maior que a declividade 

 

Nos primeiros 10 km, a partir da nascente, a declividade média do rio dos Patos é 

m/km. Deste local até à montante do Salto Manduri, localizado a 

km da nascente, a declividade média é de 1,06 m/km. No trecho de aproximadamente 

km, entre a montante do Salto Manduri e a jusante do Salto Barão do Rio Branco a 

l do rio dos Patos é próximo de 80 m, resultando em uma declividade média 

m/km. Imediatamente a jusante do Salto Barão do Rio Branco até a foz do rio dos Patos 

a declividade média é de 5,51 m/km. O Desenho N° 119.028.1.5.09.001 

tos com Partição de Quedas, apresenta também o perfil longitudinal do rio dos Patos com a 

localização dos empreendimentos a ele associados.  

Densidade de Drenagem 

A densidade de drenagem, Dd, é dada pelo quociente do comprimento total dos 

uma bacia e sua área total, fornecendo uma indicação da eficiência da 

drenagem, ou seja, da maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, 

além de ser um indicador da permeabilidade do solo, onde solos mais permeáveis apresentam 

dade de drenagem menor que solos menos permeáveis. Este índice é obtido a partir da 

apresentada abaixo: 

d

T
d

A

L
D =

 

é o comprimento total dos cursos d’água da bacia, em km, e 

km². 

Para bacias mal drenadas os valores da densidade de drenagem são em torno de 

km/km², enquanto bacias bem drenadas apresentam valores em torno de 3,5
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a declividade da bacia de contribuição do 

relativamente maior que a declividade 

km, a partir da nascente, a declividade média do rio dos Patos é 

m/km. Deste local até à montante do Salto Manduri, localizado a 

m/km. No trecho de aproximadamente 

km, entre a montante do Salto Manduri e a jusante do Salto Barão do Rio Branco a 

m, resultando em uma declividade média 

m/km. Imediatamente a jusante do Salto Barão do Rio Branco até a foz do rio dos Patos 

1.5.09.001 – Perfil do rio dos 

tos com Partição de Quedas, apresenta também o perfil longitudinal do rio dos Patos com a 

, é dada pelo quociente do comprimento total dos 

uma bacia e sua área total, fornecendo uma indicação da eficiência da 

drenagem, ou seja, da maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, 

além de ser um indicador da permeabilidade do solo, onde solos mais permeáveis apresentam 

dade de drenagem menor que solos menos permeáveis. Este índice é obtido a partir da 

(6.1.8-4) 

é o comprimento total dos cursos d’água da bacia, em km, e Ad a área de 

Para bacias mal drenadas os valores da densidade de drenagem são em torno de 

km/km², enquanto bacias bem drenadas apresentam valores em torno de 3,5 km/km². 
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Ressalta-se que o comprimento total dos cursos d’água está diretamente 

relacionado com a base de dados utilizada, não sendo recomendado utilizar base de dados 

diferentes num mesmo estudo para determinação deste índice. 

A utilização de cartas topográficas com escalas acima de 1:100.000 também não 

são recomendadas pois podem indicar valores de 

realidade. Neste caso a densidade de drenagem deve ser apresentada apenas para efeito de 

comparação entre diferentes bacias.

Para a bacia do rio dos Patos, com uma área de drenagem de 1.

comprimento dos cursos d’água de aproximadamente 

de 0,99 km/km², indicando uma bacia moderadamente drenada.

Para a bacia da PCH KM 

comprimento dos cursos d’água de aproximadamente 1.

de 1,03 km/km², também indicando uma drenagem moderada.

6.1.8.6. Sinuosidade 

A sinuosidade do curso d’água é um fator controlador da velocidade de 

escoamento e é caracterizado pela relação entre o comprimento do rio principal e o seu 

comprimento axial. Valores próximos à unidade indicam que o curso d’água tende a ser 

retilíneo e valores superiores a 2 sugerem cursos d’água tortuosos.

O comprimento axial do rio dos Patos, da nascente até á foz é de 56,2

nascente até o barramento 

índice foi de 2,26 para a bacia do rio dos Patos 
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se que o comprimento total dos cursos d’água está diretamente 

base de dados utilizada, não sendo recomendado utilizar base de dados 

diferentes num mesmo estudo para determinação deste índice.  

A utilização de cartas topográficas com escalas acima de 1:100.000 também não 

são recomendadas pois podem indicar valores de densidade de drenagem muito abaixo da 

realidade. Neste caso a densidade de drenagem deve ser apresentada apenas para efeito de 

comparação entre diferentes bacias. 

Para a bacia do rio dos Patos, com uma área de drenagem de 1.

rsos d’água de aproximadamente 1.550 km, a densidade de drenagem é 

indicando uma bacia moderadamente drenada. 

Para a bacia da PCH KM 19, com uma área de drenagem de 

comprimento dos cursos d’água de aproximadamente 1.266 km, a densidade de drenagem é 

km/km², também indicando uma drenagem moderada. 

A sinuosidade do curso d’água é um fator controlador da velocidade de 

escoamento e é caracterizado pela relação entre o comprimento do rio principal e o seu 

omprimento axial. Valores próximos à unidade indicam que o curso d’água tende a ser 

retilíneo e valores superiores a 2 sugerem cursos d’água tortuosos. 

O comprimento axial do rio dos Patos, da nascente até á foz é de 56,2

 da PCH KM 19 é de 43,6 km. Os valores encontrados para este 

para a bacia do rio dos Patos e 2,46 para a bacia da PCH KM 
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se que o comprimento total dos cursos d’água está diretamente 

base de dados utilizada, não sendo recomendado utilizar base de dados 

A utilização de cartas topográficas com escalas acima de 1:100.000 também não 

densidade de drenagem muito abaixo da 

realidade. Neste caso a densidade de drenagem deve ser apresentada apenas para efeito de 

Para a bacia do rio dos Patos, com uma área de drenagem de 1.566 km² e 

km, a densidade de drenagem é 

, com uma área de drenagem de 1.225 km² e 

a densidade de drenagem é 

A sinuosidade do curso d’água é um fator controlador da velocidade de 

escoamento e é caracterizado pela relação entre o comprimento do rio principal e o seu 

omprimento axial. Valores próximos à unidade indicam que o curso d’água tende a ser 

O comprimento axial do rio dos Patos, da nascente até á foz é de 56,2 km, e da 

km. Os valores encontrados para este 

para a bacia da PCH KM 19. 
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6.1.8.7. Orografia 

O rio dos Patos nasce na divisa dos municípios de Guarapuava e Inácio Martins, 

na Serra da Boa Esperança e desenvolve

confluência com o rio São João, formando o rio Ivaí. Por estar localizado em uma região 

serrana, no centro do Estado do Paraná, o rio dos Patos apresenta uma declividade acentuada, 

destacando o seu trecho inicial e os Saltos Manduri e Barão do Rio Branco, como apresentado 

no item 6.1.8.4. 

Após o Salto Barão do Rio Branco até a confluência com o rio São João, na região 

do aproveitamento, o rio dos Patos apresenta uma série de corredeira

um desnível de 120 m em aproximadamente 20

A bacia do rio dos Patos está inserida no Segundo Planalto Paranaense, fazendo 

divisa com o Terceiro Planalto (Planalto de Guarapuava) no limite sul, onde está localizada 

Serra da Esperança que se desenvolve no sentido NW

Nos limites oeste da bacia do rio dos Patos as altitudes decrescem no sentido N

elevações médias de 800 m da porção central até a foz do rio dos Patos, e pic

1.270 m, no trecho meridional. Nos limites leste e norte da bacia do rio dos Patos, as altitudes 

variam pouco e ficam em torno de 900

6.1.8.8. Tempo de Concentração

O tempo de concentração de uma bacia é o tempo necessário para que toda a área 

da bacia contribua para o escoamento superficial em uma seção considerada. O tempo de 

concentração é influenciado por várias condições físicas e é determinado através de 

formulações empíricas. Nestes estudos será utilizada a fórmula do

apresentada na Equação 6.1.8
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O rio dos Patos nasce na divisa dos municípios de Guarapuava e Inácio Martins, 

perança e desenvolve-se basicamente na direção Norte por 127

confluência com o rio São João, formando o rio Ivaí. Por estar localizado em uma região 

serrana, no centro do Estado do Paraná, o rio dos Patos apresenta uma declividade acentuada, 

stacando o seu trecho inicial e os Saltos Manduri e Barão do Rio Branco, como apresentado 

Após o Salto Barão do Rio Branco até a confluência com o rio São João, na região 

do aproveitamento, o rio dos Patos apresenta uma série de corredeiras contínuas, apresentando 

m em aproximadamente 20 km de extensão. 

A bacia do rio dos Patos está inserida no Segundo Planalto Paranaense, fazendo 

divisa com o Terceiro Planalto (Planalto de Guarapuava) no limite sul, onde está localizada 

Esperança que se desenvolve no sentido NW-SE, com altitudes próximas de 1.300

Nos limites oeste da bacia do rio dos Patos as altitudes decrescem no sentido N

m da porção central até a foz do rio dos Patos, e pic

m, no trecho meridional. Nos limites leste e norte da bacia do rio dos Patos, as altitudes 

variam pouco e ficam em torno de 900 m.  

Tempo de Concentração 

O tempo de concentração de uma bacia é o tempo necessário para que toda a área 

a contribua para o escoamento superficial em uma seção considerada. O tempo de 

concentração é influenciado por várias condições físicas e é determinado através de 

formulações empíricas. Nestes estudos será utilizada a fórmula do Soil Conservations Service

na Equação 6.1.8-5 abaixo. 
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O rio dos Patos nasce na divisa dos municípios de Guarapuava e Inácio Martins, 

se basicamente na direção Norte por 127 km até a 

confluência com o rio São João, formando o rio Ivaí. Por estar localizado em uma região 

serrana, no centro do Estado do Paraná, o rio dos Patos apresenta uma declividade acentuada, 

stacando o seu trecho inicial e os Saltos Manduri e Barão do Rio Branco, como apresentado 

Após o Salto Barão do Rio Branco até a confluência com o rio São João, na região 

s contínuas, apresentando 

A bacia do rio dos Patos está inserida no Segundo Planalto Paranaense, fazendo 

divisa com o Terceiro Planalto (Planalto de Guarapuava) no limite sul, onde está localizada a 

SE, com altitudes próximas de 1.300 m. 

Nos limites oeste da bacia do rio dos Patos as altitudes decrescem no sentido N-S, com 

m da porção central até a foz do rio dos Patos, e picos de até 

m, no trecho meridional. Nos limites leste e norte da bacia do rio dos Patos, as altitudes 

O tempo de concentração de uma bacia é o tempo necessário para que toda a área 

a contribua para o escoamento superficial em uma seção considerada. O tempo de 

concentração é influenciado por várias condições físicas e é determinado através de 

Conservations Service, 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

 

Onde tc é o tempo de concentração, em horas, 

ponto mais afastado (inicial) e o nível d’água do local determinado (final), em metros, e 

comprimento total do principal curso d’água

O tempo de concentração da bacia hidrográfica do 

horas. E o tempo de concentração doé 

A Tabela 6.1.8.

bacia hidrográfica do rio dos Patos e 

Índice

Área de drenagem (km²)

Perímetro da bacia (km)

Comprimento do rio (km)

Comprimento de todos os cursos d'água (km)

Comprimento axial do rio (km)

Comprimento axial da bacia (km)

Desnível (m)

Coeficiente de Compacidade

Fator de Forma

Declividade média (m/km)

Densidade de drenagem (km/km²)
Sinuosidade

Tempo de Concentra
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385,03

95,0 







×=

H

L
tc

 

é o tempo de concentração, em horas, H é o desnível altimétrico entre o 

ponto mais afastado (inicial) e o nível d’água do local determinado (final), em metros, e 

total do principal curso d’água da bacia, em km. 

O tempo de concentração da bacia hidrográfica do Rio dos Patos

tempo de concentração doé de 17,3 horas. 

A Tabela 6.1.8.-1, a seguir, sintetiza as principais caracterís

bacia hidrográfica do rio dos Patos e da bacia de contribuição da PCH KM 

Tabela 6.1.8-1- Resumo das características fisiológic

Índice Rio dos Patos 

Área de drenagem (km²) 1.566 

Perímetro da bacia (km) 233 

Comprimento do rio (km) 127 

Comprimento de todos os cursos d'água (km) 1.550 

Comprimento axial do rio (km) 56,2 

xial da bacia (km) 61,9 

Desnível (m) 740 

Coeficiente de Compacidade 1,64 

Fator de Forma 0,10 

Declividade média (m/km) 5,83 

Densidade de drenagem (km/km²) 0,99 
Sinuosidade 2,26 

Tempo de Concentração (horas) 20,1 

Fonte: Elaboração Própria 
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(6.1.8-5) 

é o desnível altimétrico entre o 

ponto mais afastado (inicial) e o nível d’água do local determinado (final), em metros, e L é o 

Rio dos Patos é igual a 20,1 

características fisiográficas da 

a bacia de contribuição da PCH KM 19. 

Resumo das características fisiológicas 

PCH KM 19 

1.225 

183 

107 

1.497 

43,6 

47,5 

651 

1,46 

0,11 

6,08 

1,03 
2,46 

17,3 
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6.1.8.9. Dados Fluviométricos

Na região de estudo e entorno há uma adequada densidade de estações 

fluviométricas com dados. 

próximas a PCH KM 19, qu

apresentado nos Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19. Após a análise, foram 

selecionadas como aptas as estações 

Quadro 6.1.8

Código Estação 

64620000 Rio dos Patos 

65690000 Leonópolis 

65809000 
ETA - 

Guarapuava 

65825000 Santa Clara 

64625000 Tereza Cristina 

O Desenho nº 119.028.1.5.05.001

nos Estudos – apresenta a localização das estações do quadro com relação ao 

empreendimento. 

Em função de 

Patos (64620000) foi selecionada como base para o desenvolvimento destes estudos. Seus 

dados foram obtidos junto ao Instituto das Águas do Paraná e sua curva

é apresentada na Figura 6.1.8.
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Dados Fluviométricos 

Na região de estudo e entorno há uma adequada densidade de estações 

fluviométricas com dados. Inicialmente foram pré-selecionadas 14 estações fluviométricas 

próximas a PCH KM 19, que foram analisadas quanto a sua consistência, conforme 

apresentado nos Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19. Após a análise, foram 

selecionadas como aptas as estações listadas no Quadro 6.1.8-1. 

6.1.8-1 – Estações Hidrometeorológicas e Fluviométricas no 

Rio Município Latitude  Longitude 

Dos Patos Prudentópolis 25º12’30’’ 50º56’37’’

Da Areia Inácio Martins 25º41’11’’ 51º12’58’’

Jordão Guarapuava 25º23’52’’ 51º26’9’’

Jordão Candói 25º38’17’’ 51º58’20’’

Ivaí 
Cândido de 

Abreu 
24º49’48’’ 51º08’32’’

Fonte: Hidroweb, ANA,2012. 

nº 119.028.1.5.05.001 - Bacias Hidrográficas 

apresenta a localização das estações do quadro com relação ao 

 sua localização, período e qualidade de dados, a estação Rio dos 

Patos (64620000) foi selecionada como base para o desenvolvimento destes estudos. Seus 

dados foram obtidos junto ao Instituto das Águas do Paraná e sua curva-

da na Figura 6.1.8.-1. 
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Na região de estudo e entorno há uma adequada densidade de estações 

selecionadas 14 estações fluviométricas 

e foram analisadas quanto a sua consistência, conforme 

apresentado nos Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19. Após a análise, foram 

Fluviométricas no Rio dos Patos 

Longitude  
Área 
(km²) 

Início da 
Operação 

50º56’37’’ 1086 Maio/1930 

51º12’58’’ 358 Junho/1957 

51º26’9’’ 306 Março/1985 

51º58’20’’ 3913 Agosto/1949 

51º08’32’’ 3572 Agosto/1956 

Bacias Hidrográficas e Estações Utilizadas 

apresenta a localização das estações do quadro com relação ao 

sua localização, período e qualidade de dados, a estação Rio dos 

Patos (64620000) foi selecionada como base para o desenvolvimento destes estudos. Seus 

-chave (Cota x Vazão) 
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Figura 6.1.8-1 – Curva Chave da Estação Fluviométrica Rio dos Patos (64620000)

6.1.8.10. Vazões Médias Mensais

Para a determinação das vazões médias mensais no local 

utilizados os dados de vazões médias mensais da estação Rio dos Patos no período de janeiro 

de 1931 a dezembro de 

apresentado na Equação 6.1.8

 19

×
=

RP

KMRP
KM

A

AQ
Q

Onde QKM19 é a vazão no local da PCH 

fluviométrica Rio dos Patos (64620000), 

19, e ARP é a área de drenagem da estação fluviomé

Nas Tabelas 6.1.8

em m³/s, da estação fluviométrica Rio dos Patos (64620000

(Qmlt) da tabela 6.8.1-3 resultou em

agosto de 1933 e a máxima média mensal, de
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Curva Chave da Estação Fluviométrica Rio dos Patos (64620000)
Fonte: Elaboração Própria 

Vazões Médias Mensais 

Para a determinação das vazões médias mensais no local da 

utilizados os dados de vazões médias mensais da estação Rio dos Patos no período de janeiro 

de 1931 a dezembro de 2009. O método de transferência foi por áreas de drenagens, 

apresentado na Equação 6.1.8-6 a seguir: 

086.1

225.1
1919

19 ×=→
×

=→ RPKM
RP

KM
KM QQ

Q
Q

é a vazão no local da PCH KM 19, QRP é a vazão média da estação 

fluviométrica Rio dos Patos (64620000), AKM19 é a área de drenagem no local da PCH KM 

é a área de drenagem da estação fluviométrica Rio dos Patos (

as Tabelas 6.1.8-2 e 6.8.1-3 a seguir são apresentadas as vazões médias mensais, 

em m³/s, da estação fluviométrica Rio dos Patos (64620000). A vazão média de longo período 

resultou em 25,2 m³/s, a mínima média mensal de

agosto de 1933 e a máxima média mensal, de 151,0 m³/s, ocorreu em setembro de 1957.

200 300 400 500 600

Vazão (m³/s)

20/05/1930 12/08/1969

13/08/1969 31/10/2000

01/11/2000 31/12/2005
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Curva Chave da Estação Fluviométrica Rio dos Patos (64620000). 

da PCH KM 19, foram 

utilizados os dados de vazões médias mensais da estação Rio dos Patos no período de janeiro 

. O método de transferência foi por áreas de drenagens, 

1280,1×  (6.1.8-6) 

é a vazão média da estação 

é a área de drenagem no local da PCH KM 

trica Rio dos Patos (64620000). 

as vazões médias mensais, 

vazão média de longo período 

l de 0,5 m³/s ocorreu em 

m³/s, ocorreu em setembro de 1957. 

700 800

20/05/1930 12/08/1969

13/08/1969 31/10/2000

01/11/2000 31/12/2005



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Tabela 6.1.8-2 (continua) –Vazões Médias Mensais da Estação Fluviométrica Rio dos Patos (64

64620000 

Ano Jan Fev Mar 

1931 19,4 6,9 4,1 

1932 12,1 22,4 22,5 

1933 5,4 10,7 12,1 

1934 20 39,7 12,7 

1935 7 2,6 22,7 

1936 35,4 7,3 4,3 

1937 24,5 10,1 34,6 

1938 26,1 21,8 11,8 

1939 8,5 21,9 25 

1940 12,2 12,8 6,1 

1941 11,3 51,5 27,8 

1942 16,2 33,9 12,8 

1943 7,4 14,3 13,6 

1944 34,6 12,3 49,7 

1945 6,6 31,8 30,3 

1946 24,6 83,8 36,6 

1947 15 24,4 11,9 

1948 20,8 29,8 13,3 

1949 6,6 3,4 6,1 

1950 46,2 32,9 33,1 

1951 38,4 38,5 40,4 

1952 13,7 13,2 5,5 

1953 11,2 13,1 14,2 

1954 26,1 9,7 12,3 

1955 10,6 5,3 14,8 

1956 4,2 4,8 4,1 

1957 9,2 21,7 6,8 

1958 14 14,6 23 

1959 33,1 24,1 10,3 

1960 3 15,1 6,1 

1961 14,1 26,7 55,2 

1962 6,6 11,7 34,5 

1963 25 24,5 48,1 

1964 8,1 19,7 30 

1965 16,2 26,9 25,9 

1966 24,1 58,4 32,5 

1967 21,1 24 25,7 

1968 25,8 10,8 6,5 

1969 29,2 10,2 11,9 

1970 20,2 14,2 16,3 

1971 55,3 16,3 33,6 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR                                                                                                             

Vazões Médias Mensais da Estação Fluviométrica Rio dos Patos (64

Estação Fluviométrica 

 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

 4,9 38 59,8 17,4 8,3 35,7 11

 62,5 13,4 29,4 12,5 14,6 17,1 42,

 2,6 1,1 0,7 0,8 0,5 1,2 4,

 8,8 4,1 4,6 4,8 1,7 2,5 9,

 3,8 0,9 16,2 18,1 50 55,9 95,

 2 2,2 7,8 1,9 16,2 33 20,

 23,7 11,1 7,8 5,2 13 6,5 38

 13,5 37 55,1 47,3 14,9 13,9 14

 7,6 22,9 13,5 12,3 5,2 11,4 5,

 5,4 7,5 3,1 2,3 6 3,7 6

 19,3 16,8 19,3 14,4 52,3 23,6 27,

 15,7 12,8 40,2 28,5 13,6 19,3 18,

 5,4 5,2 20,2 8,4 7,3 13,7 39,

 10,8 4,8 3,1 1,7 3,9 5,8 3

 7,8 4,8 9,3 46,5 8,2 6,7 17,

 14,8 14,7 16,3 46,5 12,5 8,5 32,

 5,6 3,8 9,4 15,9 25,1 60 35,

 11,4 19,4 12,4 8,7 37,7 12,6 29,

 9 9 18,5 6 5,1 7,7 9,1

 9 10,9 10,6 12,2 4,8 11,8 44,

 10,6 5,1 10 7,6 3,4 2,1 42,9

 2,5 0,9 16,2 5,4 3,2 35,4 39,

 11,7 11,6 9,9 4,7 3,3 18,5 30

 10,1 86,4 41,7 24,4 12,4 28,1 35,

 12,9 39,8 90 63,4 26,1 30,3 8,

 24,3 34,8 33,2 17,6 32,1 10 6,

 5,5 6,4 21,1 74,6 87,3 133,9 38,

 6,7 4,6 10,9 12,7 14,5 52 17,1

 6,7 14,8 13 6,8 10,3 18,6 15,

 15,1 17,2 14,1 10,3 41,2 36,7 26,2

 33,6 22,2 24,4 8,5 4,1 37,5 24,

 9,1 3,9 5,6 3,6 2,9 17,2 50,

 22,9 5,6 3,5 1,5 1,2 2,9 43

 34,1 21,4 43,5 24 31,6 24,9 12,

 31 75,9 19,5 66,2 25,3 11,6 36,1

 12,3 11,4 10,8 14,8 7,1 14,5 62,

 8,4 3,9 19,8 18,8 10,6 13,6 10,

 12,1 7,1 7,6 3,3 3,5 2,5 12,

 37,2 22,8 41,3 36,4 8,5 11,1 31,5

 17,3 15,6 51,7 45,1 7,2 16,7 32,2

 19,9 65,2 41,1 40,2 10,1 26,7 22,9
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Vazões Médias Mensais da Estação Fluviométrica Rio dos Patos (64620000) 

Rio dos Patos 

Out Nov Dez Méd 

11 16,1 22,5 20,34 

42,1 26 17,8 24,37 

4,6 5,4 2,2 3,94 

9,2 2,1 16,8 10,58 

95,8 16,4 19,5 25,74 

20,6 14,3 14,9 13,33 

38 60,9 9 20,37 

14 13,3 10,6 23,28 

5,8 73,4 41,4 20,74 

6 8,1 6,2 6,62 

27,9 22,8 32,5 26,63 

18,3 6,2 4,8 18,53 

39,1 25,6 18,3 14,88 

3 35,9 18,1 15,31 

17,4 9,2 8,5 15,59 

32,9 13,4 10,9 26,29 

35,9 19,2 26,2 21,03 

29,2 34,8 9,7 19,98 

9,1 5,3 6,7 7,71 

44,7 17,6 17 20,90 

42,9 51,6 29,7 23,36 

39,8 20,4 9,3 13,79 

30 37,1 12,3 14,80 

35,8 17 6,9 25,91 

8,7 7,3 6 26,27 

6,5 3,7 2,9 14,85 

38,4 37,3 13,3 37,96 

17,1 27,7 32,7 19,21 

15,3 5,1 2,4 13,38 

26,2 46,8 19,3 20,93 

24,6 71,7 23,2 28,82 

50,7 11,7 14,5 14,33 

43 43,3 32,9 21,20 

12,4 8,9 21,3 23,33 

36,1 57,2 39,7 35,96 

62,3 31,2 19,2 24,88 

10,3 11,3 23,5 15,92 

12,6 21,4 11,2 10,37 

31,5 45,5 14,2 24,98 

32,2 8 36,9 23,45 

22,9 8,9 12,7 29,41 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Tabela 6.1.8-2(continuação) – Vazões Médias Mensais da Est

64620000 

Ano Jan Fev Mar 

1972 13 56,3 19,1

1973 22,7 17,8 11,8

1974 44,6 24,2 29 

1975 9,2 13,3 19,3

1976 35,6 20,4 26 

1977 24,6 27,6 14,3

1978 4,7 2,9 10,5

1979 15,6 7 7,2 

1980 27,2 14,8 17,7

1981 29,6 21,4 9,3 

1982 9,7 9,7 5,3 

1983 34,8 34,2 40,9

1984 13 11,4 23,3

1985 8,9 12,8 11,4

1986 6,1 12,9 11,1

1987 21,9 29,8 6,3 

1988 8,4 10,2 9,8 

1989 55,5 67,9 26,5

1990 101 14,2 8,2 

1991 3,4 3 2,5 

1992 6,9 15 28,4

1993 10,6 19 23,6

1994 12,7 31,7 10,4

1995 120,5 38,9 18,9

1996 36,1 53,5 53,3

1997 36,4 66,4 14,4

1998 35,2 19,1 52 

1999 24,9 36,5 16,1

2000 23,2 64,6 19,3

2001 37,1 48,4 24,9

2002 30,8 18,1 12,5

2003 26,4 40,2 21 

2004 17,1 9,9 14,5

2005 16,7 7,3 2,6 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                           

Vazões Médias Mensais da Estação Fluviométrica Rio dos Patos (64620000)

Estação Fluviométrica 

 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

19,1 19,5 6,1 14,2 36,1 43,5 65,3 53,7

11,8 8,3 18,7 34,4 43,1 41,6 52,5 44,7

 10,2 4,8 13,6 7,4 8 11,9 15,4

19,3 12,3 7,6 10,5 7,9 32 30,7 57,3

 16,4 20,8 44,9 14,9 37,6 41,6 17,6

14,3 13,7 5,1 7,4 6,6 4,3 5,2 13,2

10,5 5,3 3,9 7,4 31,4 19,4 21,2 6,

 3,8 41,6 6,7 7,2 21,7 53,2 56,1

17,7 10,1 12,7 12,7 27,8 33,7 58 34,1

 8,2 8,6 5,9 4 2,9 4 15,7

 3,1 3,5 52,6 62,7 13,7 6,7 40,3

40,9 40 120,9 70,1 131,1 17,7 62,4 46,7

23,3 30,1 27 34,3 13,1 31,3 23,7 13,1

11,4 60,3 8,5 5,8 6,6 3 7,1 3,9

1 7,1 25,2 11,9 3,6 10,5 13,8 16,8

 5,9 125,6 34,4 17,4 10,4 6,7 14,8

 14,4 65,3 26,8 10,7 5,3 3,6 4,

26,5 17,3 44,3 6,5 14,1 21,4 50,6 20,9

 20,1 22,7 37,4 60,3 57,1 57,4 57,4

 5,8 4,3 30,9 11,1 8,2 4,3 22,7

28,4 18,9 95,7 70 29,4 38,5 18,7 17,2

23,6 19,1 56,6 29,7 34,9 14,3 55,9 78,2

10,4 10,1 11,8 38,1 37,7 12,5 5,9 11,2

18,9 8,5 5,4 9,6 39,6 7,1 29,7 38,5

53,3 24,1 7,4 10,2 24,6 11,2 23,6 69,3

14,4 6,1 4,6 19,9 31,7 17,5 25,5 100,7

 133,7 31 14,4 32,8 44,6 81 91,7

16,1 18 15 52,8 63,2 7,5 10,7 8,6

19,3 6,9 4 13,7 18,3 10,1 84,9 41,5

24,9 15,3 19,9 25,2 25,9 16,6 22,7 51,1

5 4,2 23,6 9,8 6,4 12,7 27,7 23,7

 9,2 5,8 15,3 24 7,8 6,4 19,4

14,5 13,7 34,5 27,5 34,4 12,4 6,6 31,8

 5,2 11,3 24,7 16,2 7,8 54,2 61

Fonte: Elaboração Própria 
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ação Fluviométrica Rio dos Patos (64620000) 

Rio dos Patos 

Out Nov Dez Méd 

53,7 14,6 29 30,87 

44,7 24,2 9,4 27,43 

15,4 14,5 9 16,05 

57,3 36,9 53,9 24,24 

17,6 26,8 50,3 29,41 

13,2 18,9 15,7 13,05 

6,4 12,2 17,8 11,93 

56,1 54 22,6 24,73 

34,1 13,5 30,2 24,38 

15,7 16,5 32,2 13,19 

40,3 96,1 46,3 29,14 

46,7 18 12,7 52,46 

13,1 34,1 39,3 24,48 

3,9 7,8 3,3 11,62 

16,8 14,3 47,2 15,04 

14,8 10,1 8,7 24,33 

4,4 2,6 3,4 13,74 

20,9 10,4 7,9 28,61 

57,4 34,1 7,8 39,81 

22,7 19,9 13,5 10,80 

17,2 24,6 13,8 31,43 

78,2 11,2 19 31,01 

11,2 19,8 21,4 18,61 

38,5 16 12,8 28,79 

69,3 39,2 33,7 32,18 

100,7 79,5 48,5 37,60 

91,7 13,9 14,6 47,00 

8,6 5,4 8,5 22,27 

41,5 15,2 26 27,31 

51,1 16,7 13 26,40 

23,7 27,5 27,5 18,71 

19,4 24,3 25,1 18,74 

31,8 29,7 13,3 20,45 

61 25,6 9,6 20,18 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Tabela 6.1.8-
Ano Jan Fev Mar Abr
1931 21,9 7,7 4,7 
1932 13,7 25,2 25,3 70,5
1933 6,1 12,1 13,6 
1934 22,5 44,8 14,3 
1935 7,9 2,9 25,6 
1936 39,9 8,2 4,8 
1937 27,6 11,4 39 26,8
1938 29,4 24,6 13,3 15,2
1939 9,5 24,7 28,2 
1940 13,8 14,5 6,9 
1941 12,8 58,1 31,3 21,7
1942 18,3 38,3 14,5 17,7
1943 8,4 16,2 15,3 
1944 39 13,9 56 12,1
1945 7,5 35,9 34,1 
1946 27,7 94,5 41,3 16,7
1947 16,9 27,5 13,5 
1948 23,4 33,6 14,9 12,9
1949 7,5 3,8 6,9 10,2
1950 52,1 37,2 37,4 10,1
1951 43,3 43,4 45,5 11,9
1952 15,5 14,9 6,2 
1953 12,6 14,8 16,1 13,2
1954 29,4 10,9 13,8 11,3
1955 11,9 6 16,7 14,5
1956 4,7 5,4 4,7 27,4
1957 10,4 24,5 7,7 
1958 15,8 16,4 26 
1959 37,3 27,2 11,6 
1960 3,4 17 6,8 
1961 15,9 30,2 62,2 37,9
1962 7,4 13,2 38,9 10,2
1963 28,2 27,7 54,2 25,8
1964 9,1 22,2 33,9 38,4
1965 18,2 30,4 29,2 
1966 27,2 65,9 36,7 13,9
1967 23,8 27,1 29 
1968 29,2 12,2 7,4 13,6
1969 33 11,5 13,4 41,9
1970 22,8 16 18,4 19,5
1971 62,3 18,4 37,9 22,4

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                           

-3(continua) – Vazões Médias Mensais (m³/s) da PCH KM 
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 
5,6 42,9 67,5 19,7 9,4 40,2 12,4 
70,5 15,2 33,2 14,1 16,4 19,2 47,5 
2,9 1,2 0,8 0,9 0,5 1,3 5,2 
9,9 4,6 5,2 5,4 1,9 2,8 10,3 
4,3 1 18,3 20,4 56,4 63,1 108 
2,3 2,4 8,8 2,1 18,3 37,3 23,2 
26,8 12,5 8,8 5,9 14,7 7,3 42,9 
15,2 41,8 62,2 53,3 16,8 15,7 15,8 
8,6 25,8 15,3 13,8 5,8 12,8 6,5 
6,1 8,5 3,5 2,6 6,8 4,1 6,8 
21,7 19 21,8 16,2 59 26,7 31,5 
17,7 14,5 45,4 32,2 15,3 21,8 20,6 
6,1 5,9 22,8 9,4 8,3 15,4 44,1 
12,1 5,4 3,5 2 4,4 6,5 3,4 
8,8 5,4 10,5 52,5 9,3 7,5 19,6 
16,7 16,6 18,3 52,5 14,1 9,6 37,1 
6,4 4,3 10,6 18 28,4 67,7 40,5 
12,9 21,9 14 9,8 42,5 14,2 33 
10,2 10,1 20,8 6,8 5,7 8,7 10,3 
10,1 12,3 11,9 13,7 5,4 13,3 50,4 
11,9 5,7 11,3 8,6 3,8 2,4 48,4 
2,8 1 18,3 6,1 3,7 39,9 44,9 
13,2 13,1 11,1 5,3 3,8 20,9 33,8 
11,3 97,4 47 27,5 14 31,7 40,3 
14,5 44,9 101,5 71,5 29,4 34,2 9,8 
27,4 39,2 37,4 19,9 36,2 11,3 7,3 
6,2 7,2 23,8 84,1 98,4 151 43,3 
7,6 5,2 12,3 14,3 16,4 58,6 19,2 
7,6 16,6 14,7 7,7 11,6 21 17,2 
17 19,4 15,9 11,7 46,5 41,4 29,5 
37,9 25 27,5 9,6 4,6 42,3 27,7 
10,2 4,4 6,3 4 3,3 19,4 57,1 
25,8 6,4 3,9 1,7 1,4 3,3 48,5 
38,4 24,1 49 27,1 35,7 28,1 13,9 
35 85,6 22 74,7 28,5 13,1 40,7 
13,9 12,9 12,2 16,7 8 16,3 70,3 
9,5 4,4 22,4 21,2 11,9 15,4 11,7 
13,6 8 8,6 3,7 4 2,8 14,2 
41,9 25,7 46,6 41 9,6 12,6 35,6 
19,5 17,6 58,4 50,9 8,1 18,8 36,3 
22,4 73,5 46,4 45,4 11,4 30,1 25,8 
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da PCH KM 19 
Nov Dez Méd 
18,2 25,4 22,97 
29,4 20,1 27,48 
6 2,5 4,43 
2,4 19 11,93 
18,5 22 29,03 
16,1 16,8 15,02 
68,6 10,1 22,97 
15 11,9 26,25 
82,8 46,7 23,38 
9,1 7 7,48 
25,7 36,7 30,04 
7 5,5 20,93 

28,9 20,7 16,79 
40,5 20,4 17,26 
10,4 9,6 17,59 
15,1 12,3 29,65 
21,7 29,6 23,76 
39,2 10,9 22,53 
6 7,5 8,69 

19,9 19,1 23,57 
58,2 33,5 26,33 
23 10,4 15,56 
41,9 13,8 16,70 
19,2 7,7 29,18 
8,2 6,8 29,62 
4,2 3,3 16,75 
42,1 15 42,81 
31,2 36,9 21,66 
5,8 2,7 15,08 
52,7 21,8 23,59 
80,9 26,2 32,50 
13,2 16,3 16,14 
48,9 37,1 23,93 
10 24 26,29 
64,5 44,8 40,56 
35,1 21,6 28,07 
12,8 26,5 17,98 
24,2 12,6 11,71 
51,3 16 28,18 
9 41,6 26,45 
10 14,4 33,17 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Tabela 6.1.8
Ano Jan Fev Mar 
1972 14,7 63,6 21,5 
1973 25,6 20,1 13,3 
1974 50,3 27,3 32,7 
1975 10,3 15,1 21,8 
1976 40,2 23,1 29,3 
1977 27,7 31,1 16,1 
1978 5,3 3,3 11,9 
1979 17,6 7,9 8,2 
1980 30,7 16,7 20 
1981 33,4 24,1 10,5 
1982 10,9 10,9 6 
1983 39,2 38,6 46,1 
1984 14,7 12,9 26,3 
1985 10 14,5 12,9 
1986 6,9 14,5 12,5 
1987 24,7 33,6 7,1 
1988 9,4 11,5 11,1 
1989 62,6 76,5 29,8 
1990 113,9 16 9,3 
1991 3,8 3,4 2,8 
1992 7,8 17 32,1 
1993 12 21,5 26,6 
1994 14,4 35,8 11,7 
1995 135,9 43,8 21,3 
1996 40,7 60,3 60,1 
1997 41,1 74,9 16,3 
1998 39,7 21,5 58,7 
1999 28,1 41,2 18,1 
2000 26,2 72,8 21,8 
2001 41,9 54,5 28,1 
2002 34,7 20,4 14,1 
2003 29,8 45,3 23,7 
2004 19,3 11,2 16,3 
2005 18,9 8,2 2,9 
2006 36,9 18,2 20,1 
2007 43,5 40,1 17,7 
2008 19,8 25,5 10,4 
2009 25,3 50 7,8 
Máx. 135,90 94,50 62,20 150,80
Mín. 3,40 2,90 2,80 
Média 25,76 26,80 21,70 

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                           

6.1.8-3 (continuação) – Vazões Médias Mensais (m³/s)
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
22 6,8 16 40,8 49,1 73,6 60,6
9,4 21,1 38,8 48,6 47 59,2 50,4
11,5 5,4 15,4 8,4 9 13,4 17,3
13,9 8,6 11,8 9 36,1 34,6 64,7
18,6 23,5 50,7 16,8 42,4 46,9 19,8
15,5 5,8 8,3 7,4 4,8 5,8 14,9
6 4,5 8,3 35,4 21,9 23,9 7,2
4,2 46,9 7,5 8,1 24,5 60 63,3
11,4 14,3 14,4 31,4 38 65,4 38,4
9,3 9,7 6,7 4,5 3,3 4,5 17,7
3,5 3,9 59,4 70,7 15,5 7,5 45,5
45,1 136,4 79 147,8 20 70,4 52,7
33,9 30,5 38,7 14,7 35,3 26,7 14,8
68 9,6 6,5 7,4 3,4 8,1 4,4
8 28,4 13,5 4,1 11,9 15,5 18,9
6,7 141,7 38,8 19,7 11,7 7,5 16,7
16,2 73,7 30,2 12,1 6 4,1 4,9
19,5 50 7,4 15,9 24,2 57,1 23,5
22,7 25,6 42,2 68 64,4 64,8 64,7
6,5 4,9 34,9 12,5 9,3 4,8 25,6
21,3 108 79 33,1 43,5 21,1 19,4
21,5 63,8 33,5 39,3 16,1 63,1 88,2
11,4 13,3 43 42,5 14,1 6,7 12,7
9,6 6,1 10,9 44,7 8 33,5 43,5
27,1 8,4 11,5 27,7 12,7 26,7 78,2
6,9 5,2 22,4 35,8 19,7 28,8 113,5
150,8 35 16,2 37 50,3 91,3 103,5
20,3 17 59,6 71,3 8,4 12 9,7
7,7 4,5 15,5 20,6 11,4 95,8 46,8
17,2 22,4 28,4 29,2 18,7 25,6 57,7
4,7 26,6 11,1 7,2 14,3 31,2 26,8
10,4 6,6 17,3 27 8,8 7,2 21,9
15,5 38,9 31 38,8 14 7,4 35,8
5,9 12,8 27,9 18,3 8,8 61,2 68,8
3,4 4 9,9 11,1 13,9 39,4 18,4
61,8 82,4 9,3 28,4 0,7 1,7 16,7
63,7 13,7 29,4 18,8 39 17,2 55,8
2,6 19,2 18 59,8 14,4 74,3 45,2

150,80 141,70 101,50 147,80 98,40 151,00 113,50
2,30 1,00 0,80 0,90 0,50 1,30 3,40
18,69 24,66 25,34 26,30 19,29 29,21 34,60

Fonte: Elaboração Própria 
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(m³/s) da PCH KM 19 
Out Nov Dez Méd 
60,6 16,5 32,8 34,83 
50,4 27,3 10,6 30,95 
17,3 16,3 10,2 18,10 
64,7 41,7 60,8 27,37 
19,8 30,2 56,7 33,18 
14,9 21,4 17,7 14,71 
7,2 13,8 20,1 13,47 
63,3 60,9 25,5 27,88 
38,4 15,2 34 27,49 
17,7 18,6 36,3 14,88 
45,5 108,3 52,2 32,86 
52,7 20,3 14,3 59,16 
14,8 38,4 44,3 27,60 
4,4 8,8 3,7 13,11 
18,9 16,1 53,3 16,97 
16,7 11,3 9,9 27,45 
4,9 2,9 3,9 15,50 
23,5 11,8 8,9 32,27 
64,7 38,4 8,8 44,90 
25,6 22,5 15,2 12,18 
19,4 27,8 15,6 35,48 
88,2 12,6 21,4 34,97 
12,7 22,3 24,2 21,01 
43,5 18,1 14,4 32,48 
78,2 44,2 38 36,30 
113,5 89,6 54,7 42,41 
103,5 15,7 16,4 53,01 
9,7 6,1 9,6 25,12 
46,8 17,1 29,4 30,80 
57,7 18,8 14,7 29,77 
26,8 31 31 21,09 
21,9 27,4 28,3 21,14 
35,8 33,5 15,1 23,07 
68,8 28,8 10,8 22,78 
18,4 30 28,5 19,48 
16,7 54,4 28,3 32,08 
55,8 10,9 4,2 25,70 
45,2 42,8 36,2 32,97 
113,50 108,30 60,80 59,16 
3,40 2,40 2,50 4,43 
34,60 27,83 21,86 25,17 
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A partir dos dados de vazões médias men

apresentada na Figura 6.1.8.

permitindo visualizar os anos mais úmidos e secos.

A Figura 6.1.8.

PCH KM19, permitindo visualizar se há sazonalidade nestas vazões.

Figura 
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A partir dos dados de vazões médias mensais, mostrados 

apresentada na Figura 6.1.8.-2 a relação de vazões médias anuais e a 

permitindo visualizar os anos mais úmidos e secos. 

Figura 6.1.8-2 – Vazões Médias Anuais da PCH KM 
Fonte: Elaboração Própria 

.-3, a seguir, apresenta as vazões características médias mensais da 

permitindo visualizar se há sazonalidade nestas vazões. 

Figura 6.1.8-3 – Vazões Características Médias Mensais da 
Fonte: Elaboração Própria 

1957 1970 1983

Médias anuais Média longo Período

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Mês
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sais, mostrados na Tabela 6.1.8.-3, é 

a relação de vazões médias anuais e a Qmlt da PCH KM19, 

 
s Anuais da PCH KM 19 

a seguir, apresenta as vazões características médias mensais da 

 
Vazões Características Médias Mensais da PCH KM 19 

1996 2009

Out Nov Dez

Máximas

Médias

Mínimas
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Como pode se observar

pode ser observada somente em escala logarítmica.

- Curva de Permanência de Vazões

Com base na série de

curva de permanência de vazões 

valores das vazões com frequência de 5 em 5% são mostrados na 

Figura 6.1.8-4

Tabela 

f  
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Como pode se observar há uma sazonalidade somente nas vazões mínimas, que 

pode ser observada somente em escala logarítmica. 

Curva de Permanência de Vazões 

série de vazões diárias da estação Rio dos Patos

curva de permanência de vazões diárias da PCH KM 19 mostrada na 

valores das vazões com frequência de 5 em 5% são mostrados na Tabela 6.1.8.

4 – Curva de Permanência de Vazões Diárias da PCH KM 
Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 6.1.8-4 – Frequência de Vazões Diárias da PCH KM 

Q (m³/s) f  Q (m³/s) f  Q (m³/s) 

 187,0 35% 20,2 70% 8,5 

 86,3 40% 17,6 75% 7,7 

 53,2 45% 15,7 80% 6,5 

 40,3 50% 13,8 85% 5,2 

 32,7 55% 12,2 90% 4,2 

 27,4 60% 10,8 95% 2,7 

 23,3 65% 9,6 99% 1,0 

Fonte: Elaboração Própria 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Permanência (%)
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uma sazonalidade somente nas vazões mínimas, que 

estação Rio dos Patos, foi construída a 

mostrada na Figura 6.1.8.-4. Os 

Tabela 6.1.8.-4. 

 
da PCH KM 19 

da PCH KM 19 

 

80 85 90 95 100
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6.1.8.11. Vazões Máximas 

O dimensionamento das estruturas de desvio do rio e do extravasor da usina, além 

da proteção de equipamentos, e

valores das vazões de projeto para dimensionamento das estruturas hidráulicas são associados 

a tempos de retorno notáveis que, por sua vez, são estabelecidos em função de riscos, porte da 

obra, sua localização e cronograma de construção.

Para a determinação das vazões máximas de projeto foram utilizados os dados de 

vazões médias diárias da estação fluviométrica Rio dos Patos (64620000). A partir destes 

dados, foram determinadas a vazões máximas anuais

para o local da PCH KM 19

médias mensais. Com estes dados foram avaliadas as distribuições probabilísticas de Gumbel 

e Exponencial de Dois Parâmetros 

resulte inferior a 1,5, aplica

Exponencial de Dois Parâmetros será aplicada.

A seguir, na Tabela 6.1.8

Tabela 6.1.8-5

Observa-se que a assimetria resultou em 

utilizada será a Exponencial de Dois Parâmetros, cuja equação
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O dimensionamento das estruturas de desvio do rio e do extravasor da usina, além 

da proteção de equipamentos, está associado à estimativa de vazões máximas diárias. Os 

valores das vazões de projeto para dimensionamento das estruturas hidráulicas são associados 

a tempos de retorno notáveis que, por sua vez, são estabelecidos em função de riscos, porte da 

ocalização e cronograma de construção. 

Para a determinação das vazões máximas de projeto foram utilizados os dados de 

vazões médias diárias da estação fluviométrica Rio dos Patos (64620000). A partir destes 

dados, foram determinadas a vazões máximas anuais da estação, que então foram transferidas 

19 através da mesma equação utilizada para transferência de vazões 

Com estes dados foram avaliadas as distribuições probabilísticas de Gumbel 

e Exponencial de Dois Parâmetros com base na assimetria da amostra. Caso a assimetria 

resulte inferior a 1,5, aplica-se a distribuição de Gumbel, caso contrário, a distribuição 

Exponencial de Dois Parâmetros será aplicada. 

Tabela 6.1.8-5, são apresentados os resultados obtido

5– Características das Vazões Máximas diárias da PCH KM 

Média Desvio Padrão Assimetria 

195,4 92,1 1,68 

Fonte: Elaboração Própria 

se que a assimetria resultou em 1,68, assim, a distribuição probabilística 

utilizada será a Exponencial de Dois Parâmetros, cuja equação é apresentada a seguir:
























 −−−−=
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O dimensionamento das estruturas de desvio do rio e do extravasor da usina, além 

stá associado à estimativa de vazões máximas diárias. Os 

valores das vazões de projeto para dimensionamento das estruturas hidráulicas são associados 

a tempos de retorno notáveis que, por sua vez, são estabelecidos em função de riscos, porte da 

Para a determinação das vazões máximas de projeto foram utilizados os dados de 

vazões médias diárias da estação fluviométrica Rio dos Patos (64620000). A partir destes 

da estação, que então foram transferidas 

através da mesma equação utilizada para transferência de vazões 

Com estes dados foram avaliadas as distribuições probabilísticas de Gumbel 

com base na assimetria da amostra. Caso a assimetria 

se a distribuição de Gumbel, caso contrário, a distribuição 

, são apresentados os resultados obtidos da amostra. 

da PCH KM 19 

tribuição probabilística 

é apresentada a seguir: 

(6.1.8-7) 
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Onde QT é a vazão máxima em função do tempo de retorno, 

amostra de vazões diárias máximas an

anuais e T é o tempo de retorno.

Após determinar as vazões máximas para os tempos de retorno desejados, foram 

calculadas as vazões máximas instantâneas, ou vazões de pico, pelo método de Füller, 

apresentado a seguir: 

 

Onde Qinst é a vazão máxima instantânea, 

determinada para o referido tempo de retorno e 

máximas calculadas por estes métodos são 

Figura 6.1.8-
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é a vazão máxima em função do tempo de retorno, 

máximas anuais, s é o desvio padrão da amostra de vazões máximas 

é o tempo de retorno. 

Após determinar as vazões máximas para os tempos de retorno desejados, foram 

calculadas as vazões máximas instantâneas, ou vazões de pico, pelo método de Füller, 

( )3,066,21 −×+×= ddiáriainst AQQ  

é a vazão máxima instantânea, Qdiária é a vazão máxima diária 

determinada para o referido tempo de retorno e Ad é a área de drenagem do local. As vazões 

máximas calculadas por estes métodos são apresentadas na Figura 6.1.8-

-5 – Vazões Máximas Diárias e Instantâneas da PCH KM 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

250 2500

Tempo de retorno (anos)
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é a vazão máxima em função do tempo de retorno, � é a média da 

é o desvio padrão da amostra de vazões máximas 

Após determinar as vazões máximas para os tempos de retorno desejados, foram 

calculadas as vazões máximas instantâneas, ou vazões de pico, pelo método de Füller, 

(6.1.8-8) 

é a vazão máxima diária 

é a área de drenagem do local. As vazões 

-5 e Tabela 6.1.8-5. 

 
Vazões Máximas Diárias e Instantâneas da PCH KM 19 

2500

Qdiárias

Qinst.
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Tabela 6.1.8

T (anos) 25

Qdiária 
(m³/s) 

451

Qinst.(m³/) 593

6.1.8.12. Vazões Mínimas 

O estudo de vazões mínimas tem como objetivo definir a vazão mínima a ser 

mantida a jusante do barramento, na calha seca do rio, em função da derivação das vazões 

naturais através do canal para a casa 

estenderá por aproximadamente

O Instituto das Águas do Paraná informa na Instrução Documental para 

Requerimento de Outorga de Aproveitamento Hidrelétrico, de dezembro de 2010, o valor de 

referência de 50% da Q7,10

dez anos), para a vazão mínima de jusante.

O valor da Q7,10

(três parâmetros). A partir das vazões médias di

foram determinadas as mínimas médias de sete dias de cada ano, que então foram transferidas 

para o local da PCH KM19

na Tabela 6.1.8.-6. 

Com estes dados foram determinadas as características da amostra e os parâmetros 

da distribuição Weibull, conforme Kite (1985), apresentados na Tabela 6.1.8

Tabela 6.1.8-6 – Características das Vazões Mínimas de Sete Dias da 

Média 
Desvio 
Padrão

33,2 
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6.1.8-5 – Vazões Máximas Diárias e Instantâneas da PCH KM 1

25 50 100 500 1000 

451 523 595 762 834 

593 688 782 1002 1097 

Fonte: Elaboração Própria 

O estudo de vazões mínimas tem como objetivo definir a vazão mínima a ser 

mantida a jusante do barramento, na calha seca do rio, em função da derivação das vazões 

naturais através do canal para a casa de força. No caso da PCH KM19

estenderá por aproximadamente 5.210m. 

O Instituto das Águas do Paraná informa na Instrução Documental para 

Requerimento de Outorga de Aproveitamento Hidrelétrico, de dezembro de 2010, o valor de 

7,10 (vazão mínima média de sete dias com tempo de recorrência de 

dez anos), para a vazão mínima de jusante. 

7,10 foi calculado através da função probabilística de Weibull tipo III 

(três parâmetros). A partir das vazões médias diárias da estação Rio dos Patos (64620000), 

foram determinadas as mínimas médias de sete dias de cada ano, que então foram transferidas 

19 em função das áreas de drenagem. Estas vazões são apresentadas 

dos foram determinadas as características da amostra e os parâmetros 

da distribuição Weibull, conforme Kite (1985), apresentados na Tabela 6.1.8

Características das Vazões Mínimas de Sete Dias da estação Rio dos Patos (64620000)
Desvio 
Padrão 

Assimetria α β 

22,1 0,96 1,60 3,59 

Fonte: Elaboração Própria 
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Vazões Máximas Diárias e Instantâneas da PCH KM 19 

10000 

1073 

1411 

O estudo de vazões mínimas tem como objetivo definir a vazão mínima a ser 

mantida a jusante do barramento, na calha seca do rio, em função da derivação das vazões 

19, essa calha seca se 

O Instituto das Águas do Paraná informa na Instrução Documental para 

Requerimento de Outorga de Aproveitamento Hidrelétrico, de dezembro de 2010, o valor de 

(vazão mínima média de sete dias com tempo de recorrência de 

foi calculado através da função probabilística de Weibull tipo III 

árias da estação Rio dos Patos (64620000), 

foram determinadas as mínimas médias de sete dias de cada ano, que então foram transferidas 

áreas de drenagem. Estas vazões são apresentadas 

dos foram determinadas as características da amostra e os parâmetros 

da distribuição Weibull, conforme Kite (1985), apresentados na Tabela 6.1.8-6.  

estação Rio dos Patos (64620000) 

γ 

0,01 
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Para a determinação da vazão mínima de sete dias em função do tempo de retorno, 

foi aplicada a Equação 6.1.8

( 1ln(γ −+=QT

Onde βα ,  e γ

vazões mínimas, TQ é a vazão em função do tempo de r

retorno (anos). Os parâmetr

Q7,10 obtida a partir da função 

sete dias, mínimas anuais, resultou 

para a vazão mínima de jusante, será de 

6.1.8.13. Usos Outorgados no Rio dos Patos

No rio dos Patos, segundo o cadastro de outorga de captação de recursos hídricos 

disponibilizado pelo Engenheiro Guilherme Machado Marangon, Departamento de Outo

Fiscalização – DEOF, do Instituto das Águas do Paraná, em fevereiro de 2014, foram 

identificados os seguintes usuários outorgados (

Tabela 6.1.8-7 –

Ponto Empreendimento

1 Sanepar 
2 Indústria Paranaense de Pasta
3 AgibertMaderias e derivados
4 José Carlos Pontarollo
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Para a determinação da vazão mínima de sete dias em função do tempo de retorno, 

6.1.8-9 apresentada a seguir: 

) )()/11 /1 γβα −− TR        (6.1.8-9

 são parâmetros da função de Weibull, obtido para as séries de 

vazão em função do tempo de retorno (m3/s)

Os parâmetros γβα ,,  foram determinados conforme Kite (1985).

obtida a partir da função probabilística de Weibull à série de vazões mínimas móveis de 

sete dias, mínimas anuais, resultou em 1,00 m³/s. Logo, o valor de referência de 50% da

para a vazão mínima de jusante, será de 0,50 m³/s. 

Usos Outorgados no Rio dos Patos 

No rio dos Patos, segundo o cadastro de outorga de captação de recursos hídricos 

disponibilizado pelo Engenheiro Guilherme Machado Marangon, Departamento de Outo

DEOF, do Instituto das Águas do Paraná, em fevereiro de 2014, foram 

identificados os seguintes usuários outorgados (Figura 6.1.8-6 e Tabela 6.1.8

– Detalhamento dos pontos outorgados na Bacia do Rio dos Patos

Empreendimento Vazão (m³/s) Tipo  CRH

0,005 Captação 764/1998

Indústria Paranaense de Pasta 0,061 Captação 2104/2004
AgibertMaderias e derivados 0,007 Captação 461/1991

José Carlos Pontarollo 0,128 Captação 386/2012
 Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2014. 
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Para a determinação da vazão mínima de sete dias em função do tempo de retorno, 

9) 

obtido para as séries de 

/s) e TR é o tempo de 

foram determinados conforme Kite (1985).A vazão 

probabilística de Weibull à série de vazões mínimas móveis de 

Logo, o valor de referência de 50% da Q7,10, 

No rio dos Patos, segundo o cadastro de outorga de captação de recursos hídricos 

disponibilizado pelo Engenheiro Guilherme Machado Marangon, Departamento de Outorga e 

DEOF, do Instituto das Águas do Paraná, em fevereiro de 2014, foram 

6.1.8-7 ). 

Detalhamento dos pontos outorgados na Bacia do Rio dos Patos 

CRH Coordenadas 

764/1998 7208736N/503938E 

104/2004 7212392N/505734E 
461/1991 7212400N/505930E 

386/2012 7222809N/506801E 
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Figura 

Os usos apresentados acima não apresentam interferências com a PCH KM 1

não sofrerão qualquer impacto com a sua instalação.

Em relação à demanda futura, não existem dados disponíveis para ide

usos previstos da água na AID da PCH KM 1

pode gerar uma pequena elevação nesta demanda.
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Figura 6.1.8-6–Pontos Outorgados na Bacia do Rio dos Patos.
Fonte: Elaboração Própria. 

Os usos apresentados acima não apresentam interferências com a PCH KM 1

não sofrerão qualquer impacto com a sua instalação. 

Em relação à demanda futura, não existem dados disponíveis para ide

usos previstos da água na AID da PCH KM 19, contudo, a implantação do empreendimento 

pode gerar uma pequena elevação nesta demanda. 
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s. 

Os usos apresentados acima não apresentam interferências com a PCH KM 19 e 

Em relação à demanda futura, não existem dados disponíveis para identificar os 

, contudo, a implantação do empreendimento 
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6.1.8.14. Cursos perenes e intermitentes

Segundo a variação do volume de água, um rio pode ser classificado como perene

ou intermitente. Os cursos de água perenes possuem como principal característica fluxo de 

água durante o ano todo, mesmo em condições extremas de estiagem, quando a vazão do 

corpo hídrico é mínima. Diferente dos rios perenes os rios intermitentes só possu

água durante a época de chuvas, estando secos nos demais períodos do ano. 

O Desenho N° 

nos Estudos apresenta as bacias hidrográficas do rio dos Patos e da PCH KM 1

desse desenho, os cursos d’água apresentados são apenas os perenes, sendo que os cursos 

d’água intermitentes podem ser observados no Desenho N° 

Topográfica Obtida pela Restituição Aerofotogramétrica

rio dos patos apresentados, com exceção do Lajeadão e Arroio Água Podre, são intermitentes. 

As regiões de cabeceiras e nascentes são aquelas em que se inicia o traçado dos cursos d’água. 

6.1.8.15. Estruturas hidráulicas existentes na bacia

No Rio dos Pat

hidrelétricas em operação a montante do local de barramento proposto para a PCH KM 1

uma localizada no Salto Mandurí conhecida como Usina Rio dos Patos, construída em 1946, 

com potência média de 2,25 MW e 22 m de queda bruta e a segunda no Salto Rio Branco 

denominada Usina Hidrelétrica Salto Rio Branco, construída em 1956, com potência média 

1,8 MW e queda bruta de 64 m. Além dos empreendimentos supracitados, há um barramento 

no rio na altura da BR 373 no município de Prudentópolis e Guamiranga, que segundo a 

prefeitura do município de Prudentópolis era utilizado por uma empresa privada para produzir 

massa de celulose, mas já está desativado há muitos anos. Em consulta ao Instituto das águas 

não há registro de autorização de uso dos recursos hídricos e nem pedidos de renovação de 

outorga, portanto, pressupõe

A SGH/ANEEL publicou o Despacho nº. 125/00 aprovando os Estudos de 

Inventário Simplificado do Rio dos Patos, apresentados pela empresa Dois Saltos 
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Cursos perenes e intermitentes 

Segundo a variação do volume de água, um rio pode ser classificado como perene

ou intermitente. Os cursos de água perenes possuem como principal característica fluxo de 

água durante o ano todo, mesmo em condições extremas de estiagem, quando a vazão do 

corpo hídrico é mínima. Diferente dos rios perenes os rios intermitentes só possu

água durante a época de chuvas, estando secos nos demais períodos do ano. 

° 119.028.1.5.05.001 – Bacias Hidrográficas 

apresenta as bacias hidrográficas do rio dos Patos e da PCH KM 1

desse desenho, os cursos d’água apresentados são apenas os perenes, sendo que os cursos 

d’água intermitentes podem ser observados no Desenho N° 119.028.1.5.02.001

ela Restituição Aerofotogramétrica, em que todos os cursos af

rio dos patos apresentados, com exceção do Lajeadão e Arroio Água Podre, são intermitentes. 

As regiões de cabeceiras e nascentes são aquelas em que se inicia o traçado dos cursos d’água. 

Estruturas hidráulicas existentes na bacia 

No Rio dos Patos, onde a PCH KM 19 será instalada, existem, atualmente, duas 

hidrelétricas em operação a montante do local de barramento proposto para a PCH KM 1

uma localizada no Salto Mandurí conhecida como Usina Rio dos Patos, construída em 1946, 

de 2,25 MW e 22 m de queda bruta e a segunda no Salto Rio Branco 

denominada Usina Hidrelétrica Salto Rio Branco, construída em 1956, com potência média 

1,8 MW e queda bruta de 64 m. Além dos empreendimentos supracitados, há um barramento 

da BR 373 no município de Prudentópolis e Guamiranga, que segundo a 

prefeitura do município de Prudentópolis era utilizado por uma empresa privada para produzir 

massa de celulose, mas já está desativado há muitos anos. Em consulta ao Instituto das águas 

o há registro de autorização de uso dos recursos hídricos e nem pedidos de renovação de 

outorga, portanto, pressupõe-se que o barramento descrito será mantido desativado.

A SGH/ANEEL publicou o Despacho nº. 125/00 aprovando os Estudos de 

icado do Rio dos Patos, apresentados pela empresa Dois Saltos 
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Segundo a variação do volume de água, um rio pode ser classificado como perene 

ou intermitente. Os cursos de água perenes possuem como principal característica fluxo de 

água durante o ano todo, mesmo em condições extremas de estiagem, quando a vazão do 

corpo hídrico é mínima. Diferente dos rios perenes os rios intermitentes só possuem fluxo de 

água durante a época de chuvas, estando secos nos demais períodos do ano.  

Bacias Hidrográficas e Estações Utilizadas 

apresenta as bacias hidrográficas do rio dos Patos e da PCH KM 19. Na escala 

desse desenho, os cursos d’água apresentados são apenas os perenes, sendo que os cursos 

.028.1.5.02.001 - Planta 

, em que todos os cursos afluentes do 

rio dos patos apresentados, com exceção do Lajeadão e Arroio Água Podre, são intermitentes. 

As regiões de cabeceiras e nascentes são aquelas em que se inicia o traçado dos cursos d’água.  

será instalada, existem, atualmente, duas 

hidrelétricas em operação a montante do local de barramento proposto para a PCH KM 19, 

uma localizada no Salto Mandurí conhecida como Usina Rio dos Patos, construída em 1946, 

de 2,25 MW e 22 m de queda bruta e a segunda no Salto Rio Branco 

denominada Usina Hidrelétrica Salto Rio Branco, construída em 1956, com potência média 

1,8 MW e queda bruta de 64 m. Além dos empreendimentos supracitados, há um barramento 

da BR 373 no município de Prudentópolis e Guamiranga, que segundo a 

prefeitura do município de Prudentópolis era utilizado por uma empresa privada para produzir 

massa de celulose, mas já está desativado há muitos anos. Em consulta ao Instituto das águas 

o há registro de autorização de uso dos recursos hídricos e nem pedidos de renovação de 

se que o barramento descrito será mantido desativado. 

A SGH/ANEEL publicou o Despacho nº. 125/00 aprovando os Estudos de 

icado do Rio dos Patos, apresentados pela empresa Dois Saltos 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Empreendimentos de Geração Ltda., que identificou quatro aproveitamentos, conforme 

apresentado no Desenho 119.028.1.5.09.001 

Hidroenergéticos. A Tabela 

existentes no rio dos Patos e o Desenho 119.028.1.5.09.003 

Similares, ilustra sua posição no rio. Alguns dados de nível d’água 

empreendimentos existentes apresentados na tabela foram ajustados, com relação às 

informações descritas no Inventário, de modo a compatibilizar com os dados levantados no 

presente relatório e para uma correta representação da realidade lo

Tabela 6.1.8-8- Resumo das Descrições das Divisões de Quedas Proposta e Existentes no Rio dos Patos

Empreendimento 
Km do 
Rio 

PCH KM 10 10 

PCH KM 14 14 

PCH KM 19 19 

PCH Dois Saltos 24 

PCH Rio Branco* 22 

PCH Rio dos Patos* 23 

*Empreendimentos Existentes 
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Empreendimentos de Geração Ltda., que identificou quatro aproveitamentos, conforme 

apresentado no Desenho 119.028.1.5.09.001 - Perfil do rio dos Patos com Aproveitamentos 

ela 6.1.8-8 apresenta um resumo das divisões de quedas proposta e 

existentes no rio dos Patos e o Desenho 119.028.1.5.09.003 – Empreendimento Associados e 

Similares, ilustra sua posição no rio. Alguns dados de nível d’água 

empreendimentos existentes apresentados na tabela foram ajustados, com relação às 

informações descritas no Inventário, de modo a compatibilizar com os dados levantados no 

presente relatório e para uma correta representação da realidade local. 

Resumo das Descrições das Divisões de Quedas Proposta e Existentes no Rio dos Patos

Km do 
Área de 
Drenagem 
(km²) 

Área do 
Reservatório 

(km²) 

Potência 
instal. 
(MWM) 

1281,00 0,091 2,76 

1246,00 0,076 4,47 

1222,00 0,019 7,56 

1210,00 0,5 25,00 

1210,00 - 2,50 

1110,00 1,3 1,80 

Fonte: Elaboração própria. 
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Empreendimentos de Geração Ltda., que identificou quatro aproveitamentos, conforme 

Perfil do rio dos Patos com Aproveitamentos 

apresenta um resumo das divisões de quedas proposta e 

Empreendimento Associados e 

Similares, ilustra sua posição no rio. Alguns dados de nível d’água e coordenadas dos 

empreendimentos existentes apresentados na tabela foram ajustados, com relação às 

informações descritas no Inventário, de modo a compatibilizar com os dados levantados no 

Resumo das Descrições das Divisões de Quedas Proposta e Existentes no Rio dos Patos  

Coordenadas 

25° 04' 17,04"S 
 50°56' 55,00"O 

25° 06' 00,00"S 
 50° 55' 34,00"O 

25° 08' 38,00"S 
 50° 56' 31,00"O 

25° 09' 26,04"S 
 50° 56' 48,79"O 

25°10'2.63"S  
 50°56'32.42"O 

25°10'37.08"S 
 50°56'27.30"O 
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6.1.9. Sedimentologia 

O estudo dos sedimentos e do potencial de assoreamento de um reservatório é de 

suma importância uma vez que a barragem se constituirá um obstáculo artificial ao transporte 

de sedimentos natural ao longo do rio.

O aumento da erosão nas bacias hidrográficas, tem aumentado o assoreamento nos 

reservatórios. Um afluente ao reservatório qu

instalações pode afetar diretamente a geração ou outras finalidades em um tempo menor que o 

previsto. 

Os pequenos lagos estão sujeitos a um assoreamento rápido, o que pode acontecer 

até mesmo numa única enchente (

reservatórios brasileiros como é o caso do de Itaipu, Itá, Sobradinho e Tucuruí cujo tempo de 

assoreamento total avaliado para cada reservatório pode ultrapassar 1000 anos, pode 

acontecer que num tempo mu

do delta, já poderão estar prejudicando atividades como a de navegação. Os depósitos finos 

que se acumulam nas margens podem criar condições de crescimento de plantas macrófitas. 

Estas poderão se deslocar para o interior do reservatório, mergulhar pelos condutos, 

prejudicando a geração de energia por exemplo.

A Agência Nacional de Energia Elétrica sugere no Guia de Avaliação de 

Assoreamento de Reservatórios (ANEEL, 2000), que qualquer que seja

feita na fase de planejamento do aproveitamento deve ser verificada com um monitoramento 

sedimentométrico, o que inclui operação de postos de medida e o levantamento topo

batimétrico. Estes estudos deverão ser acompanhados paralelament

Devido à complexidade dos processos da sedimentação deve

sedimentos transportados pelo sistema fluvial são primeiramente depositados devido à 

redução de velocidade da água no reservatório num processo de decantaç

sedimentos se acumulam no lago, a capacidade de armazenamento de água do mesmo vai 

diminuindo. Se esta deposição for continua, há uma distribuição de sedimentos nos 
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O estudo dos sedimentos e do potencial de assoreamento de um reservatório é de 

suma importância uma vez que a barragem se constituirá um obstáculo artificial ao transporte 

de sedimentos natural ao longo do rio. 

O aumento da erosão nas bacias hidrográficas, tem aumentado o assoreamento nos 

reservatórios. Um afluente ao reservatório que esteja escoando próximo à barragem ou às 

instalações pode afetar diretamente a geração ou outras finalidades em um tempo menor que o 

Os pequenos lagos estão sujeitos a um assoreamento rápido, o que pode acontecer 

até mesmo numa única enchente (Carvalho/Guilhon/Trindade, 2000). Mesmo nos grandes 

reservatórios brasileiros como é o caso do de Itaipu, Itá, Sobradinho e Tucuruí cujo tempo de 

assoreamento total avaliado para cada reservatório pode ultrapassar 1000 anos, pode 

acontecer que num tempo muito menor, 20 a 30 anos, os depósitos na região do remanso, área 

do delta, já poderão estar prejudicando atividades como a de navegação. Os depósitos finos 

que se acumulam nas margens podem criar condições de crescimento de plantas macrófitas. 

o se deslocar para o interior do reservatório, mergulhar pelos condutos, 

prejudicando a geração de energia por exemplo. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica sugere no Guia de Avaliação de 

Assoreamento de Reservatórios (ANEEL, 2000), que qualquer que seja

feita na fase de planejamento do aproveitamento deve ser verificada com um monitoramento 

sedimentométrico, o que inclui operação de postos de medida e o levantamento topo

batimétrico. Estes estudos deverão ser acompanhados paralelamente aos de meio

Devido à complexidade dos processos da sedimentação deve

sedimentos transportados pelo sistema fluvial são primeiramente depositados devido à 

redução de velocidade da água no reservatório num processo de decantaç

sedimentos se acumulam no lago, a capacidade de armazenamento de água do mesmo vai 

diminuindo. Se esta deposição for continua, há uma distribuição de sedimentos nos 
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O estudo dos sedimentos e do potencial de assoreamento de um reservatório é de 

suma importância uma vez que a barragem se constituirá um obstáculo artificial ao transporte 

O aumento da erosão nas bacias hidrográficas, tem aumentado o assoreamento nos 

e esteja escoando próximo à barragem ou às 

instalações pode afetar diretamente a geração ou outras finalidades em um tempo menor que o 

Os pequenos lagos estão sujeitos a um assoreamento rápido, o que pode acontecer 

Carvalho/Guilhon/Trindade, 2000). Mesmo nos grandes 

reservatórios brasileiros como é o caso do de Itaipu, Itá, Sobradinho e Tucuruí cujo tempo de 

assoreamento total avaliado para cada reservatório pode ultrapassar 1000 anos, pode 

ito menor, 20 a 30 anos, os depósitos na região do remanso, área 

do delta, já poderão estar prejudicando atividades como a de navegação. Os depósitos finos 

que se acumulam nas margens podem criar condições de crescimento de plantas macrófitas. 

o se deslocar para o interior do reservatório, mergulhar pelos condutos, 

A Agência Nacional de Energia Elétrica sugere no Guia de Avaliação de 

Assoreamento de Reservatórios (ANEEL, 2000), que qualquer que seja o caso, a avaliação 

feita na fase de planejamento do aproveitamento deve ser verificada com um monitoramento 

sedimentométrico, o que inclui operação de postos de medida e o levantamento topo-

e aos de meio-ambiente.  

Devido à complexidade dos processos da sedimentação deve-se analisar que os 

sedimentos transportados pelo sistema fluvial são primeiramente depositados devido à 

redução de velocidade da água no reservatório num processo de decantação. À medida que os 

sedimentos se acumulam no lago, a capacidade de armazenamento de água do mesmo vai 

diminuindo. Se esta deposição for continua, há uma distribuição de sedimentos nos 
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reservatórios cuja forma é influenciada pela operação do mesmo. A ocorr

enchentes geralmente é responsável por carreamento de grandes quantidades de sedimentos. 

Quando a vida útil do aproveitamento é afetada pelos depósitos, então são necessários 

mudanças na operação do reservatório ou outras medidas que procu

(ICOLD, 1989).  

Deve-se citar que as regiões a montante da área de remanso suscetíveis a 

enchentes constantes e as regiões a jusante da barragem cuja calha de rio sofre erosão devido 

à falta de sedimentos no escoamento e devido à at

curso d’água são propicias a geração e acúmulo de sedimentos.

6.1.9.1. Dados Disponíveis 

Conforme o banco de dados Hidros, disponibilizado pela ANA, no site 

hidroweb.ana.gov.br, há na bacia hidro

estações sedimentológicas com dados disponíveis. Todas as cinco estações foram pré

selecionadas para realização dos estudos sedimentológicos (Tabela 6.1.9

Tabela 

Estação Código

São Pedro 64619950
Rio dos Patos 64620000
ETA - Guarapuava 65809000
Santa Clara 65825000
Tereza Cristina 64625000

6.1.9.2. Estudos de Assoreamento do Reservatório

O processo de deposição de sedimentos e assoreamento dos reservatórios eleva o 

nível de água à montante do reservatório e pode comprometer sua operação, causando abrasão 

nos condutos forçados e diminuição da eficiência das
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reservatórios cuja forma é influenciada pela operação do mesmo. A ocorr

enchentes geralmente é responsável por carreamento de grandes quantidades de sedimentos. 

Quando a vida útil do aproveitamento é afetada pelos depósitos, então são necessários 

mudanças na operação do reservatório ou outras medidas que procurem remediar o problema 

se citar que as regiões a montante da área de remanso suscetíveis a 

enchentes constantes e as regiões a jusante da barragem cuja calha de rio sofre erosão devido 

à falta de sedimentos no escoamento e devido à atenuação das enchentes e regularização do 

curso d’água são propicias a geração e acúmulo de sedimentos. 

Dados Disponíveis de Estações Sedimentológicas 

Conforme o banco de dados Hidros, disponibilizado pela ANA, no site 

hidroweb.ana.gov.br, há na bacia hidrográfica do Rio dos Patos e no entorno desta cinco 

estações sedimentológicas com dados disponíveis. Todas as cinco estações foram pré

selecionadas para realização dos estudos sedimentológicos (Tabela 6.1.9

Tabela 6.1.9-1 – Estações Sedimentológicas disponíveis. 

Código Rio Município 
Área - Hidro

web (km²) 

64619950 dos Patos Prudentópolis 1037 
64620000 dos Patos Prudentópolis 1086 
65809000 Jordão Guarapuava 306 
65825000 Jordão Candói 3913 
64625000 Ivaí Cândido de Abreu 3572 

Fonte: Enercons, 2011. 

s de Assoreamento do Reservatório 

O processo de deposição de sedimentos e assoreamento dos reservatórios eleva o 

nível de água à montante do reservatório e pode comprometer sua operação, causando abrasão 

nos condutos forçados e diminuição da eficiência das turbinas de maneira indireta.
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reservatórios cuja forma é influenciada pela operação do mesmo. A ocorrência de grandes 

enchentes geralmente é responsável por carreamento de grandes quantidades de sedimentos. 

Quando a vida útil do aproveitamento é afetada pelos depósitos, então são necessários 

rem remediar o problema 

se citar que as regiões a montante da área de remanso suscetíveis a 

enchentes constantes e as regiões a jusante da barragem cuja calha de rio sofre erosão devido 

enuação das enchentes e regularização do 

Conforme o banco de dados Hidros, disponibilizado pela ANA, no site 

gráfica do Rio dos Patos e no entorno desta cinco 

estações sedimentológicas com dados disponíveis. Todas as cinco estações foram pré-

selecionadas para realização dos estudos sedimentológicos (Tabela 6.1.9-1). 

Hidro 

 
Latitude Longitude 

25º13’55’’ 50º57’15’’ 
25º12’30’’ 50º56’37’’ 
25º23’52’’ 51º26’9’’ 
25º38’17’’ 51º58’20’’ 
24º49’48’’ 51º08’32’’ 

O processo de deposição de sedimentos e assoreamento dos reservatórios eleva o 

nível de água à montante do reservatório e pode comprometer sua operação, causando abrasão 

turbinas de maneira indireta. 
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Estes impactos são nocivos à operação da usina, gerando custos adicionais de 

manutenção. Para avaliar este processo são realizadas medições de transporte de sedimentos.

6.1.9.3. Avaliação do Transporte de Sedimentos

Os dados de sedime

listadas na Tabela 6.1.9-2. 

Tabela 6.1.9-2

Estação 

São Pedro 64619950
Rio dos Patos 64620000
ETA - Guarapuava 65809000
Santa Clara 65825000
Tereza Cristina 64625000

Nesta tabela a área SRTM foi obtida por técnicas cartográficas a partir de dados 

do SRTM. Esses dados são os resultados da cooperação entre a NASA, a Agência Espacial 

Italiana e o Centro Aeroespacial Alemão que em 2000 desenvolveu o projeto SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mission) cujo produto final foi um Modelo Digital de Elevação (MDE) 

global com uma precisão vertical absoluta de aproximadamente 16 metros. De acordo com 

Pereira Filho et al. (2005), os resultados obtidos para o delineamento da área de drenagem são 

equivalentes com aqueles obtidos a partir de cartas topográficas na escala de 1:100.000 e em 

alguns casos na escala de 1:50.000.

A partir das concentrações de sedimentos suspensos e d

escoamento disponíveis, determinou

Colby (Carvalho, 1994). Estes valores e as respectivas vazões foram transformados em 

descargas específicas, ql (l/s.km²) e q

através do método dos mínimos quadrados obtendo

da PCH KM 19, conforme apresentado no 
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Estes impactos são nocivos à operação da usina, gerando custos adicionais de 

manutenção. Para avaliar este processo são realizadas medições de transporte de sedimentos.

Avaliação do Transporte de Sedimentos 

Os dados de sedimentos utilizados neste estudo foram obtidos a partir das estações 

 

2- Caracterização das Estações sedimentológicas selecionadas

Código Rio 
Área - 

Hidroweb 
(km²) 

Área  

SRTM 
(km²) 

Diferença

64619950 dos Patos 1037 1050 4,0%
64620000 dos Patos 1086 1086 0,0%
65809000 Jordão 306 312 1,9%
65825000 Jordão 3913 3922 0,2%
64625000 Ivaí 3572 3181 -12,3%

Fonte: Enercons, 2011. 

Nesta tabela a área SRTM foi obtida por técnicas cartográficas a partir de dados 

do SRTM. Esses dados são os resultados da cooperação entre a NASA, a Agência Espacial 

pacial Alemão que em 2000 desenvolveu o projeto SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mission) cujo produto final foi um Modelo Digital de Elevação (MDE) 

global com uma precisão vertical absoluta de aproximadamente 16 metros. De acordo com 

2005), os resultados obtidos para o delineamento da área de drenagem são 

equivalentes com aqueles obtidos a partir de cartas topográficas na escala de 1:100.000 e em 

alguns casos na escala de 1:50.000. 

A partir das concentrações de sedimentos suspensos e d

escoamento disponíveis, determinou-se a concentração de sólidos totais através do método de 

Colby (Carvalho, 1994). Estes valores e as respectivas vazões foram transformados em 

(l/s.km²) e qst (t/ano/km²), e ajustados na forma de equação potencial 

através do método dos mínimos quadrados obtendo-se a curva de descarga 

, conforme apresentado no Figura 6.1.9-1. 
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Estes impactos são nocivos à operação da usina, gerando custos adicionais de 

manutenção. Para avaliar este processo são realizadas medições de transporte de sedimentos. 

ntos utilizados neste estudo foram obtidos a partir das estações 

Caracterização das Estações sedimentológicas selecionadas. 

Diferença 
Número de 
Medições 

4,0% 37 
0,0% 30 
1,9% 57 
0,2% 94 
12,3% 86 

Nesta tabela a área SRTM foi obtida por técnicas cartográficas a partir de dados 

do SRTM. Esses dados são os resultados da cooperação entre a NASA, a Agência Espacial 

pacial Alemão que em 2000 desenvolveu o projeto SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mission) cujo produto final foi um Modelo Digital de Elevação (MDE) 

global com uma precisão vertical absoluta de aproximadamente 16 metros. De acordo com 

2005), os resultados obtidos para o delineamento da área de drenagem são 

equivalentes com aqueles obtidos a partir de cartas topográficas na escala de 1:100.000 e em 

A partir das concentrações de sedimentos suspensos e das características do 

se a concentração de sólidos totais através do método de 

Colby (Carvalho, 1994). Estes valores e as respectivas vazões foram transformados em 

ajustados na forma de equação potencial 

se a curva de descarga sólida para o local 
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Figura 6.1.9

6.1.9.4. Tempo de Assoreamento

O tempo de assoreamento do reservatório é determinado em função da curva de 

descarga sólida para o local da PCH KM 19

da barragem, do peso específico aparente do solo, da eficiência de retenção de sedimentos e 

do volume morto abaixo da cota do NA da soleira da tomada d água.

A partir da curva de descarga 

vazões específicas diárias no loca

sólidas totais. 

De acordo com as “Diretrizes para Projetos de PCH” (Eletrobrás), a vazão 

específica sólida total utilizada para avaliação do tempo de assoreamento do reservatório é 

igual ao valor médio da série de vazões específicas sólida

76,2 t/ano/km². Assim, tendo em 

(QST) corresponde a 256 t/dia.
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6.1.9-1 – Curva de descarga sólida para o local da PCH KM 19
 

Tempo de Assoreamento 

O tempo de assoreamento do reservatório é determinado em função da curva de 

sólida para o local da PCH KM 19, da série de vazões específicas diárias para o local 

do peso específico aparente do solo, da eficiência de retenção de sedimentos e 

do volume morto abaixo da cota do NA da soleira da tomada d água. 

A partir da curva de descarga sólida para o local da PCH KM 19

vazões específicas diárias no local da barragem, calcula-se a série de vazões específicas 

De acordo com as “Diretrizes para Projetos de PCH” (Eletrobrás), a vazão 

específica sólida total utilizada para avaliação do tempo de assoreamento do reservatório é 

o da série de vazões específicas sólidas totais, neste caso, igual a 

t/ano/km². Assim, tendo em vista que a área é igual a 1.225 km2
, a descarga sólida total 

t/dia. 

qst = 0.7181ql
1.3227

R
2
 = 0.7599

10,0 100,0
ql (l/s/Km2)

64620000 65809000 65825000
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KM 19. 

O tempo de assoreamento do reservatório é determinado em função da curva de 

, da série de vazões específicas diárias para o local 

do peso específico aparente do solo, da eficiência de retenção de sedimentos e 

sólida para o local da PCH KM 19 e da série de 

se a série de vazões específicas 

De acordo com as “Diretrizes para Projetos de PCH” (Eletrobrás), a vazão 

específica sólida total utilizada para avaliação do tempo de assoreamento do reservatório é 

s totais, neste caso, igual a 

a descarga sólida total 

1000,0

64625000
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O deflúvio sólido anual, D

do ano (Equação 6.1.9-1), ou seja:

Aplicando a equação acima, a quantidade de

igual a 93.345 t/ano. 

O peso específico aparente do solo adotado é igual ao valor médio entre os valor

recomendados pelas “Diretrizes para Projetos de PCH”, ou seja, 1,3 t/m

A eficiência de retenção é determinada a partir do método de Churchill. Este 

método avalia a retenção de sedimentos a partir da curva de Churchill e do cálculo do Índice 

de Sedimentação (IS) que é obtido pela 

onde VNA é o volume do reservatório no nível normal de operação em m

vazão média de longo termo em m

O volume do reservatório no nív

44.938 m3. A vazão média de l

é igual a 430 m. A partir destes valores o Índice de Sedimentaç

0,7x104 e a eficiência de retenção obtida na curva de Churchill, considerando a existência de 

reservatórios a montante, é igual a 0%. Em termos práticos este resultado significa que não 

haverá sedimentação de sólidos no fundo do reservatório, ou seja, todo sedimento afluente 

será transportado para jusante do barramento. Já matematicamente, isto significa que o 

calculo do tempo de assoreame

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

O deflúvio sólido anual, DST, é obtido multiplicando-se QST

, ou seja: 

365⋅= STST QD  

Aplicando a equação acima, a quantidade de sedimentos afluente a PCH KM 19 é 

O peso específico aparente do solo adotado é igual ao valor médio entre os valor

recomendados pelas “Diretrizes para Projetos de PCH”, ou seja, 1,3 t/m3

A eficiência de retenção é determinada a partir do método de Churchill. Este 

método avalia a retenção de sedimentos a partir da curva de Churchill e do cálculo do Índice 

que é obtido pela Equação 6.1.9-2.  

LQ

V
IS

MLT

NA

.
2

2

=  

é o volume do reservatório no nível normal de operação em m

vazão média de longo termo em m3/s e L o comprimento do reservatório em m.

O volume do reservatório no nível normal de operação, na cota 593 m, é igual a 

. A vazão média de longo termo é igual a 25,2 m3/s. O comprimento do reservatório 

m. A partir destes valores o Índice de Sedimentação (IS) calculado é igual a 

de retenção obtida na curva de Churchill, considerando a existência de 

reservatórios a montante, é igual a 0%. Em termos práticos este resultado significa que não 

haverá sedimentação de sólidos no fundo do reservatório, ou seja, todo sedimento afluente 

rá transportado para jusante do barramento. Já matematicamente, isto significa que o 

calculo do tempo de assoreamento do reservatório da PCH KM 19 é indeterminado.
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ST pelo número de dias 

sedimentos afluente a PCH KM 19 é 

O peso específico aparente do solo adotado é igual ao valor médio entre os valores 
3. 

A eficiência de retenção é determinada a partir do método de Churchill. Este 

método avalia a retenção de sedimentos a partir da curva de Churchill e do cálculo do Índice 

é o volume do reservatório no nível normal de operação em m3, QMLTé a 

o comprimento do reservatório em m. 

normal de operação, na cota 593 m, é igual a 

/s. O comprimento do reservatório 

ão (IS) calculado é igual a 

de retenção obtida na curva de Churchill, considerando a existência de 

reservatórios a montante, é igual a 0%. Em termos práticos este resultado significa que não 

haverá sedimentação de sólidos no fundo do reservatório, ou seja, todo sedimento afluente 

rá transportado para jusante do barramento. Já matematicamente, isto significa que o 

é indeterminado. 

(6.1.9-1) 

(6.1.9-2) 
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6.1.10. Qualidade das Águas Superficiais

6.1.10.1. Contextualização

As atividades humanas requerem usos múltiplos dos recursos hídricos tais como: 

abastecimento público, irrigação, uso industrial, recreação, aquicultura e produção de energia 

elétrica. Essas atividades variam de 

organização econômica e social da região, e podem gerar impactos e deterioração da 

qualidade da água, assim como interferir na quantidade de água disponível (NETTO 

2003).   

A contaminação dos recu

público, por rejeitos oriundos das atividades humanas tem sido um dos maiores fatores de 

risco para a saúde, especialmente nas regiões com condições inadequadas de saneamento 

básico, suprimento de água e trata

aceleração da eutrofização (eutrofização artificial) com o aumento das concentrações de 

nutrientes e matéria orgânica, principalmente de compostos nitrogenados e fosfatados, que 

tendem a aumentar a produçã

Conhecer o estado da qualidade da água de um rio torna

estabelecer um sistema eficiente de manejo do recurso hídrico, sendo esse, essencial para a 

preservação dos ecossistemas (PERONA 

O estudo das inter

pode contribuir na tomada de decisões relacionadas ao controle, prevenção e preservação da 

qualidade da água, bem como na adoção de medida

múltiplos dos mananciais e reservatórios (SANT’ANNA & AZEVEDO, 2000). 

A qualidade da água é um aspecto que assegura determinado uso ou conjunto de 

usos. A qualidade é representada por características intrínsecas, ger

(DERISIO, 2000). 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
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as Águas Superficiais 

Contextualização Geral 

As atividades humanas requerem usos múltiplos dos recursos hídricos tais como: 

abastecimento público, irrigação, uso industrial, recreação, aquicultura e produção de energia 

elétrica. Essas atividades variam de acordo com a população na bacia de drenagem e com a 

organização econômica e social da região, e podem gerar impactos e deterioração da 

qualidade da água, assim como interferir na quantidade de água disponível (NETTO 

A contaminação dos recursos hídricos como mananciais de abastecimento 

público, por rejeitos oriundos das atividades humanas tem sido um dos maiores fatores de 

risco para a saúde, especialmente nas regiões com condições inadequadas de saneamento 

básico, suprimento de água e tratamento de esgotos. Um impacto importante tem sido a 

aceleração da eutrofização (eutrofização artificial) com o aumento das concentrações de 

nutrientes e matéria orgânica, principalmente de compostos nitrogenados e fosfatados, que 

tendem a aumentar a produção biológica em rios, lagos e reservatórios (NETTO 

Conhecer o estado da qualidade da água de um rio torna-se o primeiro passo para 

estabelecer um sistema eficiente de manejo do recurso hídrico, sendo esse, essencial para a 

ossistemas (PERONA et al., 2004).  

O estudo das inter-relações dos fatores físicos, químicos e biológicos do ambiente 

pode contribuir na tomada de decisões relacionadas ao controle, prevenção e preservação da 

qualidade da água, bem como na adoção de medidas relacionadas ao gerenciamento e usos 

múltiplos dos mananciais e reservatórios (SANT’ANNA & AZEVEDO, 2000). 

A qualidade da água é um aspecto que assegura determinado uso ou conjunto de 

usos. A qualidade é representada por características intrínsecas, ger
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As atividades humanas requerem usos múltiplos dos recursos hídricos tais como: 

abastecimento público, irrigação, uso industrial, recreação, aquicultura e produção de energia 

acordo com a população na bacia de drenagem e com a 

organização econômica e social da região, e podem gerar impactos e deterioração da 

qualidade da água, assim como interferir na quantidade de água disponível (NETTO et al., 

rsos hídricos como mananciais de abastecimento 

público, por rejeitos oriundos das atividades humanas tem sido um dos maiores fatores de 

risco para a saúde, especialmente nas regiões com condições inadequadas de saneamento 

mento de esgotos. Um impacto importante tem sido a 

aceleração da eutrofização (eutrofização artificial) com o aumento das concentrações de 

nutrientes e matéria orgânica, principalmente de compostos nitrogenados e fosfatados, que 

o biológica em rios, lagos e reservatórios (NETTO et al., 2003).  

se o primeiro passo para 

estabelecer um sistema eficiente de manejo do recurso hídrico, sendo esse, essencial para a 

relações dos fatores físicos, químicos e biológicos do ambiente 

pode contribuir na tomada de decisões relacionadas ao controle, prevenção e preservação da 

s relacionadas ao gerenciamento e usos 

múltiplos dos mananciais e reservatórios (SANT’ANNA & AZEVEDO, 2000).  

A qualidade da água é um aspecto que assegura determinado uso ou conjunto de 

usos. A qualidade é representada por características intrínsecas, geralmente mensuráveis 
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SANTOS (2000) define qualidade de água pela sua composição e pelo 

conhecimento dos seus efeitos que podem causar seus constituintes. O conjunto de todos os 

elementos que a compõem permite estabelecer padrões de qualidad

classificação.  

As pesquisas destinadas a analisar a qualidade da água estão voltadas 

principalmente para as águas superficiais, por serem as principais fontes de abastecimento 

(PEIXOTO et al., 2003). Além disso, a qualidade das águas super

importante diagnóstico da dinâmica em que se encontra uma bacia hidrográfica 

(MARGALEF, 1980), atuando como parâmetro indicador dos resultados do uso do solo pelo

homem.  

De acordo com GASTALDINI & MENDONÇA (2001), condições climáticas

geológicas e geoquímicas de uma bacia de drenagem e aquífero subterrâneo são fatores 

determinantes nos padrões individuais de características físico

diferentes corpos d’ água, somados ao uso do solo da bacia pelo homem e pelo grau

controle sobre as fontes de poluição.

Conforme SPERLING (1996), a poluição dos corpos d’água consiste na adição de 

substâncias ou formas de energia que provocam alterações na natureza do corpo hídrico, 

prejudicando os usos múltiplos que dele são feitos

são aqueles que provocam mudanças na estrutura física do habitat, no regime de fluxo hídrico, 

nas interações biológicas, na qualidade da água e no fluxo de energia. Assim, modificando 

qualquer um desses fatores le

múltiplo da água.  

A entrada de poluentes como esgotos domésticos, águas residuárias industriais, 

resíduos sólidos, dentre outros, alteram significativamente o ambiente aquático, 

comprometendo, assim, a utilização do recurso hídrico. De acordo com SPERLING (1996), 

estes são os principais poluentes dos corpos d’água. 
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SANTOS (2000) define qualidade de água pela sua composição e pelo 

conhecimento dos seus efeitos que podem causar seus constituintes. O conjunto de todos os 

elementos que a compõem permite estabelecer padrões de qualidad

As pesquisas destinadas a analisar a qualidade da água estão voltadas 

principalmente para as águas superficiais, por serem as principais fontes de abastecimento 

2003). Além disso, a qualidade das águas super

importante diagnóstico da dinâmica em que se encontra uma bacia hidrográfica 

(MARGALEF, 1980), atuando como parâmetro indicador dos resultados do uso do solo pelo

De acordo com GASTALDINI & MENDONÇA (2001), condições climáticas

geológicas e geoquímicas de uma bacia de drenagem e aquífero subterrâneo são fatores 

determinantes nos padrões individuais de características físico-químicas exibidos pelos 

diferentes corpos d’ água, somados ao uso do solo da bacia pelo homem e pelo grau

controle sobre as fontes de poluição. 

Conforme SPERLING (1996), a poluição dos corpos d’água consiste na adição de 

substâncias ou formas de energia que provocam alterações na natureza do corpo hídrico, 

prejudicando os usos múltiplos que dele são feitos. Os impactos antrópicos nos corpos d’água 

são aqueles que provocam mudanças na estrutura física do habitat, no regime de fluxo hídrico, 

nas interações biológicas, na qualidade da água e no fluxo de energia. Assim, modificando 

qualquer um desses fatores leva-se a modificação do ambiente, o que pode comprometer o uso 

A entrada de poluentes como esgotos domésticos, águas residuárias industriais, 

resíduos sólidos, dentre outros, alteram significativamente o ambiente aquático, 

assim, a utilização do recurso hídrico. De acordo com SPERLING (1996), 

estes são os principais poluentes dos corpos d’água.  
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SANTOS (2000) define qualidade de água pela sua composição e pelo 

conhecimento dos seus efeitos que podem causar seus constituintes. O conjunto de todos os 

elementos que a compõem permite estabelecer padrões de qualidade da água e sua 

As pesquisas destinadas a analisar a qualidade da água estão voltadas 

principalmente para as águas superficiais, por serem as principais fontes de abastecimento 

2003). Além disso, a qualidade das águas superficiais constitui um 

importante diagnóstico da dinâmica em que se encontra uma bacia hidrográfica 

(MARGALEF, 1980), atuando como parâmetro indicador dos resultados do uso do solo pelo 

De acordo com GASTALDINI & MENDONÇA (2001), condições climáticas, 

geológicas e geoquímicas de uma bacia de drenagem e aquífero subterrâneo são fatores 

químicas exibidos pelos 

diferentes corpos d’ água, somados ao uso do solo da bacia pelo homem e pelo grau de 

Conforme SPERLING (1996), a poluição dos corpos d’água consiste na adição de 

substâncias ou formas de energia que provocam alterações na natureza do corpo hídrico, 

. Os impactos antrópicos nos corpos d’água 

são aqueles que provocam mudanças na estrutura física do habitat, no regime de fluxo hídrico, 

nas interações biológicas, na qualidade da água e no fluxo de energia. Assim, modificando 

se a modificação do ambiente, o que pode comprometer o uso 

A entrada de poluentes como esgotos domésticos, águas residuárias industriais, 

resíduos sólidos, dentre outros, alteram significativamente o ambiente aquático, 

assim, a utilização do recurso hídrico. De acordo com SPERLING (1996), 
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Os esgotos domésticos são ricos em compostos orgânicos biodegradáveis, que 

podem comprometer a disponibilidade de oxigênio dissolvi

também de nutrientes que podem comprometer a relação entre nitrogênio (N) e fósforo (P), 

acelerando a eutrofização, além da presença de microrganismos patogênicos (bactérias, 

fungos e protozoários) que podem trazer riscos a saúde

variam na composição e na vazão conforme o tipo de atividade exercida pela indústria. Podem 

variar quanto à presença de sólidos (suspensos ou dissolvidos), compostos orgânicos 

biodegradáveis, nutrientes (N e P), compostos 

trazem enormes impactos no ambiente aquático.

Resíduos sólidos como o lixo, resíduos de atividades industriais, hospitalares 

assim como fertilizantes e pesticidas oriundos de atividades agrícolas, têm se destacado

poluição dos cursos d’água em diversas situações. Resíduos sólidos levam a modificações no 

ambiente, alterando, por exemplo, a quantidade de luz penetrante na coluna d’água, por alterar 

a quantidade de sólidos dissolvidos e em suspensão e a turbidez, i

dos organismos produtores. 

A entrada de poluentes num corpo hídrico altera os diversos componentes 

presentes na água, alterando seu grau de pureza que pode ser descrito relacionado às suas 

características físicas, químicas e bi

qualidade de água (BRANCO & ROCHA, 1980). 

Na Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005), estão estabelecidos 

limites aceitáveis para vários parâmetros, classificando o recurso hídrico de acordo com

seu(s) uso(s). A classificação padroniza os corpos d’água e possibilita que se fixem metas 

para atingir níveis de indicadores consistentes com a classificação desejada. 

Na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), estão 

estabelecidos os limites aceitáveis para os parâmetros relacionados com qualidade da água 

para consumo humano, o padrão de potabilidade, que fixa normas e procedimentos relativos 

ao controle e vigilância sanitária da qualidade da água para abastecimento humano. 
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Os esgotos domésticos são ricos em compostos orgânicos biodegradáveis, que 

podem comprometer a disponibilidade de oxigênio dissolvido; além disso, é composto 

também de nutrientes que podem comprometer a relação entre nitrogênio (N) e fósforo (P), 

acelerando a eutrofização, além da presença de microrganismos patogênicos (bactérias, 

fungos e protozoários) que podem trazer riscos a saúde humana; os efluentes industriais 

variam na composição e na vazão conforme o tipo de atividade exercida pela indústria. Podem 

variar quanto à presença de sólidos (suspensos ou dissolvidos), compostos orgânicos 

biodegradáveis, nutrientes (N e P), compostos inorgânicos e até metais pesados, os quais 

trazem enormes impactos no ambiente aquático. 

Resíduos sólidos como o lixo, resíduos de atividades industriais, hospitalares 

assim como fertilizantes e pesticidas oriundos de atividades agrícolas, têm se destacado

poluição dos cursos d’água em diversas situações. Resíduos sólidos levam a modificações no 

ambiente, alterando, por exemplo, a quantidade de luz penetrante na coluna d’água, por alterar 

a quantidade de sólidos dissolvidos e em suspensão e a turbidez, interferindo na fotossíntese 

dos organismos produtores.  

A entrada de poluentes num corpo hídrico altera os diversos componentes 

presentes na água, alterando seu grau de pureza que pode ser descrito relacionado às suas 

características físicas, químicas e biológicas, sendo exemplificados na forma de parâmetros de 

qualidade de água (BRANCO & ROCHA, 1980).  

Na Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005), estão estabelecidos 

limites aceitáveis para vários parâmetros, classificando o recurso hídrico de acordo com

seu(s) uso(s). A classificação padroniza os corpos d’água e possibilita que se fixem metas 

para atingir níveis de indicadores consistentes com a classificação desejada. 

Na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), estão 

s os limites aceitáveis para os parâmetros relacionados com qualidade da água 

para consumo humano, o padrão de potabilidade, que fixa normas e procedimentos relativos 

ao controle e vigilância sanitária da qualidade da água para abastecimento humano. 
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Os esgotos domésticos são ricos em compostos orgânicos biodegradáveis, que 

do; além disso, é composto 

também de nutrientes que podem comprometer a relação entre nitrogênio (N) e fósforo (P), 

acelerando a eutrofização, além da presença de microrganismos patogênicos (bactérias, 

humana; os efluentes industriais 

variam na composição e na vazão conforme o tipo de atividade exercida pela indústria. Podem 

variar quanto à presença de sólidos (suspensos ou dissolvidos), compostos orgânicos 

inorgânicos e até metais pesados, os quais 

Resíduos sólidos como o lixo, resíduos de atividades industriais, hospitalares 

assim como fertilizantes e pesticidas oriundos de atividades agrícolas, têm se destacado na 

poluição dos cursos d’água em diversas situações. Resíduos sólidos levam a modificações no 

ambiente, alterando, por exemplo, a quantidade de luz penetrante na coluna d’água, por alterar 

nterferindo na fotossíntese 

A entrada de poluentes num corpo hídrico altera os diversos componentes 

presentes na água, alterando seu grau de pureza que pode ser descrito relacionado às suas 

ológicas, sendo exemplificados na forma de parâmetros de 

Na Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005), estão estabelecidos 

limites aceitáveis para vários parâmetros, classificando o recurso hídrico de acordo com o 

seu(s) uso(s). A classificação padroniza os corpos d’água e possibilita que se fixem metas 

para atingir níveis de indicadores consistentes com a classificação desejada.  

Na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), estão 

s os limites aceitáveis para os parâmetros relacionados com qualidade da água 

para consumo humano, o padrão de potabilidade, que fixa normas e procedimentos relativos 

ao controle e vigilância sanitária da qualidade da água para abastecimento humano.  
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O monitoramento da qualidade da água constitui ferramenta importante, pois 

permite verificar em que situação se encontra o corpo d’água, principalmente a concentração 

de alguns elementos e compostos utilizados para caracterização de bacias hidrográficas 

(COIMBRA, 2001). O monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos é um 

poderoso instrumento que possibilita a avaliação da oferta hídrica, bases para decisões de 

aproveitamento múltiplo e integrado da água, bem como a minimização de impactos ao 

ambiente (COIMBRA, 2001).

Este tópico aborda, em função de dados primários e secundários, a atual situação 

em termos qualitativos e quantitativos das águas superficiais da região onde se está tratando 

do licenciamento ambiental da PCH KM 

avaliaram os parâmetros químicos, físicos e biológicos, somando

comunidades do fitoplâncton, perifíton e zooplâncton, no rio dos Patos e no efluente 

Lajeadão. Ainda com o intuito de reforçar a sistemá

contaminação por agentes agrotóxicos, foi realizada a análise química em busca de possíveis 

defensivos agrícolas no sedimento de barranco no rio dos Patos.

6.1.10.2. Enquadramento e classificação das águas do rio dos Patos

De acordo com a Resolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, a 

classificação dos corpos d'água deve ser baseada não necessariamente no seu estado atual, 

mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades da 

comunidade, considerando que a saúde e o bem

ecológico aquático, não deveriam ser afetados como consequência da deterioração da 

qualidade das águas. 

Segundo os parâmetros da Portaria SUREHMA n.º 019, de 12 de maio de 1992, e 

considerando a Resolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, os cursos d’água da 

BACIA DO RIO IVAÍ, de domínio do Estado do Paraná e da qual o rio dos Patos faz parte, 

pertencem à Classe 2.  
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itoramento da qualidade da água constitui ferramenta importante, pois 

permite verificar em que situação se encontra o corpo d’água, principalmente a concentração 

de alguns elementos e compostos utilizados para caracterização de bacias hidrográficas 

A, 2001). O monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos é um 

poderoso instrumento que possibilita a avaliação da oferta hídrica, bases para decisões de 

aproveitamento múltiplo e integrado da água, bem como a minimização de impactos ao 

biente (COIMBRA, 2001). 

Este tópico aborda, em função de dados primários e secundários, a atual situação 

em termos qualitativos e quantitativos das águas superficiais da região onde se está tratando 

do licenciamento ambiental da PCH KM 19. Para tanto, foram realizados levantamentos que 

avaliaram os parâmetros químicos, físicos e biológicos, somando-se a dados e análise das 

comunidades do fitoplâncton, perifíton e zooplâncton, no rio dos Patos e no efluente 

Lajeadão. Ainda com o intuito de reforçar a sistemática na busca de possíveis indícios de 

contaminação por agentes agrotóxicos, foi realizada a análise química em busca de possíveis 

defensivos agrícolas no sedimento de barranco no rio dos Patos. 

Enquadramento e classificação das águas do rio dos Patos 

cordo com a Resolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, a 

classificação dos corpos d'água deve ser baseada não necessariamente no seu estado atual, 

mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades da 

ndo que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio 

ecológico aquático, não deveriam ser afetados como consequência da deterioração da 

Segundo os parâmetros da Portaria SUREHMA n.º 019, de 12 de maio de 1992, e 

esolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, os cursos d’água da 

BACIA DO RIO IVAÍ, de domínio do Estado do Paraná e da qual o rio dos Patos faz parte, 
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itoramento da qualidade da água constitui ferramenta importante, pois 

permite verificar em que situação se encontra o corpo d’água, principalmente a concentração 

de alguns elementos e compostos utilizados para caracterização de bacias hidrográficas 

A, 2001). O monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos é um 

poderoso instrumento que possibilita a avaliação da oferta hídrica, bases para decisões de 

aproveitamento múltiplo e integrado da água, bem como a minimização de impactos ao 

Este tópico aborda, em função de dados primários e secundários, a atual situação 

em termos qualitativos e quantitativos das águas superficiais da região onde se está tratando 

m realizados levantamentos que 

se a dados e análise das 

comunidades do fitoplâncton, perifíton e zooplâncton, no rio dos Patos e no efluente 

tica na busca de possíveis indícios de 

contaminação por agentes agrotóxicos, foi realizada a análise química em busca de possíveis 

cordo com a Resolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, a 

classificação dos corpos d'água deve ser baseada não necessariamente no seu estado atual, 

mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades da 

estar humano, bem como o equilíbrio 

ecológico aquático, não deveriam ser afetados como consequência da deterioração da 

Segundo os parâmetros da Portaria SUREHMA n.º 019, de 12 de maio de 1992, e 

esolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, os cursos d’água da 

BACIA DO RIO IVAÍ, de domínio do Estado do Paraná e da qual o rio dos Patos faz parte, 
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A mesma Resolução CONAMA especifica que as águas para essa classificação 

podem ser destinadas: “(...) em uso menos exigente, desde que este não prejudique a 

qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes” (parágrafo único do art. 3º).

No que se refere às águas doces, a Resolução acima citada, dispõe que:

“Seção I 

Art. 4º As águas doces são classificadas em:

I - classe especial: aguas destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,

c) à preservação dos ambientes aq

integral.

II - classe 1: águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e,

e) à proteção d

III - 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

b) à proteção das comunidades aquáticas

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto; e 

e) à aquicultura e a atividade de pesca.

IV - 

a) ao

avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora;

d) recreação de contato secundário; e 

e) à dessedenta

V - classe 4: águas que podem ser destinadas:

a) à navegação; e a
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A mesma Resolução CONAMA especifica que as águas para essa classificação 

m ser destinadas: “(...) em uso menos exigente, desde que este não prejudique a 

qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes” (parágrafo único do art. 3º).

No que se refere às águas doces, a Resolução acima citada, dispõe que:

“Seção I - Das Águas Doces 

Art. 4º As águas doces são classificadas em: 

classe especial: aguas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e,

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.

 classe 2: águas que podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

à proteção das comunidades aquáticas 

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto; e 

à aquicultura e a atividade de pesca. 

 classe 3: águas que podem ser destinadas: 

aoabastecimento para consumo humano, apos tratamento convencional ou 

avançado;  

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

à pesca amadora; 

recreação de contato secundário; e  

à dessedentação de animais. 

classe 4: águas que podem ser destinadas: 

à navegação; e a 
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A mesma Resolução CONAMA especifica que as águas para essa classificação 

m ser destinadas: “(...) em uso menos exigente, desde que este não prejudique a 

qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes” (parágrafo único do art. 3º). 

No que se refere às águas doces, a Resolução acima citada, dispõe que: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

uáticos em unidades de conservação de proteção 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

como natação, esqui aquático e mergulho, 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e, 

as comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto; e  

abastecimento para consumo humano, apos tratamento convencional ou 

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;  
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b) harmonia paisagística”.

6.1.10.3. Etapas de reconhecimento e levantamento de dados

O reconhecimento de campo para constatação da 

(ADA), Área de Influência Direta 

dias 15, 16, 29 e 30 de junho de 2012, onde também ocorreu a escolha e definição dos pontos 

de coleta de amostras para as análises necessárias à avaliação das condições ambientais do rio 

dos Patos e do afluente Lajeadão.

Os pontos de amostragem para esta fração do estudo (Qualidade das Águas 

Superfíciais) foram definidos utilizando

orbitais, ortofotos, reuniões técnicas da equipe de consultores e visi

nos locais específicos que sofrerão com intervenções em função das futuras obras e da 

operação do empreendimento.

As análises escolhidas para a realização deste estudo foram: físico

microbiológicas, pesquisa de resíduos d

Perifíton, Fitoplâncton e Zooplâncton.

Para as análises citadas acima, foi realizada uma jornada no mês de agosto de 

2012, dividida em duas etapas:

A Etapa 1 foi realizada durante os dias 03 a 07/08/2012 

de amostras de água e sedimento de barranco, assim como, nas determinações que exigem a 

sua execução in loco. Estas coletas foram realizadas pela equipe técnica do CEPPA (Centro 

de Pesquisa e Processamento de Alimentos) da Univers

encaminhadas para o laboratório do CEPPA a fim de serem analisadas quali e 

quantitativamente.  
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harmonia paisagística”. 

de reconhecimento e levantamento de dados 

O reconhecimento de campo para constatação da Área Diretamente Afetada 

(ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) 

dias 15, 16, 29 e 30 de junho de 2012, onde também ocorreu a escolha e definição dos pontos 

de coleta de amostras para as análises necessárias à avaliação das condições ambientais do rio 

e do afluente Lajeadão. 

Os pontos de amostragem para esta fração do estudo (Qualidade das Águas 

Superfíciais) foram definidos utilizando-se técnicas de geoprocessamento, uso de imagens 

orbitais, ortofotos, reuniões técnicas da equipe de consultores e visitas técnicas na região e 

nos locais específicos que sofrerão com intervenções em função das futuras obras e da 

operação do empreendimento. 

As análises escolhidas para a realização deste estudo foram: físico

microbiológicas, pesquisa de resíduos de agrotóxicos e comunidades aquáticas referentes ao 

Perifíton, Fitoplâncton e Zooplâncton. 

Para as análises citadas acima, foi realizada uma jornada no mês de agosto de 

2012, dividida em duas etapas: 

A Etapa 1 foi realizada durante os dias 03 a 07/08/2012 e se concentrou na coleta 

de amostras de água e sedimento de barranco, assim como, nas determinações que exigem a 

Estas coletas foram realizadas pela equipe técnica do CEPPA (Centro 

de Pesquisa e Processamento de Alimentos) da Universidade Federal do Paraná e 

encaminhadas para o laboratório do CEPPA a fim de serem analisadas quali e 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

II-205 

Área Diretamente Afetada 

(AID) e Área de Influência Indireta (AII) foi realizado nos 

dias 15, 16, 29 e 30 de junho de 2012, onde também ocorreu a escolha e definição dos pontos 

de coleta de amostras para as análises necessárias à avaliação das condições ambientais do rio 

Os pontos de amostragem para esta fração do estudo (Qualidade das Águas 

se técnicas de geoprocessamento, uso de imagens 

tas técnicas na região e 

nos locais específicos que sofrerão com intervenções em função das futuras obras e da 

As análises escolhidas para a realização deste estudo foram: físico-químicas, 

e agrotóxicos e comunidades aquáticas referentes ao 

Para as análises citadas acima, foi realizada uma jornada no mês de agosto de 

e se concentrou na coleta 

de amostras de água e sedimento de barranco, assim como, nas determinações que exigem a 

Estas coletas foram realizadas pela equipe técnica do CEPPA (Centro 

idade Federal do Paraná e 

encaminhadas para o laboratório do CEPPA a fim de serem analisadas quali e 
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As análises no sedimento de barranco somadas a esta etapa da coleta também 

foram colhidas pelo técnico do CEPPA, porém, foram encaminha

de Tecnologia do Paraná (Tecpar). 

Para os levantamentos qualitativo e quantitativo das comunidades fitoplanctônica 

e de perifíton utilizou-se o mesmo período e foram realizadas pela empresa ACQUA 

Diagnósticos Ambientais. Ai

determinações de campo referentes à comunidade zooplanctônica. Esta determinação se deu a 

nível qualitativo das variáveis e foi realizada pela empresa OCTOPUS 

Aquicultura e Meio Ambiente Ltda.

A segunda etapa (Etapa 2) foi realizada entre os dias 24 a 26/08/2012 e teve como 

objetivo principal o levantamento em campo das variáveis, concentração de Oxigênio 

Dissolvido (OD), associado às temperaturas de cada amostra. Estes parâmetr

determinados in loco exatamente nos mesmos locais das amostragens da Etapa 1. Estas 

determinações foram realizadas pela equipe de técnicos da empresa Nadal & Afonso SS Ltda. 

Os trabalhos de campo das empresas e instituições acima citadas foram to

acompanhados pela equipe de consultores da ENERBIOS e foi obedecido o protocolo de 

coleta, transporte e armazenamento da ABNT NBR 9898:1987. 

A definição do número de coletas e amostras, não seria representativa, caso o 

objetivo do estudo fosse monitor

afluente Lajeadão, o que, definitivamente não é o propósito deste trabalho e sim, o de munir 

este Relatório Ambiental Simplificado (RAS) com a característica principal de se refletir 

sobre a situação ambiental do rio dos Patos e o tributário avaliado (rio Lajeadão) de maneira 

acessível aos técnicos e não técnicos.
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As análises no sedimento de barranco somadas a esta etapa da coleta também 

foram colhidas pelo técnico do CEPPA, porém, foram encaminhadas para análise no Instituto 

de Tecnologia do Paraná (Tecpar).  

Para os levantamentos qualitativo e quantitativo das comunidades fitoplanctônica 

se o mesmo período e foram realizadas pela empresa ACQUA 

Diagnósticos Ambientais. Ainda associados a este cronograma foram realizadas as coletas e 

determinações de campo referentes à comunidade zooplanctônica. Esta determinação se deu a 

nível qualitativo das variáveis e foi realizada pela empresa OCTOPUS 

o Ambiente Ltda. 

A segunda etapa (Etapa 2) foi realizada entre os dias 24 a 26/08/2012 e teve como 

objetivo principal o levantamento em campo das variáveis, concentração de Oxigênio 

Dissolvido (OD), associado às temperaturas de cada amostra. Estes parâmetr

exatamente nos mesmos locais das amostragens da Etapa 1. Estas 

determinações foram realizadas pela equipe de técnicos da empresa Nadal & Afonso SS Ltda. 

Os trabalhos de campo das empresas e instituições acima citadas foram to

acompanhados pela equipe de consultores da ENERBIOS e foi obedecido o protocolo de 

coleta, transporte e armazenamento da ABNT NBR 9898:1987.  

A definição do número de coletas e amostras, não seria representativa, caso o 

objetivo do estudo fosse monitorar o padrão de potabilidade da água do rio dos Patos, ou do 

afluente Lajeadão, o que, definitivamente não é o propósito deste trabalho e sim, o de munir 

este Relatório Ambiental Simplificado (RAS) com a característica principal de se refletir 

ção ambiental do rio dos Patos e o tributário avaliado (rio Lajeadão) de maneira 

acessível aos técnicos e não técnicos. 
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As análises no sedimento de barranco somadas a esta etapa da coleta também 

das para análise no Instituto 

Para os levantamentos qualitativo e quantitativo das comunidades fitoplanctônica 

se o mesmo período e foram realizadas pela empresa ACQUA – 

nda associados a este cronograma foram realizadas as coletas e 

determinações de campo referentes à comunidade zooplanctônica. Esta determinação se deu a 

nível qualitativo das variáveis e foi realizada pela empresa OCTOPUS – Consultoria em 

A segunda etapa (Etapa 2) foi realizada entre os dias 24 a 26/08/2012 e teve como 

objetivo principal o levantamento em campo das variáveis, concentração de Oxigênio 

Dissolvido (OD), associado às temperaturas de cada amostra. Estes parâmetros foram 

exatamente nos mesmos locais das amostragens da Etapa 1. Estas 

determinações foram realizadas pela equipe de técnicos da empresa Nadal & Afonso SS Ltda.  

Os trabalhos de campo das empresas e instituições acima citadas foram todos 

acompanhados pela equipe de consultores da ENERBIOS e foi obedecido o protocolo de 

A definição do número de coletas e amostras, não seria representativa, caso o 

ar o padrão de potabilidade da água do rio dos Patos, ou do 

afluente Lajeadão, o que, definitivamente não é o propósito deste trabalho e sim, o de munir 

este Relatório Ambiental Simplificado (RAS) com a característica principal de se refletir 

ção ambiental do rio dos Patos e o tributário avaliado (rio Lajeadão) de maneira 
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6.1.10.4. Pontos de amostragem

Foram determinados para as coletas de amostras de água e as análises 

pontos distintos, sendo cinco a

destaca o Desenho 119.028.1.5.04.

Abaixo segue a descrição dos pontos de amostragem onde são destacadas suas 

características principais e localização geog

- PFA01: Localizado no rio dos Patos a 3.500

Prudentópolis, PFA01 situa

urbana do município de Prudentópolis, nas coordenadas 7.212.236,59

elevação de 742,00 metros.O local da coleta está em baixo da ponte, dentro de uma região 

pouco acidentada e não há indícios de mata ciliar no local, a ponte favorece o sombreamento 

do local, reduzindo a penetração da radiação solar; o rio dos Patos apresen

claro na data da coleta como também pouco volume de água. A profundidade do ponto 

próxima à margem é de aproximadamente 0,90

se uma correnteza suave, caracterizando um ambiente lêntico. 

- PFA02:Localizado nas coordenadas 7.212.202,66

margem oposta ao ponto PFA01. O local de coleta está em baixo da ponte que dá acesso à 

zona urbana do município de Prudentópolis, na margem direita. Devido a proximidade, o 

ponto PFA02 apresenta características semelhantes ao PF01, inserido em uma região pouco 

acidentada e sem indícios de mata ciliar, com correnteza suave.

- PFA03: Localizado no rio dos Patos, próximo ao salto sete, nas coordenadas 

7.218.504,13 N / 505.456,91

pousada (pousada Salto Sete) que está em construção e que também dá acesso ao Salto Sete. 

PFA03 foi acessado pela trilha que leva ao Salto Sete. O local da coleta está dentro de uma 

região acidentada e há por

sombreamento do local, reduzindo a penetração da radiação solar. No 

apresentava águas cinza claro na data da coleta e pouco volume de água. A profundidade do 
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Pontos de amostragem 

Foram determinados para as coletas de amostras de água e as análises 

pontos distintos, sendo cinco ao longo do rio dos Patos e um no afluente Lajeadão, conforme 

.028.1.5.04.005– Mapa de localização das amostragens.

Abaixo segue a descrição dos pontos de amostragem onde são destacadas suas 

características principais e localização geográfica. 

Localizado no rio dos Patos a 3.500 metros do centro urbano de 

situa-se na margem esquerda ao lado da ponte que dá acesso 

urbana do município de Prudentópolis, nas coordenadas 7.212.236,59 N

metros.O local da coleta está em baixo da ponte, dentro de uma região 

pouco acidentada e não há indícios de mata ciliar no local, a ponte favorece o sombreamento 

do local, reduzindo a penetração da radiação solar; o rio dos Patos apresen

claro na data da coleta como também pouco volume de água. A profundidade do ponto 

próxima à margem é de aproximadamente 0,90 metros e a largura de 53,00

se uma correnteza suave, caracterizando um ambiente lêntico.  

Localizado nas coordenadas 7.212.202,66 N / 505.762,94

margem oposta ao ponto PFA01. O local de coleta está em baixo da ponte que dá acesso à 

zona urbana do município de Prudentópolis, na margem direita. Devido a proximidade, o 

apresenta características semelhantes ao PF01, inserido em uma região pouco 

acidentada e sem indícios de mata ciliar, com correnteza suave. 

Localizado no rio dos Patos, próximo ao salto sete, nas coordenadas 

91 E, com elevação de 588,00 metros. O ponto é próximo de uma 

pousada (pousada Salto Sete) que está em construção e que também dá acesso ao Salto Sete. 

foi acessado pela trilha que leva ao Salto Sete. O local da coleta está dentro de uma 

região acidentada e há porções de mata ciliar de baixa densidade, não favorecendo muito o 

sombreamento do local, reduzindo a penetração da radiação solar. No PFA03

apresentava águas cinza claro na data da coleta e pouco volume de água. A profundidade do 
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Foram determinados para as coletas de amostras de água e as análises in situ seis 

o longo do rio dos Patos e um no afluente Lajeadão, conforme 

Mapa de localização das amostragens. 

Abaixo segue a descrição dos pontos de amostragem onde são destacadas suas 

metros do centro urbano de 

se na margem esquerda ao lado da ponte que dá acesso à zona 

N / 505.717,83 E, com 

metros.O local da coleta está em baixo da ponte, dentro de uma região 

pouco acidentada e não há indícios de mata ciliar no local, a ponte favorece o sombreamento 

do local, reduzindo a penetração da radiação solar; o rio dos Patos apresentava águas cinza 

claro na data da coleta como também pouco volume de água. A profundidade do ponto 

metros e a largura de 53,00 metros. Observou-

N / 505.762,94 E, situa-se na 

margem oposta ao ponto PFA01. O local de coleta está em baixo da ponte que dá acesso à 

zona urbana do município de Prudentópolis, na margem direita. Devido a proximidade, o 

apresenta características semelhantes ao PF01, inserido em uma região pouco 

Localizado no rio dos Patos, próximo ao salto sete, nas coordenadas 

metros. O ponto é próximo de uma 

pousada (pousada Salto Sete) que está em construção e que também dá acesso ao Salto Sete. 

foi acessado pela trilha que leva ao Salto Sete. O local da coleta está dentro de uma 

ções de mata ciliar de baixa densidade, não favorecendo muito o 

PFA03 o rio dos Patos 

apresentava águas cinza claro na data da coleta e pouco volume de água. A profundidade do 
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ponto é de aproximadamente 0,50

correnteza turbulenta. 

- PFA04:Localizado no rio dos Patos, nas coordenadas 7.223.

507.046,33 E, com altitude de 547,80 metros. O local é acessado por meio da propriedade do 

Sr. Carlos Pontarolo, o qual tem como atividade principal na propriedade a piscicultura. A 

mata ciliar da margem é mais densa que no P

apresenta grande quantidade de sedimentos. As águas apresenta

uma coloração com tom amarronzado, com correnteza suave e leito com profundidade média 

de 1,15 m e largura de 33,00

-PFA05: Localizado na confluência do rio dos Patos com o rio Lajeadão, está 

localizado nas coordenadas 7.227.090,60 N

ponto faz triplo limite entre os municípios de Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. O acesso foi 

obtido pela propriedade do Sr. Ilor Pontarolo, o qual tem como atividade principal nesta 

propriedade a criação de gado de co

Patos), neste ponto, apresenta águas límpidas com correnteza turbulenta, na região de 

amostragem a profundidade média é de 0,75

mata ciliar pouco densa. Em

assoreamento devido a utilização deste pelos animais para a dessed

a margem do lado direito que contém áreas de pastagens. No ponto de encontro das águas, o 

rio dos Patos apresenta águas amarronzadas com pouca correnteza e 

Lajeadão propicia uma área de remanso a montante 

neste ponto é de 2,30 metros e a largura de 47,00

baixa, tanto na margem direita, quanto na esquerda. 

- PFA06:Localizado no rio dos Patos, nas coordenadas

m N; Longitude:505.492,36

os municípios de Prudentópolis e

ladeado por mata ciliar densa. Na margem direita (Ivaí), apresenta mata ciliar com falhas e 

áreas de pastagens para gado, o qual contribui para o assoreamento da margem quando os 

animais utilizam a água para desse
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proximadamente 0,50 metro e a largura de 25,00 metros. Observou

Localizado no rio dos Patos, nas coordenadas 7.223.

, com altitude de 547,80 metros. O local é acessado por meio da propriedade do 

r. Carlos Pontarolo, o qual tem como atividade principal na propriedade a piscicultura. A 

mata ciliar da margem é mais densa que no PFA03 e a margem do rio dos Patos neste ponto 

apresenta grande quantidade de sedimentos. As águas apresentavam no momento da

uma coloração com tom amarronzado, com correnteza suave e leito com profundidade média 

de 1,15 m e largura de 33,00 m. 

Localizado na confluência do rio dos Patos com o rio Lajeadão, está 

localizado nas coordenadas 7.227.090,60 N / 506.331,55 E, com altitude de 523,00

ponto faz triplo limite entre os municípios de Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. O acesso foi 

obtido pela propriedade do Sr. Ilor Pontarolo, o qual tem como atividade principal nesta 

propriedade a criação de gado de corte e caprinos. O rio Lajeadão (tributário do rio dos 

Patos), neste ponto, apresenta águas límpidas com correnteza turbulenta, na região de 

amostragem a profundidade média é de 0,75 metro e a largura de 14,00

mata ciliar pouco densa. Em relação às margens, no ponto de investigação, foi visualizado 

assoreamento devido a utilização deste pelos animais para a dessedentação e o translado para 

a margem do lado direito que contém áreas de pastagens. No ponto de encontro das águas, o 

tos apresenta águas amarronzadas com pouca correnteza e 

Lajeadão propicia uma área de remanso a montante dessa confluência. A profundidade média 

metros e a largura de 47,00 metros, ladeado por mata ciliar de densid

baixa, tanto na margem direita, quanto na esquerda.  

Localizado no rio dos Patos, nas coordenadas Latitude: 

5.492,36 m E, com altitude de 522,00 metros. O ponto fica na divisa entre 

os municípios de Prudentópolis e Ivaí. Na margem esquerda (Prudentópolis) o rio dos Patos é 

ladeado por mata ciliar densa. Na margem direita (Ivaí), apresenta mata ciliar com falhas e 

áreas de pastagens para gado, o qual contribui para o assoreamento da margem quando os 

a água para dessedentação. No momento da coleta a
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metro e a largura de 25,00 metros. Observou-se uma 

Localizado no rio dos Patos, nas coordenadas 7.223.221,06 N / 

, com altitude de 547,80 metros. O local é acessado por meio da propriedade do 

r. Carlos Pontarolo, o qual tem como atividade principal na propriedade a piscicultura. A 

e a margem do rio dos Patos neste ponto 

no momento da coleta 

uma coloração com tom amarronzado, com correnteza suave e leito com profundidade média 

Localizado na confluência do rio dos Patos com o rio Lajeadão, está 

, com altitude de 523,00 metros. O 

ponto faz triplo limite entre os municípios de Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. O acesso foi 

obtido pela propriedade do Sr. Ilor Pontarolo, o qual tem como atividade principal nesta 

rte e caprinos. O rio Lajeadão (tributário do rio dos 

Patos), neste ponto, apresenta águas límpidas com correnteza turbulenta, na região de 

metro e a largura de 14,00 metros, ladeado por 

relação às margens, no ponto de investigação, foi visualizado 

tação e o translado para 

a margem do lado direito que contém áreas de pastagens. No ponto de encontro das águas, o 

tos apresenta águas amarronzadas com pouca correnteza e a confluência com o 

confluência. A profundidade média 

metros, ladeado por mata ciliar de densidade 

Latitude: 7.227.152,94 

metros. O ponto fica na divisa entre 

Ivaí. Na margem esquerda (Prudentópolis) o rio dos Patos é 

ladeado por mata ciliar densa. Na margem direita (Ivaí), apresenta mata ciliar com falhas e 

áreas de pastagens para gado, o qual contribui para o assoreamento da margem quando os 

No momento da coleta as águas apresentavam 
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coloração amarronzada e turva, correnteza 

e largura de 28,00 metros. 

- Pontos de amostragem e coleta específicos da PCH KM 

Os pontos amo

PCH KM 19 são os pontos 

PFA01está distanciado 12,2 

dos Patos pela margem esquerda. Em relação ao barramento da futura PCH,

coletas em PFA03 (ponto a jusante) foram realizadas a 35 metros de onde estará o 

barramento. 

PFA03, definido como ponto a jusante da barragem, se insere dentro da Área de 

Influência Direta (AID) para o meio físico da PCH KM 19. 

incidência dos impactos da implantação e operação, sendo delimitada por uma faixa média de 

500,0 m de extensão a partir do início da escarpa que define o vale do rio dos Patos. Na 

delimitação da AID, foram consideradas todas as implantações n

poderão afetar as águas do rio dos Patos, tais como: reservatório, conduto forçado, casa de 

força, conjunto turbina-gerador, estruturas civis, hidráulicas, barramento, vertedouro, tomada 

d’água, ensecadeiras, canal de restituiç

 

6.1.10.5. Análises laboratoriais e 

Para os pontos PFA01, PFA03, PFA04 e PFA06 foram analisados os parâmetros 

físicos, químicos e microbiológicos, os quais são apresentados a seguir:

- Parâmetros físicos

verdadeira e turbidez.  
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coloração amarronzada e turva, correnteza com velocidade baixa, profundidade de 1,30

 

Pontos de amostragem e coleta específicos da PCH KM 

Os pontos amostrais definidos como específicos para coleta e análise da água da 

são os pontos PFA01e PFA03. 

distanciado 12,2 quilômetros de PFA03, percorrendo

dos Patos pela margem esquerda. Em relação ao barramento da futura PCH,

coletas em PFA03 (ponto a jusante) foram realizadas a 35 metros de onde estará o 

3, definido como ponto a jusante da barragem, se insere dentro da Área de 

Influência Direta (AID) para o meio físico da PCH KM 19. A AID do meio

incidência dos impactos da implantação e operação, sendo delimitada por uma faixa média de 

m de extensão a partir do início da escarpa que define o vale do rio dos Patos. Na 

delimitação da AID, foram consideradas todas as implantações necessárias à usina, as quais 

poderão afetar as águas do rio dos Patos, tais como: reservatório, conduto forçado, casa de 

gerador, estruturas civis, hidráulicas, barramento, vertedouro, tomada 

d’água, ensecadeiras, canal de restituição e o reservatório. 

Análises laboratoriais e in situ nos pontos de amostragem 

Para os pontos PFA01, PFA03, PFA04 e PFA06 foram analisados os parâmetros 

físicos, químicos e microbiológicos, os quais são apresentados a seguir: 

Parâmetros físicos: temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais, cor 
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velocidade baixa, profundidade de 1,30 metro 

Pontos de amostragem e coleta específicos da PCH KM 19 

strais definidos como específicos para coleta e análise da água da 

quilômetros de PFA03, percorrendo-se o leito do rio 

dos Patos pela margem esquerda. Em relação ao barramento da futura PCH, as análises e 

coletas em PFA03 (ponto a jusante) foram realizadas a 35 metros de onde estará o 

3, definido como ponto a jusante da barragem, se insere dentro da Área de 

A AID do meio físico tem a 

incidência dos impactos da implantação e operação, sendo delimitada por uma faixa média de 

m de extensão a partir do início da escarpa que define o vale do rio dos Patos. Na 

ecessárias à usina, as quais 

poderão afetar as águas do rio dos Patos, tais como: reservatório, conduto forçado, casa de 

gerador, estruturas civis, hidráulicas, barramento, vertedouro, tomada 

Para os pontos PFA01, PFA03, PFA04 e PFA06 foram analisados os parâmetros 

 

tura, condutividade elétrica, sólidos totais, cor 
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- Parâmetros químicos

Chumbo, Cloretos, Cobre, Cromo, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), DQO 

(Demanda Química de Oxigênio

Mercúrio, Níquel, Nitrogênio Total (Nitrogênio Kjeldahl + Nitrato + Nitrito), Nitrogênio 

Kjeldahl Total, Nitrato, Nitrito, Sulfato, pH, Potássio, Sódio, Turbidez, Zinco e Oxigênio 

Dissolvido. 

- Parâmetros microbiológicos

As comunidades zooplanctônica, fitoplanctônica e perifítica foram analisadas nos 

pontos PFA02, PFA03, PFA04 e PFA05 e os parâmetros determinados a partir destas análises 

em função de cada comunidade foram: 

- Parâmetros da comunidade zooplanctônica:

específica e o número de espécies, frequência de ocorrência dos táxons e a riqueza de 

espécies. 

- Parâmetros da comunidade fitoplanctônica:

“b”, riqueza de espécies, densidade de células e de indivíduos e a identificação das classes 

taxonômicas. 

- Parâmetros da comunidade perifítica:

riqueza e número de espécies encontradas nas amostras de perifíton em f

ocorrência nos pontos de coleta.

Ainda, em PFA01 e PFA04 foi realizada uma investigação em função da presença 

de resíduos de agrotóxicos (análises multiresíduos) no sedimento de barranco do rio dos 

Patos. Buscou-se a partir desta análise, iden

agrícolas, usados massivamente nas décadas de 70 e 80, uma vez, que a região tem uma 

vocação agrícola incontestável. Os defensivos pesquisados pela análise multiresíduos foram: 

Aldrin, Clordano (cis e trans), p,
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Parâmetros químicos: Alcalinidade total, Alumínio dissolvido, Cádmio, Cálcio, 

Chumbo, Cloretos, Cobre, Cromo, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), DQO 

(Demanda Química de Oxigênio), Fenóis, Ferro dissolvido, Fósforo Total, Magnésio, 

Mercúrio, Níquel, Nitrogênio Total (Nitrogênio Kjeldahl + Nitrato + Nitrito), Nitrogênio 

Kjeldahl Total, Nitrato, Nitrito, Sulfato, pH, Potássio, Sódio, Turbidez, Zinco e Oxigênio 

os microbiológicos: coliformes totais e contagem de 

As comunidades zooplanctônica, fitoplanctônica e perifítica foram analisadas nos 

pontos PFA02, PFA03, PFA04 e PFA05 e os parâmetros determinados a partir destas análises 

a comunidade foram:  

Parâmetros da comunidade zooplanctônica: abundância, composição 

específica e o número de espécies, frequência de ocorrência dos táxons e a riqueza de 

Parâmetros da comunidade fitoplanctônica: concentração de clorofila “

”, riqueza de espécies, densidade de células e de indivíduos e a identificação das classes 

Parâmetros da comunidade perifítica: concentração de clorofila “

riqueza e número de espécies encontradas nas amostras de perifíton em f

ocorrência nos pontos de coleta. 

Ainda, em PFA01 e PFA04 foi realizada uma investigação em função da presença 

de resíduos de agrotóxicos (análises multiresíduos) no sedimento de barranco do rio dos 

se a partir desta análise, identificar a presença dos principais defensivos 

agrícolas, usados massivamente nas décadas de 70 e 80, uma vez, que a região tem uma 

vocação agrícola incontestável. Os defensivos pesquisados pela análise multiresíduos foram: 

Aldrin, Clordano (cis e trans), p,p'DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT, Dieldrin, Endossulfam (alfa. 
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: Alcalinidade total, Alumínio dissolvido, Cádmio, Cálcio, 

Chumbo, Cloretos, Cobre, Cromo, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), DQO 

), Fenóis, Ferro dissolvido, Fósforo Total, Magnésio, 

Mercúrio, Níquel, Nitrogênio Total (Nitrogênio Kjeldahl + Nitrato + Nitrito), Nitrogênio 

Kjeldahl Total, Nitrato, Nitrito, Sulfato, pH, Potássio, Sódio, Turbidez, Zinco e Oxigênio 

: coliformes totais e contagem de Escherichia coli. 

As comunidades zooplanctônica, fitoplanctônica e perifítica foram analisadas nos 

pontos PFA02, PFA03, PFA04 e PFA05 e os parâmetros determinados a partir destas análises 

abundância, composição 

específica e o número de espécies, frequência de ocorrência dos táxons e a riqueza de 

concentração de clorofila “a” e 

”, riqueza de espécies, densidade de células e de indivíduos e a identificação das classes 

concentração de clorofila “a” e “b”, 

riqueza e número de espécies encontradas nas amostras de perifíton em função de sua 

Ainda, em PFA01 e PFA04 foi realizada uma investigação em função da presença 

de resíduos de agrotóxicos (análises multiresíduos) no sedimento de barranco do rio dos 

tificar a presença dos principais defensivos 

agrícolas, usados massivamente nas décadas de 70 e 80, uma vez, que a região tem uma 

vocação agrícola incontestável. Os defensivos pesquisados pela análise multiresíduos foram: 

DDT, Dieldrin, Endossulfam (alfa. 
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beta e sulfato), Endrin, Heptacloro, Heptacloro epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano, 

Metoxicloro e Mirex. 

Dados secundários relativos aos parâmetros físico

água no rio dos Patos. 

O levantamento de dados secundários objetivou a caracterização do Índice de 

Qualidade da Água próximo às áreas de influência da PCH KM 

estação de monitoramento 64620000 

7.212.310,95 N / 505.764,67

localizada a montante do barramento da PCH KM 

reta. 

A estação 64620000 

monitoramento das águas n

pertencente à bacia do rio Paraná.

Os dados apresentados 

estão compreendidos no espaço temporal de 07/07/1987 a 2

IQA, apresentam uma listagem completa dos parâmetros

porém, a frequência das amostragem não obedecem a períodos constantes. 
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beta e sulfato), Endrin, Heptacloro, Heptacloro epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano, 

Dados secundários relativos aos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos da 

O levantamento de dados secundários objetivou a caracterização do Índice de 

próximo às áreas de influência da PCH KM 19. Para tanto, foi escolhida a 

estação de monitoramento 64620000 - IV01 - RIO DOS PATOS (

505.764,67 E e Altitude 690  m) no município de Prudentópolis que está 

localizada a montante do barramento da PCH KM 19, a uma distância de 

A estação 64620000 - IV01 - RIO DOS PATOS faz parte da rede de 

monitoramento das águas na bacia do rio dos Patos, na área da sub

pertencente à bacia do rio Paraná. 

Os dados apresentados no Quadro 6.1.10-1 são referentes à estação supracitada e 

estão compreendidos no espaço temporal de 07/07/1987 a 21/03/2012. Esses dados, a 

apresentam uma listagem completa dos parâmetros necessários para sua determinação

porém, a frequência das amostragem não obedecem a períodos constantes. 
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beta e sulfato), Endrin, Heptacloro, Heptacloro epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano, 

químicos e bacteriológicos da 

O levantamento de dados secundários objetivou a caracterização do Índice de 

. Para tanto, foi escolhida a 

RIO DOS PATOS (Coordenadas 

m) no município de Prudentópolis que está 

, a uma distância de 2,1 km em linha 

RIO DOS PATOS faz parte da rede de 

a bacia do rio dos Patos, na área da sub-bacia do rio Ivaí 

referentes à estação supracitada e 

. Esses dados, a nível de 

necessários para sua determinação, 

porém, a frequência das amostragem não obedecem a períodos constantes.  
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6.1.10.6. IQA – Índice de Qualidade da Água

Índices de Qualidade das Ág

processam um conjunto de indicadores analíticos produzindo um resultado numérico 

indexado, capaz de expressar a qualidade da água. 

O IQA mais difundido e aceito mundialmente é o proposto pela 

Sanitation Foundantion – NSF

junto a especialistas em qualidade de água, que indicaram as variáveis a serem avaliadas, o 

peso relativo a cada variável e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo

escala de valores ponderados. Para a análise apresentada neste RAS, utilizou

modificado pela CETESB. 
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Índice de Qualidade da Água 

Índices de Qualidade das Águas (IQA) são operadores matemáticos que 

processam um conjunto de indicadores analíticos produzindo um resultado numérico 

indexado, capaz de expressar a qualidade da água.  

O IQA mais difundido e aceito mundialmente é o proposto pela 

NSF. A criação deste índice baseou-se em uma pesquisa de opinião 

junto a especialistas em qualidade de água, que indicaram as variáveis a serem avaliadas, o 

peso relativo a cada variável e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo

escala de valores ponderados. Para a análise apresentada neste RAS, utilizou

modificado pela CETESB.  
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uas (IQA) são operadores matemáticos que 

processam um conjunto de indicadores analíticos produzindo um resultado numérico 

O IQA mais difundido e aceito mundialmente é o proposto pela National 

se em uma pesquisa de opinião 

junto a especialistas em qualidade de água, que indicaram as variáveis a serem avaliadas, o 

peso relativo a cada variável e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma 

escala de valores ponderados. Para a análise apresentada neste RAS, utilizou-se o IQA índice 
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Quadro 6.1.10-1 - Dados da estação 64620000 

A metodologia de indicação de qualidade de água baseada no IQA

bastante comum, sendo utilizada no país por agências de gerenciamento dos recursos hídricos 

Rio:
Estação: 64620000 - IV01 - RIO DOS PATOS
Latitude:

Data Hora
OD  

(mg/L)
COLI-FE 

(NMP/100mL)
pH

19/02/1987 7,50 500 7,1

12/05/1987 7,62 1.700 7,7

07/07/1987 9,02 110 7,3

23/08/1987 8,70 170 7,0

28/10/1987 7,14 230 6,8

09/12/1987 6,20 11.000 7,4

08/03/1988 6,86 500 7,8

29/03/1988 8,00 3.000 6,8

27/04/1988 7,38 9.000 6,8

20/06/1988 9,02 30.000 6,5

18/07/1988 10,30 17 6,8

18/08/1988 9,50 80 7,5

15/09/1988 7,08 110 7,4

09/12/1988 5,44 80 6,1

01/03/1989 7,40 5.000 6,8

20/04/1989 7,40 1.300 7,0

22/06/1989 10,00 50 7,3

13/09/1989 7,20 130.000 6,3

02/11/1990 7,02 17.000 6,6

18/12/1990 6,54 170 7,2

27/02/1991 6,90 230 7,2

10/07/1991 9,30 300 6,5

14/08/1991 7,18 47 6,8

12/09/1991 6,96 130 7,4

16/10/1991 7,80 14 6,8

27/11/1991 6,48 900 6,9

13/05/1992 8,06 30.000 6,1

22/09/1992 8,00 800 5,8

22/10/1992 7,24 1.100 6,9

22/03/1994 5,00 230 7,1

05/05/1994 6,90 70 6,9

26/05/1994 7,20 22.000 7,6

18/05/1995 7,88 1.100 7,2

20/06/1995 8,06 80 7,4

26/07/1995 8,90 170 6,9

29/08/1995 7,60 2 6,4

04/03/1997 5,12 8.000 6,4

14/04/1997 8,30 13 7,0

17/06/1997 8,26 8.000 6,9

20/08/1997 8,40 230 7,0

13/10/1997 6,92 2.200 6,4

01/06/1998 8,66 800 7,0

27/10/1998 6,56 50.000 8,1

31/05/1999 8,44 500 7,5

02/08/1999 8,34 47 7,3

21/09/1999 8,40 2.300 6,8

22/03/2000 7,60 1.700 7,4

25/05/2000 8,00 20 7,5

17/08/2000 8,30 230 7,2

18/09/2000 6,90 5.000 6,9

04/12/2000 7,00 1.700 7,3

13/10/2003 5:40:00 PM 7,50 2.800 7,5

04/12/2003 2:30:00 PM 7,60 1.300 7,2

16/03/2005 7:00:00 PM 5,40 30.000 7,4

27/07/2005 12:00:00 PM 9,28 8.000 7,6

20/09/2005 3:35:00 PM 8,10 50.000 7,3

21/10/2005 1:20:00 PM 8,42 17.000 6,9

28/03/2006 12:00:00 PM 6,82 7.000 7,7

25/07/2006 5:00:00 PM 6,50 500.000 7,4

22/03/2007 4:40:00 PM 6,64 28.000 7,2

25/05/2007 2:50:00 PM 6,20 7.000 6,9

03/08/2009 5:20:00 PM 8,11 240.000 6,7

06/10/2009 2:30:00 PM 10,11 46.000 7,7

16/08/2010 5:00:00 PM 11,00 9.400 7,4

18/10/2010 4:30:00 PM 11,40 46.000 7,6

26/04/2011 12:00:00 PM 8,47 700 7,4

30/06/2011 2:30:00 PM 8,80 220.000 6,7

21/03/2012 11:40:00 AM 7,60 49.000 7,0

Valores do IQA: Péssimo (0-25) - Ruim (26-50) - Razoável (51-70) - Bom (71-90) - Ótimo (91-100)

Rio dos Patos

25º 12' 19"

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Dados da estação 64620000 - IV01 - RIO DOS PATOS no período de 07
21/03/2012 . 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2012. 

A metodologia de indicação de qualidade de água baseada no IQA

bastante comum, sendo utilizada no país por agências de gerenciamento dos recursos hídricos 

50º 56' 34"

pH
DBO 

(mg/L)
NIT-TOT 
(mg/L N)

FOSF-TOT 
(mg/L P)

TURB 
(NTU)

SOL_TOT 
(mg/L)

TEMP 
(ºC)

IQA
COLI_TOT 

(NMP/100mL)
DQO 
(mg/L)

CONDUT 

7,1 1,00 0,27 0,059 26,0 91 19 73 1.100 4,0

7,7 5,00 1,33 0,140 45,0 139 19 63 13.000 33,0

7,3 1,00 0,82 0,039 5,3 61 15 81 13.000

7,0 1,00 0,39 0,032 15,0 41 16 78 500

6,8 1,00 1,35 0,059 39,0 107 20 73 900 8,0

7,4 1,00 1,39 0,074 20,0 100 24 61 17.000 10,0

7,8 1,00 0,63 0,059 27,0 75 22 72 3.000 6,0

6,8 1,00 1,05 0,023 23,0 83 22 67 90.000 6,0

6,8 1,00 0,96 0,037 48,0 109 22 60 14.000 7,0

6,5 1,00 0,54 0,041 27,0 94 14 58 90.000 3,0

6,8 1,00 0,75 0,036 8,5 81 12 86 130 6,0

7,5 1,00 2,72 0,016 10,0 42 18 80 1.300 3,0

7,4 2,00 1,28 0,050 4,5 55 17 78 5.000 5,0

6,1 1,00 0,78 0,075 41,0 124 19 69 1.100 7,0

6,8 1,00 0,76 0,077 38,0 113 21 63 22.000 5,0

7,0 1,00 0,60 0,111 13,0 75 19 70 24.000 5,0

7,3 2,00 0,10 0,007 4,1 99 15 83 140 7,0

6,3 1,00 2,96 0,364 120,0 539 18 37 240.000 13,0

6,6 2,00 1,03 0,177 120,0 130 20 47 50.000 11,0

7,2 1,00 1,04 0,036 16,0 72 20 76 3.000 6,0

7,2 1,00 0,75 0,020 12,0 144 25 77 800 7,0

6,5 4,00 0,42 0,044 7,1 40 15 74 13.000 7,0

6,8 3,00 0,93 0,115 26,0 119 16 76 800 9,0

7,4 4,00 0,81 0,075 7,9 98 20 76 300 20,0

6,8 1,00 0,57 0,071 18,0 81 23 85 700 3,0

6,9 2,00 0,35 0,057 11,0 80 21 71 30.000 6,0

6,1 2,00 0,44 0,142 38,0 113 18 54 90.000 8,0

5,8 1,00 0,41 0,066 22,0 97 20 67 800 4,0

6,9 2,00 0,36 0,120 85,0 191 21 63 50.000 17,0

7,1 1,00 0,18 0,118 15,0 117 21 71 5.000 7,0

6,9 1,00 0,51 0,024 1,6 41 21 82 14.000 10,0

7,6 2,00 0,81 0,152 105,0 145 18 47 70.000 17,0

7,2 1,00 0,48 0,034 7,5 80 25 73 22.000 5,0

7,4 2,00 0,42 0,033 13,0 42 22 80 3.000 7,0

6,9 2,00 0,33 0,023 13,0 45 15 78 900 7,0

6,4 1,00 0,39 0,031 6,5 91 19 89 1.700 5,0

6,4 4,00 1,10 0,150 28,0 140 22 55 13,0

7,0 2,00 0,35 0,026 7,0 106 21 86 30.000 4,0

6,9 3,00 1,80 0,076 88,0 132 15 56 8.000 18,0

7,0 1,00 0,35 0,026 11,0 62 19 78 3.000 6,0

6,4 3,00 0,40 0,002 40,0 113 20 63 50.000 10,0

7,0 1,00 0,29 0,038 13,0 52 16 74 5.000 13,0

8,1 2,00 1,40 0,225 152,0 335 21 43 50.000 20,0

7,5 1,00 0,30 0,043 19,0 112 14 74 17.000 9,0

7,3 1,00 0,54 0,037 11,0 35 15 82 14.000 7,0

6,8 2,00 0,70 0,056 20,5 79 18 68 5.000 5,0

7,4 1,00 0,66 0,052 12,0 65 20 70 30.000 16,0

7,5 1,00 1,22 0,099 11,0 25 17 83 30.000 9,0

7,2 1,00 0,28 0,015 14,0 55 14 77 23.000 1,0

6,9 1,00 0,62 0,125 70,0 194 19 59 5.000 9,8

7,3 1,00 0,92 0,085 36,0 77 21 67 8.000 11,0

7,5 3,00 0,62 0,047 56,0 119 23 63 13.000 12,0

7,2 2,10 0,98 0,061 19,0 64 24 70 2.300 5,1

7,4 2,90 0,74 0,050 24,0 90 22 54 50.000 16,0

7,6 2,00 0,52 0,036 23,0 60 11 63 30.000 5,6

7,3 2,00 0,85 0,079 8,0 100 17 58 130.000 14,0

6,9 3,00 0,62 0,058 27,0 45 18 59 110.000 11,0

7,7 13,00 0,90 0,067 58,0 34 29 54 17.000 22,0

7,4 2,00 1,10 0,190 30,0 35 28 51 900.000 17,0

7,2 2,00 0,46 0,069 20,0 76 20 57 80.000 3,0

6,9 2,00 0,92 0,190 52,0 18 14 56 30.000 14,0

6,7 2,00 0,65 0,170 98,0 240 13 45 240.000 21,0

7,7 2,00 0,92 0,074 29,0 90 20 55 220.000 2,0

7,4 2,00 0,36 0,036 10,0 30 13 63 14.000 11,0

7,6 2,00 1,36 0,086 62,0 158 24 48 70.000 15,0

7,4 2,00 0,68 0,065 54,0 137 18 69 70.000

6,7 2,60 0,20 0,093 39,0 155 16 51 280.000 17,1

7,0 2,40 2,00 0,069 17,0 91 21 56 350.000 14,0

•Valores do IQA: Péssimo (0-25) - Ruim (26-50) - Razoável (51-70) - Bom (71-90) - Ótimo (91-100) Excede limite da classe

Longitude:

2
Prudentópolis

Classe do rio:
Município:
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RIO DOS PATOS no período de 07/07/1987 a 

A metodologia de indicação de qualidade de água baseada no IQA-CETESB é 

bastante comum, sendo utilizada no país por agências de gerenciamento dos recursos hídricos 

CONDUT 
(µS/cm)

NIT KJEL 
(mg/L N)

TEMP 
AR (ºC)

TEMPO Q (m³/s)

36 0,18 25 CHU 22,100

25 0,92 22 CHU 131,000

17 CHU 12,300

19 BOM 10,200

32 0,92 23 CHU 15,600

46 0,94 22 NUB 7,600

37 0,42 20 BOM 12,500

53 0,70 27 BOM 4,850

39 0,64 23 CHU 30,100

36 0,36 16 CHU 25,300

40 0,50 14 BOM 9,600

46 1,86 19 CHU 5,800

56 0,85 15 BOM 3,200

58 0,55 19 BOM 1,800

23 0,51 21 CHU 51,700

34 0,40 13 CHU 10,200

37 0,07 17 NUB 7,200

22 2,04 21 CHU 202,000

27 0,68 27 BOM 42,800

39 0,69 18 BOM 7,300

53 0,50 30 BOM 1,700

27 0,28 18 BOM 13,200

35 0,62 20 BOM 13,300

50 0,54 22 BOM 5,600

32 0,38 30 BOM 19,100

41 0,23 25 BOM 7,300

36 0,29 18 CHU 37,200

32 0,27 28 BOM 19,000

21 0,24 24 BOM 24,500

44 0,12 24 CHU 8,200

47 0,37 23 BOM 4,800

39 0,54 20 CHU 38,400

47 0,32 26 BOM 7,300

60 0,28 BOM 4,800

36 0,22 18 BOM 14,000

69 0,26 BOM 5,000

25 0,60 24 BOM 33,780

49 0,17 26 BOM 5,160

34 1,04 19 BOM 12,670

32 0,17 25 CHU 12,070

27 0,23 24 CHU 145,410

38 0,14 14 BOM 14,230

30 0,80 23 BOM 60,220

39,6 0,09 17 BOM 13,709

35,8 0,27 17 BOM 13,238

36,7 0,35 21 BOM 12,615

40 0,33 26 BOM 12,112

55,8 0,61 17 BOM 3,820

40 0,14 13 CHU 8,000

27 0,31 28 BOM 240,526

36 0,46 24 CHU 21,280

28,8 0,31 22 BOM 52,378

37,2 0,51 28 CHU 9,247

63 0,37 23 BOM 4,766

43 0,26 9 BOM 17,265

31 0,41 24 BOM 65,030

30 0,31 21 CHU 65,034

57 0,45 31 BOM 3,497

86 0,54 27 BOM 1,615

33 0,23 20 BOM 51,742

27,8 12 BOM 206,379

29,7 0,34 23 BOM 148,123

67,8 0,46 22 BOM 31,390

41 0,18 15 BOM 12,387

42 0,68 26 BOM 28,755

42 0,34 18 BOM 12,610

58,5 0,10 12 CHU 16,799

58 1,00 27 BOM

•

Ivaí

Valores estimados

Área drenagem:
Bacia:
Altitude:

1086,00 km²

690,000 m
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e por estudos científicos que têm como objetivo avaliar impactos na dinâmica aquática 

causados por fatores antrópicos, como despejo de esgotos industriais, domésticos ou por 

atividades agropecuárias.  

O IQA-CETESB também foi utilizado por MACEDO Jr. 

a poluição causada por atividades urbanas num trecho do rio Açu, no Rio Grande do Norte. 

Estes conseguiram classificar entre boa e ótima a qualidade da água no trecho observado. 

CARVALHO et al.,

adotando o IQA-CETESB como uma das ferramentas para inferir sobre a poluição em fontes 

de água para o abastecimento público da cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, e 

constataram a correlação entre os parâmetros medidos e a sazonalidade, bem como com a 

cobertura vegetal ao longo das margens do sistema hídrico. 

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP), através do IQA

período de monitoramento de 1987 a 2001, a qualidade da água em cerca de vinte rios 

distribuídos nas bacias hidrográficas do

variação de qualidade entre os estados classificados como péssimo, ruim, razoável, bom e 

ótimo. 

O IQA-CETESB considera a determinação de nove parâmetros de qualidade de 

águas: sólidos totais, turbidez,

Demanda Bioquímica de Oxigênio a 20°C e 5 dias (DBO5), nitrato e fosfato.

- Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativamente o rio dos Patos. Para isso, 

foram realizadas campanhas de campo para levantamento de dados e coleta de amostras de 

água. Com os resultados de qualidade das águas do rio dos Patos, espera

processo de licenciamento a que se destina este RAS, como também contribuir com os futuros 

planos de gestão e conservação dos recursos hídricos desta bacia.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

os que têm como objetivo avaliar impactos na dinâmica aquática 

causados por fatores antrópicos, como despejo de esgotos industriais, domésticos ou por 

CETESB também foi utilizado por MACEDO Jr. et al.

poluição causada por atividades urbanas num trecho do rio Açu, no Rio Grande do Norte. 

Estes conseguiram classificar entre boa e ótima a qualidade da água no trecho observado. 

et al., (2000)investigaram os impactos de atividades agropecuárias 

CETESB como uma das ferramentas para inferir sobre a poluição em fontes 

de água para o abastecimento público da cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, e 

constataram a correlação entre os parâmetros medidos e a sazonalidade, bem como com a 

obertura vegetal ao longo das margens do sistema hídrico.  

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP), através do IQA-

período de monitoramento de 1987 a 2001, a qualidade da água em cerca de vinte rios 

distribuídos nas bacias hidrográficas do Ribeira, Iguaçu, Cinzas, Iraí e Piquiri e constatou a 

variação de qualidade entre os estados classificados como péssimo, ruim, razoável, bom e 

CETESB considera a determinação de nove parâmetros de qualidade de 

águas: sólidos totais, turbidez, temperatura, coliformes fecais, pH, Oxigênio Dissolvido (OD), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio a 20°C e 5 dias (DBO5), nitrato e fosfato.

Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativamente o rio dos Patos. Para isso, 

anhas de campo para levantamento de dados e coleta de amostras de 

água. Com os resultados de qualidade das águas do rio dos Patos, espera

processo de licenciamento a que se destina este RAS, como também contribuir com os futuros 

de gestão e conservação dos recursos hídricos desta bacia. 
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os que têm como objetivo avaliar impactos na dinâmica aquática 

causados por fatores antrópicos, como despejo de esgotos industriais, domésticos ou por 

et al. (2003) para avaliar 

poluição causada por atividades urbanas num trecho do rio Açu, no Rio Grande do Norte. 

Estes conseguiram classificar entre boa e ótima a qualidade da água no trecho observado.  

(2000)investigaram os impactos de atividades agropecuárias 

CETESB como uma das ferramentas para inferir sobre a poluição em fontes 

de água para o abastecimento público da cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, e 

constataram a correlação entre os parâmetros medidos e a sazonalidade, bem como com a 

-CETESB avaliou, no 

período de monitoramento de 1987 a 2001, a qualidade da água em cerca de vinte rios 

Ribeira, Iguaçu, Cinzas, Iraí e Piquiri e constatou a 

variação de qualidade entre os estados classificados como péssimo, ruim, razoável, bom e 

CETESB considera a determinação de nove parâmetros de qualidade de 

temperatura, coliformes fecais, pH, Oxigênio Dissolvido (OD), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio a 20°C e 5 dias (DBO5), nitrato e fosfato. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativamente o rio dos Patos. Para isso, 

anhas de campo para levantamento de dados e coleta de amostras de 

água. Com os resultados de qualidade das águas do rio dos Patos, espera-se contribuir com o 

processo de licenciamento a que se destina este RAS, como também contribuir com os futuros 
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- Objetivos Específicos

• Avaliar o estado atual da qualidade da água nos locais de coleta, através dos 

parâmetros físico-químicos e bacteriológicos;

• Comparar os resultados dos parâmetros analisados à 

• Utilizar o Índice de Qualidade da Água (IQA) para quantificar a qualidade nos 

locais de coleta. 

6.1.10.6.1. Método de Cálculo do Índice de Qualidade da Água IQA 

A determinação do IQA envolve nove variáveis que representam característica

físicas, químicas e biológicas da água. As variáveis utilizadas com seus respectivos pesos 

estão apresentadas na Tabela 6.1.10

parâmetro e pontuar as variáveis determinadas em função das respectivas c

cada parâmetro físico-químico e bacteriológico.

Tabela 6.1.10

Oxigênio dissolvido (OD) (mg/L)
Coliformes fecais (CF) (NMP/100 ml)
Potencial hidrogeniônico (pH)
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) (mg/L)
Nitrogênio total (NT) (mg/L)
Fosfato total (PO4) (mg/L)
Variação na temperatura (
Turbidez (TU) (UNT)
Sólidos totais (ST) (mg/L)

Fonte: CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Águas Superficiais / IQA Índice de qualidade 
das águas. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas

 

O IQA modificado pela CETESB é calculado pelo produto pond

atribuídas a cada parâmetro de qualidade de água de acordo com a Equação 6.1.10

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Objetivos Específicos 

Avaliar o estado atual da qualidade da água nos locais de coleta, através dos 

químicos e bacteriológicos; 

Comparar os resultados dos parâmetros analisados à legislação pertinente;

Utilizar o Índice de Qualidade da Água (IQA) para quantificar a qualidade nos 

Método de Cálculo do Índice de Qualidade da Água IQA – CETESB

A determinação do IQA envolve nove variáveis que representam característica

físicas, químicas e biológicas da água. As variáveis utilizadas com seus respectivos pesos 

Tabela 6.1.10-1, a qual possibilitou traçar curvas ideais para cada 

parâmetro e pontuar as variáveis determinadas em função das respectivas c

químico e bacteriológico. 

.1.10-1- Parâmetros que compõem o IQA e seus respectivos pesos

Parâmetros Peso (wi)

Oxigênio dissolvido (OD) (mg/L) 0,17
cais (CF) (NMP/100 ml) 0,15

Potencial hidrogeniônico (pH) 0,12
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) (mg/L) 0,10
Nitrogênio total (NT) (mg/L) 0,10
Fosfato total (PO4) (mg/L) 0,10
Variação na temperatura (∆T) (ºC) 0,10
Turbidez (TU) (UNT) 0,10
Sólidos totais (ST) (mg/L) 0,08
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Águas Superficiais / IQA Índice de qualidade 

http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/42-
aguas-(iqa)>. Acessado em 03/12/2012. 

O IQA modificado pela CETESB é calculado pelo produto pond

atribuídas a cada parâmetro de qualidade de água de acordo com a Equação 6.1.10
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Avaliar o estado atual da qualidade da água nos locais de coleta, através dos 

legislação pertinente; 

Utilizar o Índice de Qualidade da Água (IQA) para quantificar a qualidade nos 

CETESB 

A determinação do IQA envolve nove variáveis que representam características 

físicas, químicas e biológicas da água. As variáveis utilizadas com seus respectivos pesos 

a qual possibilitou traçar curvas ideais para cada 

parâmetro e pontuar as variáveis determinadas em função das respectivas concentrações de 

Parâmetros que compõem o IQA e seus respectivos pesos 

Peso (wi) 

0,17 
0,15 
0,12 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,08 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Águas Superficiais / IQA Índice de qualidade 
-indice-de-qualidade-das-

O IQA modificado pela CETESB é calculado pelo produto ponderado das notas 

atribuídas a cada parâmetro de qualidade de água de acordo com a Equação 6.1.10-1: 
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Onde IQAé o Índice de qualidade da água, podendo s

iq  é a qualidade do parâmetro do i

qualidade; wi  é o peso atribuído correspondente ao i

importância na qualidade, podendo ser um número entre 0 e 1; e 

Portanto, a Equação 6.1.10

6.1.10-2: 

O resultado obtido após a aplicação desta equação do IQA é um número racional 

entre 0 e 100. Tal valor está em um dos intervalos estabelecidos na 

Tabela 6.1.10-2

intervalo em que se encontrar o valor numérico. As cores, que variam do vermelho para pior 

categoria, até o azul para melhor, passando pelo amarelo, para a categoria intermediária, têm a 

função de apresentar aos não especialistas a qualidade da água avaliada.

Tabela 6.1.10-2 -

Valor 

80 a 100 

52 a 79 

37 a 51 

20 a 36 

0 a 19 

Fonte: CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Águas Superficiais / IQA Índice de qualidade 
das águas. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas
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∏
=

=
n

i

wi

iqIQA
1

 

é o Índice de qualidade da água, podendo ser um número de 0 a 100;  

é a qualidade do parâmetro do i-ésimo obtido através da curva média específica de 

é o peso atribuído correspondente ao i-ésimo parâmetro em função de sua 

idade, podendo ser um número entre 0 e 1; e ∏ é o produtório.

Portanto, a Equação 6.1.10-1 pode ser avaliada com a utilização da Equação 

∏
=

==
9

0

1
i

WiIQA  

sultado obtido após a aplicação desta equação do IQA é um número racional 

entre 0 e 100. Tal valor está em um dos intervalos estabelecidos na  

2e a qualidade da água é a variável linguística correspondente ao 

o em que se encontrar o valor numérico. As cores, que variam do vermelho para pior 

categoria, até o azul para melhor, passando pelo amarelo, para a categoria intermediária, têm a 

função de apresentar aos não especialistas a qualidade da água avaliada.

- Classes de qualidade estabelecidas e seus respectivos intervalos

Qualificação 

Excelente 

Bom 

Regular 

Ruim 

Péssima 

panhia Ambiental do Estado de São Paulo, Águas Superficiais / IQA Índice de qualidade 
http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/42-

aguas-(iqa)>. Acessado em: 03/12/2012. 
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(
(6.1.10-1) 

er um número de 0 a 100;  

ésimo obtido através da curva média específica de 

ésimo parâmetro em função de sua 

é o produtório. 

1 pode ser avaliada com a utilização da Equação 

(6.1.10-2) 

sultado obtido após a aplicação desta equação do IQA é um número racional 

e a qualidade da água é a variável linguística correspondente ao 

o em que se encontrar o valor numérico. As cores, que variam do vermelho para pior 

categoria, até o azul para melhor, passando pelo amarelo, para a categoria intermediária, têm a 

função de apresentar aos não especialistas a qualidade da água avaliada. 

Classes de qualidade estabelecidas e seus respectivos intervalos. 

Cor 

 

 

 

 

 

panhia Ambiental do Estado de São Paulo, Águas Superficiais / IQA Índice de qualidade 
-indice-de-qualidade-das-
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A seguir, serão contextualizados de forma breve e individualmente, todos os 

parâmetros que compõe o IQA, bem como apresentadas as principais contribuições de cada 

um deles para a qualidade da água de um corpo hídrico.

- Oxigênio dissolvido (OD)

O oxigênio dissolvido (OD) é um parâmetro extremamente importante, pois é 

necessário para a respiração da maioria dos organismos que habitam o meio aquático. 

Geralmente o OD se reduz ou é c

quantidades de substâncias orgânicas biodegradáveis encontradas, por exemplo, no esgoto 

doméstico, em certos resíduos industriais, no vinhoto e outros.

Conforme RICHTER 

principal no metabolismo dos microrganismos aeróbios que habitam ambientes aquáticos, 

sendo uma variável de extrema relevância na legislação de classificação das águas naturais, 

bem como na composição de índices de qualidades das águas (IQAs

se que no IQA utilizado neste estudo, o OD é o parâmetro que recebe o maior índice de 

ponderação. 

O valor ideal deste parâmetro para a boa qualidade da água é de 4 a 6 mg/l, o que 

garante a manutenção da vida aquática saudável em um

al., 2008). Já LIBÂNO (2005) considera que para manutenção da vida aquática, são 

necessários teores mínimos de oxigênio dissolvido de 2 a 5

exigência de cada organismo.

O conteúdo de oxigênio nas á

matéria orgânica instável contida nelas. Águas superficiais, relativamente límpidas, 

apresentam-se saturadas de oxigênio dissolvido, porém este pode ser rapidamente consumido 

pela demanda de oxigênio da eve

OD é também o parâmetro fundamental nos modelos de autodepuração natural das águas.
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A seguir, serão contextualizados de forma breve e individualmente, todos os 

parâmetros que compõe o IQA, bem como apresentadas as principais contribuições de cada 

a qualidade da água de um corpo hídrico. 

Oxigênio dissolvido (OD) 

O oxigênio dissolvido (OD) é um parâmetro extremamente importante, pois é 

necessário para a respiração da maioria dos organismos que habitam o meio aquático. 

Geralmente o OD se reduz ou é completamente suprimido quando a água recebe grandes 

quantidades de substâncias orgânicas biodegradáveis encontradas, por exemplo, no esgoto 

doméstico, em certos resíduos industriais, no vinhoto e outros. 

Conforme RICHTER et al., (2007) e LIBÂNO (2005), o O

principal no metabolismo dos microrganismos aeróbios que habitam ambientes aquáticos, 

sendo uma variável de extrema relevância na legislação de classificação das águas naturais, 

bem como na composição de índices de qualidades das águas (IQAs). Dessa forma, observa

se que no IQA utilizado neste estudo, o OD é o parâmetro que recebe o maior índice de 

O valor ideal deste parâmetro para a boa qualidade da água é de 4 a 6 mg/l, o que 

garante a manutenção da vida aquática saudável em um corpo d’água (AVVANNAVAR 

2008). Já LIBÂNO (2005) considera que para manutenção da vida aquática, são 

necessários teores mínimos de oxigênio dissolvido de 2 a 5 mg/l, de acordo com o grau de 

exigência de cada organismo. 

O conteúdo de oxigênio nas águas superficiais depende da quantidade e tipo de 

matéria orgânica instável contida nelas. Águas superficiais, relativamente límpidas, 

se saturadas de oxigênio dissolvido, porém este pode ser rapidamente consumido 

pela demanda de oxigênio da eventual presença de esgotos domésticos. A concentração de 

OD é também o parâmetro fundamental nos modelos de autodepuração natural das águas.
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A seguir, serão contextualizados de forma breve e individualmente, todos os 

parâmetros que compõe o IQA, bem como apresentadas as principais contribuições de cada 

O oxigênio dissolvido (OD) é um parâmetro extremamente importante, pois é 

necessário para a respiração da maioria dos organismos que habitam o meio aquático. 

ompletamente suprimido quando a água recebe grandes 

quantidades de substâncias orgânicas biodegradáveis encontradas, por exemplo, no esgoto 

(2007) e LIBÂNO (2005), o OD é o elemento 

principal no metabolismo dos microrganismos aeróbios que habitam ambientes aquáticos, 

sendo uma variável de extrema relevância na legislação de classificação das águas naturais, 

). Dessa forma, observa-

se que no IQA utilizado neste estudo, o OD é o parâmetro que recebe o maior índice de 

O valor ideal deste parâmetro para a boa qualidade da água é de 4 a 6 mg/l, o que 

corpo d’água (AVVANNAVAR et 

2008). Já LIBÂNO (2005) considera que para manutenção da vida aquática, são 

mg/l, de acordo com o grau de 

guas superficiais depende da quantidade e tipo de 

matéria orgânica instável contida nelas. Águas superficiais, relativamente límpidas, 

se saturadas de oxigênio dissolvido, porém este pode ser rapidamente consumido 

ntual presença de esgotos domésticos. A concentração de 

OD é também o parâmetro fundamental nos modelos de autodepuração natural das águas. 
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A concentração de OD à saturação é diretamente proporcional à pressão 

atmosférica ou inversamente proporcional a alt

temperatura. Desta forma, as regiões ao nível do mar tendem a ter maior concentração de OD 

do que as regiões montanhosas.

A curva para o OD definida pela NSF e tida como padrão neste trabalho é 

apresentada na Figura 6.1

reproduzem.  

Destaca-se que para os gráficos apresentados a seguir a variável 

no eixo da ordenada (popularmente conhecido como 

calculado em análise, ou seja, para este será o valor obtido para o Oxigênio Dissolvido após a 

aplicação das equações que regem este parâmetro no IQA.

 

 
 

Figura 6.1.10-1 - Curva média de valoração p
matemáticas para a curva do OD aplicadas ao IQA.
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A concentração de OD à saturação é diretamente proporcional à pressão 

atmosférica ou inversamente proporcional a altitude e indiretamente proporcional à 

temperatura. Desta forma, as regiões ao nível do mar tendem a ter maior concentração de OD 

do que as regiões montanhosas. 

A curva para o OD definida pela NSF e tida como padrão neste trabalho é 

apresentada na Figura 6.1.10-1, juntamente com as expressões matemáticas que a 

se que para os gráficos apresentados a seguir a variável 

no eixo da ordenada (popularmente conhecido como eixo y) representa o valor do parâmetro 

, ou seja, para este será o valor obtido para o Oxigênio Dissolvido após a 

aplicação das equações que regem este parâmetro no IQA. 

 

Expressões matemáticas para curva do OD 
aplicadas ao IQA 
 
1) Quando ODsat ≤ 50; 
 
2) Quando 50 < ODsat ≤ 85;

(*0001,0*803435,3(

)*166,1((

−

+−=

ODsat

ODsatQsOD

 
3) Quando 85 < ODsat ≤ 100;

(*7745,3( .0= ODsatQsOD

 
4) Quando 100 < ODsat ≤ 140;

(*0001,0*60919,5(

0()*9,2((
3

−=

ODsat

ODsatQsOD

 
5) Quando ODsat > 140; 

)347( +=QsOD  
Curva média de valoração para o parâmetro oxigênio dissolvido (OD) e expressões 

matemáticas para a curva do OD aplicadas ao IQA. 
Fonte: Elaboração própria. 
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A concentração de OD à saturação é diretamente proporcional à pressão 

itude e indiretamente proporcional à 

temperatura. Desta forma, as regiões ao nível do mar tendem a ter maior concentração de OD 

A curva para o OD definida pela NSF e tida como padrão neste trabalho é 

1, juntamente com as expressões matemáticas que a 

se que para os gráficos apresentados a seguir a variável Qs apresentada 

y) representa o valor do parâmetro 

, ou seja, para este será o valor obtido para o Oxigênio Dissolvido após a 

Expressões matemáticas para curva do OD 

≤ 85; 

)3))

))(*058,0(
3

2

+

+

ODsat

ODsat

 

≤ 100; 

)3)704889. +  

≤ 140; 

)3))

))(*02496,0
3

2

+

+ODsat

 

ara o parâmetro oxigênio dissolvido (OD) e expressões 
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- Coliformes Termotolerantes ou Fecais (CF)

As bactérias do grupo 

animais de sangue quente, servindo, portanto, como indicadoras da contaminação de uma 

amostra de água por fezes. A maioria das doenças de veiculação hídrica é transmitida por via 

fecal, ou seja, os organismos patogênicos eliminados pelas fezes atingem o ambiente 

podendo vir a contaminar o abastecimento água.

Esse grupo de bactérias, também denominadas de termotolerantes, engloba 

predominantemente o gênero 

Enterobacter. Esses gêneros representam perc

e de 3 a 8% nas fezes animais. Dessa forma, o impreciso termo 

bactérias termotolerantes, incluindo os gêneros não necessariamente de origem fecal 

(LIBÂNO, 2005). 

Segundo BRANCO (

que apesar de serem microscópicos chegam a formar a maior parte do volume fecal. Cada 

humano adulto expele, diariamente, um número entre 50 a 400 bilhões de bactérias 

coliformes. Esse tipo de bactér

presença indica obrigatoriamente a presença da matéria intestinal. E, o número extraordinário 

que lá se encontra, é praticamente impossível que a presença de matéria fecal, ainda que 

extremamente diluída, não seja relevada pela presença dos coliformes. 

O número de coliformes é expresso pelo número mais provável (NMP) que 

representa a quantidade mais provável de coliformes existentes em 100

exame de coliformes é empregado para 

determina a eficiência do tratamento.

A curva para este parâmetro em função do IQA é apresentada na Figura 6.1.10

ao lado estão as equações que a reproduzem para cada faixa de intervalo.
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Coliformes Termotolerantes ou Fecais (CF) 

As bactérias do grupo coliforme habitam normalmente o trato intestinal dos 

de sangue quente, servindo, portanto, como indicadoras da contaminação de uma 

amostra de água por fezes. A maioria das doenças de veiculação hídrica é transmitida por via 

fecal, ou seja, os organismos patogênicos eliminados pelas fezes atingem o ambiente 

podendo vir a contaminar o abastecimento água. 

Esse grupo de bactérias, também denominadas de termotolerantes, engloba 

predominantemente o gênero Escherichia e, em menor monta, Citrobacter,Klebsiella

. Esses gêneros representam percentual variável entre 3 e 4% nas fezes humanas 

e de 3 a 8% nas fezes animais. Dessa forma, o impreciso termo coliformesfecais

bactérias termotolerantes, incluindo os gêneros não necessariamente de origem fecal 

Segundo BRANCO (1993), os coliformes fecais existem em tão grande número, 

que apesar de serem microscópicos chegam a formar a maior parte do volume fecal. Cada 

humano adulto expele, diariamente, um número entre 50 a 400 bilhões de bactérias 

coliformes. Esse tipo de bactéria não se reproduz nas águas, só no intestino. Dessa forma, sua 

presença indica obrigatoriamente a presença da matéria intestinal. E, o número extraordinário 

que lá se encontra, é praticamente impossível que a presença de matéria fecal, ainda que 

nte diluída, não seja relevada pela presença dos coliformes.  

O número de coliformes é expresso pelo número mais provável (NMP) que 

representa a quantidade mais provável de coliformes existentes em 100

exame de coliformes é empregado para controle de sistemas de abastecimento de água e assim 

determina a eficiência do tratamento. 

A curva para este parâmetro em função do IQA é apresentada na Figura 6.1.10

ao lado estão as equações que a reproduzem para cada faixa de intervalo.
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habitam normalmente o trato intestinal dos 

de sangue quente, servindo, portanto, como indicadoras da contaminação de uma 

amostra de água por fezes. A maioria das doenças de veiculação hídrica é transmitida por via 

fecal, ou seja, os organismos patogênicos eliminados pelas fezes atingem o ambiente aquático, 

Esse grupo de bactérias, também denominadas de termotolerantes, engloba 

Citrobacter,Klebsiella e 

entual variável entre 3 e 4% nas fezes humanas 

coliformesfecais reporta-se às 

bactérias termotolerantes, incluindo os gêneros não necessariamente de origem fecal 

1993), os coliformes fecais existem em tão grande número, 

que apesar de serem microscópicos chegam a formar a maior parte do volume fecal. Cada 

humano adulto expele, diariamente, um número entre 50 a 400 bilhões de bactérias 

ia não se reproduz nas águas, só no intestino. Dessa forma, sua 

presença indica obrigatoriamente a presença da matéria intestinal. E, o número extraordinário 

que lá se encontra, é praticamente impossível que a presença de matéria fecal, ainda que 

 

O número de coliformes é expresso pelo número mais provável (NMP) que 

representa a quantidade mais provável de coliformes existentes em 100 ml da amostra. O 

controle de sistemas de abastecimento de água e assim 

A curva para este parâmetro em função do IQA é apresentada na Figura 6.1.10-2 e 

ao lado estão as equações que a reproduzem para cada faixa de intervalo. 
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Figura 6.1.10-2-Curva média de valoração para o parâmetro col

- Potencial Hidrogeniônico (pH)

O termo pH é usado universalmente para expressar a intensidade da condição 

ácida ou alcalina de uma solução. Co

aumentam de atividade a medida que o pH decresce e vice versa. Condições alcalinas (valores 

de pH maiores que 7) se apresentam a pH elevados. Se o valor do pH é igual a 7, a solução é 

dita neutra. O pH neutro s

medido conforme a temperatura. O pH é o parâmetro de maior frequência de monitoramento 

na rotina operacional das estações de tratamento.

O pH da água depende de sua origem e características nat

alterado pela introdução de resíduos. Sendo o pH baixo, a água torna

com pH elevado tendem a formar incrustações nas redes de distribuições e tubulações 

industriais. 

Um pH da água superior a 8,5 provoca alterações n

da água. Se o pH for superior a 11 causa irritação nos olhos e exacerbação de doença de pele 

quando em contato. Por outro lado, o pH da água no intervalo de 3,5 a 4,5 afeta a reprodução 

de peixes (AVVANNAVAR 
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Expressões matemáticas para curva do
CF aplicadas ao IQA

 
 

1) Quando CF 

))(log((*614267,2

7145,3424034,98
2CF

CF

+

−=

 
 

2) Quando CF> 1E+5;
51 ⇒+> ECF

 

Curva média de valoração para o parâmetro coliformes fecais (CF) e expressões matemáticas 
para a curva do CF aplicadas ao IQA-CETESB 

Fonte: Elaboração própria. 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O termo pH é usado universalmente para expressar a intensidade da condição 

ácida ou alcalina de uma solução. Condições ácidas (valores de pH menores que 7), 

aumentam de atividade a medida que o pH decresce e vice versa. Condições alcalinas (valores 

de pH maiores que 7) se apresentam a pH elevados. Se o valor do pH é igual a 7, a solução é 

dita neutra. O pH neutro só tem valor igual a 7 a 25ºC, o que implica variações do valor 

medido conforme a temperatura. O pH é o parâmetro de maior frequência de monitoramento 

na rotina operacional das estações de tratamento. 

O pH da água depende de sua origem e características nat

alterado pela introdução de resíduos. Sendo o pH baixo, a água torna

com pH elevado tendem a formar incrustações nas redes de distribuições e tubulações 

Um pH da água superior a 8,5 provoca alterações nas propriedades organolépticas 

da água. Se o pH for superior a 11 causa irritação nos olhos e exacerbação de doença de pele 

quando em contato. Por outro lado, o pH da água no intervalo de 3,5 a 4,5 afeta a reprodução 

de peixes (AVVANNAVAR et al., 2008). 
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s matemáticas para curva do 
CF aplicadas ao IQA-CETESB 

1) Quando CF ≤ 1E+5; 

))(log(*107821,0

))(log(*7145
3CF

CF

+

+

2) Quando CF> 1E+5; 
0,3=⇒ CF  

iformes fecais (CF) e expressões matemáticas 

O termo pH é usado universalmente para expressar a intensidade da condição 

ndições ácidas (valores de pH menores que 7), 

aumentam de atividade a medida que o pH decresce e vice versa. Condições alcalinas (valores 

de pH maiores que 7) se apresentam a pH elevados. Se o valor do pH é igual a 7, a solução é 

ó tem valor igual a 7 a 25ºC, o que implica variações do valor 

medido conforme a temperatura. O pH é o parâmetro de maior frequência de monitoramento 

O pH da água depende de sua origem e características naturais, mas pode ser 

alterado pela introdução de resíduos. Sendo o pH baixo, a água torna-se corrosiva e águas 

com pH elevado tendem a formar incrustações nas redes de distribuições e tubulações 

as propriedades organolépticas 

da água. Se o pH for superior a 11 causa irritação nos olhos e exacerbação de doença de pele 

quando em contato. Por outro lado, o pH da água no intervalo de 3,5 a 4,5 afeta a reprodução 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

O padrão de potabilidade do pH está expresso na Portaria do Ministério da Saúde 

n.º 2.914/2011, que recomenda no paragrafo 1º do seu artigo 39, que a água potável deve ser 

mantida em qualquer ponto do sistema de distribuição com pH na faixa de 6,0 a 9,5. Nes

mesmo intuito, RICHTER 

abastecimento público de água, o pH está geralmente compreendido entre 6,0 e 9,5. Já a 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005) estabelece que o pH para as águas de 

classe II, que é o caso do rio dos Patos, deve ficar na faixa de 6,0 a 9,0. LIBÂNO (2005) 

defende que, as águas naturais de superfície, por sua vez, apresentam pH variando de 6,0 a 

8,5. 

A curva usual para a interpretação do parâmetro pH em função do IQA é 

apresentada na Figura 6.1.10

de intervalo no domínio do parâmetro:
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padrão de potabilidade do pH está expresso na Portaria do Ministério da Saúde 

n.º 2.914/2011, que recomenda no paragrafo 1º do seu artigo 39, que a água potável deve ser 

mantida em qualquer ponto do sistema de distribuição com pH na faixa de 6,0 a 9,5. Nes

mesmo intuito, RICHTER et al. (2007) corrobora afirmando que nos sistemas de 

abastecimento público de água, o pH está geralmente compreendido entre 6,0 e 9,5. Já a 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005) estabelece que o pH para as águas de 

I, que é o caso do rio dos Patos, deve ficar na faixa de 6,0 a 9,0. LIBÂNO (2005) 

defende que, as águas naturais de superfície, por sua vez, apresentam pH variando de 6,0 a 

A curva usual para a interpretação do parâmetro pH em função do IQA é 

6.1.10-3, acompanhada das equações que a reproduzem para cada faixa 

de intervalo no domínio do parâmetro: 
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padrão de potabilidade do pH está expresso na Portaria do Ministério da Saúde 

n.º 2.914/2011, que recomenda no paragrafo 1º do seu artigo 39, que a água potável deve ser 

mantida em qualquer ponto do sistema de distribuição com pH na faixa de 6,0 a 9,5. Neste 

(2007) corrobora afirmando que nos sistemas de 

abastecimento público de água, o pH está geralmente compreendido entre 6,0 e 9,5. Já a 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005) estabelece que o pH para as águas de 

I, que é o caso do rio dos Patos, deve ficar na faixa de 6,0 a 9,0. LIBÂNO (2005) 

defende que, as águas naturais de superfície, por sua vez, apresentam pH variando de 6,0 a 

A curva usual para a interpretação do parâmetro pH em função do IQA é 

, acompanhada das equações que a reproduzem para cada faixa 
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Figura 6.1.10-3-Curva média 
matemáticas para a curva do pH aplicadas ao IQA

-  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

A DBO é a medida da quantidade de oxigênio necessária ao metab

bactérias aeróbias que degradam a matéria orgânica (RICHTER 

orgânica é responsável por uma demanda de oxigênio, chamada demanda bioquímica porque 

se realiza através da atividade biológica ou bioquímica (BRANCO, 1993).

O parâmetro DBO expressa a presença de matéria orgânica, implicando em um 

importante indicador de qualidade da água. Tal parâmetro indica a magnitude do consumo de 

oxigênio (em mg/L) pelas bactérias na estabilização da matéria orgânica. A determinação 
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Expressões matemáticas para curva do pH 
aplicadas ao IQA

1) Quando pH ≤ 2; 
0,22 =⇒≤ QpHpH  

 
2) Quando 2 <pH ≤ 4; 

)*6,10(6,13 pHpH +−=

 
3) Quando 4 <pH ≤ 6,2; 

*36,77(5,155 pHpH −=

 
4) Quando 6,2 <pH ≤ 7,0;

*38,197(2,657pH +−=

 
5) Quando 7,0 <pH ≤ 8,0;

*05,142(8,427pH +−=

 
6) Quando 8,0 <pH ≤ 8,5;

)*16(216 pHpH −=  
 
7) Quando 8,5 <pH ≤ 9,0;

(*1415823 1507,1epH −=

 
8) Quando 9,0 <pH ≤ 10,0;

)*27(288 pHpH −=  
9) Quando 10,0 <pH ≤ 12,0;

)*5,106(633 pHpH −=

 
10)Quando pH > 12; 

0,3=pH  
Curva média de valoração para o parâmetro potencial Hidrogeniônico (pH) e expressões 

matemáticas para a curva do pH aplicadas ao IQA-CETESB.
Fonte: Elaboração própria. 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A DBO é a medida da quantidade de oxigênio necessária ao metab

bactérias aeróbias que degradam a matéria orgânica (RICHTER et al.,

orgânica é responsável por uma demanda de oxigênio, chamada demanda bioquímica porque 

se realiza através da atividade biológica ou bioquímica (BRANCO, 1993).

parâmetro DBO expressa a presença de matéria orgânica, implicando em um 

importante indicador de qualidade da água. Tal parâmetro indica a magnitude do consumo de 

oxigênio (em mg/L) pelas bactérias na estabilização da matéria orgânica. A determinação 
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Expressões matemáticas para curva do pH 
aplicadas ao IQA-CETESB 

 

))(*4364,2( 2pH+  

 

))(*2481,10() 2pHpH +  

≤ 7,0; 

))(*9167,12()* 2pHpH −  

≤ 8,0; 

))(*695,9()* 2pHpH −  

≤ 8,5; 

≤ 9,0; 

)*1507 pH

 

≤ 10,0; 

≤ 12,0; 

))(*5,4() 2pH+ 10) 

de valoração para o parâmetro potencial Hidrogeniônico (pH) e expressões 
CETESB. 

A DBO é a medida da quantidade de oxigênio necessária ao metabolismo das 

et al., 2007). A matéria 

orgânica é responsável por uma demanda de oxigênio, chamada demanda bioquímica porque 

se realiza através da atividade biológica ou bioquímica (BRANCO, 1993). 

parâmetro DBO expressa a presença de matéria orgânica, implicando em um 

importante indicador de qualidade da água. Tal parâmetro indica a magnitude do consumo de 

oxigênio (em mg/L) pelas bactérias na estabilização da matéria orgânica. A determinação 
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desta demanda realiza-se a partir da diferença da concentração de oxigênio dissolvido, em 

amostra de água, em um período de 5 dias e temperatura de 20ºC.

O conceito de DBO é muito importante em qualquer estudo de poluição da água, 

permitindo avaliar o poder polu

de oxigênio que dela é consumida, maior o poder poluidor do resíduo.

A curva característica e as equações da Qs para o cálculo do parâmetro DBO são 

apresentadas a seguir na Figura 

Figura 6.1.10-4- Curva média de valoração para o parâmetro Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO) e 
expressões matemáticas para curva da DBO aplicadas ao IQA

-  Nitrogênio Total (NT)

O nitrogênio, gás mais abundante na atmosfera terrestre (78% da com

total), pode ser encontrado nos corpos d’água em função do seu estado de oxidação sob 

diversas formas (LIBÂNO, 2005). Para efeitos de avaliação da qualidade da água, considera

se apenas o Nitrato (NO3

indicador de poluição remota por esgotos domésticos e industriais.
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se a partir da diferença da concentração de oxigênio dissolvido, em 

amostra de água, em um período de 5 dias e temperatura de 20ºC. 

O conceito de DBO é muito importante em qualquer estudo de poluição da água, 

permitindo avaliar o poder poluidor de um resíduo, sendo que, quanto maior for a quantidade 

de oxigênio que dela é consumida, maior o poder poluidor do resíduo. 

A curva característica e as equações da Qs para o cálculo do parâmetro DBO são 

Figura 6.1.10-4.  

 

Expressões matemáticas para curva da DBO 
aplicadas ao IQA

1) Quando DBO 

71828,2(*96,99QsDBO=

2) Quando 5 < DBO 
67,104QsDBO −=

3) Quando 15 <DBO 

,4394=QsDBO

4) Quando DBO > 30;
QsDBO

dia de valoração para o parâmetro Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO) e 
expressões matemáticas para curva da DBO aplicadas ao IQA-CETESB.

Fonte: Elaboração própria. 

Nitrogênio Total (NT) 

O nitrogênio, gás mais abundante na atmosfera terrestre (78% da com

total), pode ser encontrado nos corpos d’água em função do seu estado de oxidação sob 

diversas formas (LIBÂNO, 2005). Para efeitos de avaliação da qualidade da água, considera

3
-), que é a forma oxidada, presente em condições

indicador de poluição remota por esgotos domésticos e industriais. 
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se a partir da diferença da concentração de oxigênio dissolvido, em 

O conceito de DBO é muito importante em qualquer estudo de poluição da água, 

idor de um resíduo, sendo que, quanto maior for a quantidade 

A curva característica e as equações da Qs para o cálculo do parâmetro DBO são 

Expressões matemáticas para curva da DBO 
aplicadas ao IQA-CETESB 

 
1) Quando DBO ≤ 5; 

)*71828 1232728,0 DBO−
 

 
2) Quando 5 < DBO ≤ 15; 

))log(*5463,31( DBO  
 

3) Quando 15 <DBO ≤ 30; 

)(*91, 99809,1−DBO  
 

4) Quando DBO > 30; 
0,3=QsDBO  

dia de valoração para o parâmetro Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO) e 
CETESB. 

O nitrogênio, gás mais abundante na atmosfera terrestre (78% da composição 

total), pode ser encontrado nos corpos d’água em função do seu estado de oxidação sob 

diversas formas (LIBÂNO, 2005). Para efeitos de avaliação da qualidade da água, considera-

), que é a forma oxidada, presente em condições anaeróbias e 
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O teor de nutrientes inorgânicos dissolvidos na água é de grande importância, 

principalmente para o desenvolvimento do fitoplâncton (algas), porém em grande quantidade, 

pode provocar a eutrofização (proliferação de algas) prejudicando o ambiente (evitando a 

entrada de luz pela superfície da água) e causando odor e gosto ruim na água devido à toxinas 

liberadas pelas algas que morrem.

Dentre as substâncias inorgânicas nocivas à s

preocupa, sendo considerado tóxico, quando a concentração na água está acima do valor 

citado na legislação (BRASIL, 2004). Embora a Portaria nº

CONAMA nº 357/2005 fixem os limites máximos para este parâ

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) considera que valores acima de 

3 mg/L são indicativos de contaminação antrópica.

A quantidade de nitrogênio na água pode indicar uma poluição recente ou remota. 

Inclui-se neste parâmetro o nitrogênio, sob suas diversas formas compostas, orgânico, 

amoniacal, nitritos e nitratos. O nitrogênio segue um ciclo desde o organismo vivo até sua 

mineralização total, esta sob a forma de nitratos, sendo assim possível avaliar o grau e a 

distância de uma poluição, pela concentração e forma do composto nitrogenado na água 

(RICHTER et al., 2007). 

O aumento da contaminação das águas por compostos nitrogenados vem 

merecendo atenção especial, devido a sua ampla e diversificada procedência. Na Portaria 

nº 2.914/2011 (Ministério da Saúde) é definido que os teores de nitritos são estabelecidos com 

os seus limites restritivos (1

da Saúde nº 36 de 19 de janeiro de 1990

concentrações de nitrogênio total.

O nitrogênio pode estar presente naturalmente em águas superficiais ou 

subterrâneas, sendo que, usualmente sua concentração é bastante baixa devido a sua fácil 

adsorção por partículas do solo ou 

elevadas pode ser resultante de fontes de poluição próximas (ALABURDA 
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O teor de nutrientes inorgânicos dissolvidos na água é de grande importância, 

principalmente para o desenvolvimento do fitoplâncton (algas), porém em grande quantidade, 

rovocar a eutrofização (proliferação de algas) prejudicando o ambiente (evitando a 

entrada de luz pela superfície da água) e causando odor e gosto ruim na água devido à toxinas 

liberadas pelas algas que morrem. 

Dentre as substâncias inorgânicas nocivas à saúde, o nitrato é o que mais 

preocupa, sendo considerado tóxico, quando a concentração na água está acima do valor 

citado na legislação (BRASIL, 2004). Embora a Portaria nº 2.914/2011 e a Resolução 

357/2005 fixem os limites máximos para este parâmetro em 10

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) considera que valores acima de 

mg/L são indicativos de contaminação antrópica. 

A quantidade de nitrogênio na água pode indicar uma poluição recente ou remota. 

metro o nitrogênio, sob suas diversas formas compostas, orgânico, 

amoniacal, nitritos e nitratos. O nitrogênio segue um ciclo desde o organismo vivo até sua 

mineralização total, esta sob a forma de nitratos, sendo assim possível avaliar o grau e a 

a de uma poluição, pela concentração e forma do composto nitrogenado na água 

O aumento da contaminação das águas por compostos nitrogenados vem 

merecendo atenção especial, devido a sua ampla e diversificada procedência. Na Portaria 

2.914/2011 (Ministério da Saúde) é definido que os teores de nitritos são estabelecidos com 

os seus limites restritivos (1 mg/L), no entanto, na legislação anterior, Portaria do Ministério 

de 19 de janeiro de 1990, não existia o estabelecimento de limites para as 

concentrações de nitrogênio total. 

O nitrogênio pode estar presente naturalmente em águas superficiais ou 

subterrâneas, sendo que, usualmente sua concentração é bastante baixa devido a sua fácil 

adsorção por partículas do solo ou à oxidação. Entretanto, a ocorrência de concentrações 

elevadas pode ser resultante de fontes de poluição próximas (ALABURDA 
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O teor de nutrientes inorgânicos dissolvidos na água é de grande importância, 

principalmente para o desenvolvimento do fitoplâncton (algas), porém em grande quantidade, 

rovocar a eutrofização (proliferação de algas) prejudicando o ambiente (evitando a 

entrada de luz pela superfície da água) e causando odor e gosto ruim na água devido à toxinas 

aúde, o nitrato é o que mais 

preocupa, sendo considerado tóxico, quando a concentração na água está acima do valor 

2.914/2011 e a Resolução 

metro em 10 mg/L, a 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) considera que valores acima de 

A quantidade de nitrogênio na água pode indicar uma poluição recente ou remota. 

metro o nitrogênio, sob suas diversas formas compostas, orgânico, 

amoniacal, nitritos e nitratos. O nitrogênio segue um ciclo desde o organismo vivo até sua 

mineralização total, esta sob a forma de nitratos, sendo assim possível avaliar o grau e a 

a de uma poluição, pela concentração e forma do composto nitrogenado na água 

O aumento da contaminação das águas por compostos nitrogenados vem 

merecendo atenção especial, devido a sua ampla e diversificada procedência. Na Portaria 

2.914/2011 (Ministério da Saúde) é definido que os teores de nitritos são estabelecidos com 

mg/L), no entanto, na legislação anterior, Portaria do Ministério 

imento de limites para as 

O nitrogênio pode estar presente naturalmente em águas superficiais ou 

subterrâneas, sendo que, usualmente sua concentração é bastante baixa devido a sua fácil 

à oxidação. Entretanto, a ocorrência de concentrações 

elevadas pode ser resultante de fontes de poluição próximas (ALABURDA et al., 1998). 
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A concentração de nitrato pode ser alterada com relação à sazonalidade temporal, 

uma vez que, no período chuvoso, oco

corpos d’água. 

A curva normatizada (

nas suas faixas de intervalo para o cálculo da Qs são apresentados a seguir.

 

Figura 6.1.10-5-Curva média de valoração para o parâmetro nitrogênio total (NT) e expressões matemáticas para 

-  Fosfato total (PO

Por ser menos abundante 

limitante ao desenvolvimento de algas e plantas no meio aquático. Origina

de compostos do solo e decomposição da matéria orgânica. Por atividade antrópica, o aporte 

de fósforo aos corpos d’água pode ocorrer por lançamentos de despejos domésticos e 

industriais, fertilizantes e lixiviação de criatório de animais. Em águas naturais não poluídas, 

as concentrações deste parâmetro são comumente inferiores a 0,02

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 
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A concentração de nitrato pode ser alterada com relação à sazonalidade temporal, 

uma vez que, no período chuvoso, ocorre maior carreamento de material orgânico para os 

urva normatizada (Figura 6.1.10-5) pela NSF para esta variável e as equações 

nas suas faixas de intervalo para o cálculo da Qs são apresentados a seguir.

 

 

Expressões matemáticas para curva do NT 
aplicadas ao IQA

1) Quando NT 

169,8(100QsNT −=

2) Quando 10 <NT 
90,101(QsNT =

3) Quando 60 <NT 

1000000000=QsNT

4) Quando NT > 100;
QsNT

Curva média de valoração para o parâmetro nitrogênio total (NT) e expressões matemáticas para 
curva do NT aplicadas ao IQA-CETESB 

Fonte: Elaboração própria. 

Fosfato total (PO4) 

Por ser menos abundante que o nitrogênio, o fósforo se constitui no principal fator 

limitante ao desenvolvimento de algas e plantas no meio aquático. Origina

de compostos do solo e decomposição da matéria orgânica. Por atividade antrópica, o aporte 

corpos d’água pode ocorrer por lançamentos de despejos domésticos e 

industriais, fertilizantes e lixiviação de criatório de animais. Em águas naturais não poluídas, 

as concentrações deste parâmetro são comumente inferiores a 0,02 mg/L (LIBÂNO, 2005).
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A concentração de nitrato pode ser alterada com relação à sazonalidade temporal, 

rre maior carreamento de material orgânico para os 

para esta variável e as equações 

nas suas faixas de intervalo para o cálculo da Qs são apresentados a seguir. 

 
 

pressões matemáticas para curva do NT 
aplicadas ao IQA-CETESB 

 
1) Quando NT ≤ 10; 

)*3059.0()*169 2NTNT +  
 

2) Quando 10 <NT ≤ 60; 
))log(*1023,2390 NT−  

  
3) Quando 60 <NT ≤ 100; 

1161.5)(*01000000000 −NT  
 

4) Quando NT > 100; 
1,0=QsNT  

Curva média de valoração para o parâmetro nitrogênio total (NT) e expressões matemáticas para 

que o nitrogênio, o fósforo se constitui no principal fator 

limitante ao desenvolvimento de algas e plantas no meio aquático. Origina-se da dissolução 

de compostos do solo e decomposição da matéria orgânica. Por atividade antrópica, o aporte 

corpos d’água pode ocorrer por lançamentos de despejos domésticos e 

industriais, fertilizantes e lixiviação de criatório de animais. Em águas naturais não poluídas, 

mg/L (LIBÂNO, 2005). 
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O papel do fósforo na eutrofização dos recursos hídricos é essencial e a origem 

deste nutriente a partir de áreas agrícolas tem sido colocada em relevância como indicador de 

qualidade da água, já que outros indicadores como sólidos em suspensão e turbidez estã

associados ao seu transporte. O principal meio de aporte de fósforo à água é o uso urbano, 

seguido pelo uso agrícola do solo (TOLEDO 

As equações para o cálculo da Qs para o parâmetro fosfato total (PO

com sua curva característica (

 

Figura 6.1.10-6- Curva média de valoração para o parâmetro fosforo total (PO

-  Turbidez (TU)

O aspecto visual ou sensorial de uma água a ser empregada no consumo humano, 

é naturalmente o primeiro a chamar a atenção, independente de uma possível relação com a 

presença ou não de patógenos ou de substâncias tóxicas. O homem oferece forte resistência ao 

consumo, como bebida, de uma água que foi turvada por chuvas recentes ou colorid

presença de substâncias amareladas contidas no húmus. Essa reação pode ser de natureza 

psíquica, uma vez que outros animais que dependem muito mais de seus instintos não se 

recusam a beber águas nessas condições e o próprio homem beba outros líquido

apresentem cor como característica própria (PEREIRA, 2010).
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pel do fósforo na eutrofização dos recursos hídricos é essencial e a origem 

deste nutriente a partir de áreas agrícolas tem sido colocada em relevância como indicador de 

qualidade da água, já que outros indicadores como sólidos em suspensão e turbidez estã

associados ao seu transporte. O principal meio de aporte de fósforo à água é o uso urbano, 

seguido pelo uso agrícola do solo (TOLEDO et al., 2002). 

As equações para o cálculo da Qs para o parâmetro fosfato total (PO

ica (Figura 6.1.10-6) são apresentados a seguir.

 

 

Expressões matemáticas para curva do PO4 
total aplicadas ao IQA

 
1) Quando PO4 

(*0,994QsPO =

 
2) Quando 1 < PO4 

(6,574QsPO −=

 
3) Quando 5 < PO4 

(*8,194QsPO =

 
4) Quando PO4  > 10;

4QsPO

média de valoração para o parâmetro fosforo total (PO4) e expressões matemáticas para 
curva do PO4 total aplicadas ao IQA-CETESB. 

Fonte: Elaboração própria. 

Turbidez (TU) 

O aspecto visual ou sensorial de uma água a ser empregada no consumo humano, 

ralmente o primeiro a chamar a atenção, independente de uma possível relação com a 

presença ou não de patógenos ou de substâncias tóxicas. O homem oferece forte resistência ao 

consumo, como bebida, de uma água que foi turvada por chuvas recentes ou colorid

presença de substâncias amareladas contidas no húmus. Essa reação pode ser de natureza 

psíquica, uma vez que outros animais que dependem muito mais de seus instintos não se 

recusam a beber águas nessas condições e o próprio homem beba outros líquido

apresentem cor como característica própria (PEREIRA, 2010). 
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pel do fósforo na eutrofização dos recursos hídricos é essencial e a origem 

deste nutriente a partir de áreas agrícolas tem sido colocada em relevância como indicador de 

qualidade da água, já que outros indicadores como sólidos em suspensão e turbidez estão 

associados ao seu transporte. O principal meio de aporte de fósforo à água é o uso urbano, 

As equações para o cálculo da Qs para o parâmetro fosfato total (PO4) juntamente 

) são apresentados a seguir. 

Expressões matemáticas para curva do PO4 
total aplicadas ao IQA-CETESB 

 
1) Quando PO4 ≤ 1,0; 

)( )*91629,0( 4PO
e
−

 
 

2) Quando 1 < PO4 ≤ 5; 

))(*178,20 2
4PO  

 
3) Quando 5 < PO4 ≤ 10;  

( ))( 4*13544.0 PO
e
−

 
 

4) Quando PO4  > 10; 
0,5=  

) e expressões matemáticas para 

O aspecto visual ou sensorial de uma água a ser empregada no consumo humano, 

ralmente o primeiro a chamar a atenção, independente de uma possível relação com a 

presença ou não de patógenos ou de substâncias tóxicas. O homem oferece forte resistência ao 

consumo, como bebida, de uma água que foi turvada por chuvas recentes ou colorida pela 

presença de substâncias amareladas contidas no húmus. Essa reação pode ser de natureza 

psíquica, uma vez que outros animais que dependem muito mais de seus instintos não se 

recusam a beber águas nessas condições e o próprio homem beba outros líquidos que 
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A presença de partículas em suspensão, que causam a turbidez, ou de substâncias 

em solução, relativas a cor, pode concorrer para o agravamento da poluição. A turbidez limita 

a penetração de raios solares, restringindo a realização da fotossíntese que, por sua vez, reduz 

a reposição do oxigênio (LIMA, 2001).

RICHTER (2007) e colaboradores definem a turbidez como uma característica da 

água devida à presença de partículas suspensas com tamanho v

grosseiras aos coloides, dependendo do grau de turbulência. A presença destas partículas 

provoca a dispersão e a absorção da luz, dando a água aparência nebulosa, esteticamente 

indesejável e potencialmente perigosa.

O efeito da tur

entanto, muitos organismos patogênicos podem ser incorporados às partículas e se protegerem 

nelas da ação dos desinfetantes utilizados para o tratamento da água. 

Segundo AVVANNAVAR 

temperatura da água por dois motivos: por inferir na profundidade de penetração da luz solar, 

provocando o aquecimento da superfície da água e ainda pelo fato das partículas em 

suspensão absorverem calor dos raios so

A turbidez é expressa em NTU (

Turbidity Unit) ou uT (Unidade de Turbidez). Essas unidades são correspondentes em 1:1 

(POLICONTROL, 2006). A turbidez natural das águas está geralmente compreendida na

faixa de 3 a 500 uT. Em lagos e represas onde a velocidade de escoamento da água é menor, a 

turbidez tende a ser bastante baixa (LIBÂNO, 2005).

 A turbidez da água vem progressivamente se consolidando como um dos 

principais parâmetros na avaliação do desempenho

2005). Esta assertiva é corroborada pelo padrão de potabilidade expresso na Portaria do 

Ministério da Saúde nº 2.914/2011, que consoante com os padrões internacionais, estabelece 

para águas de consumo humano o limite má

valores inferiores a 0,5 uT em 95% das amostras mensais. 
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A presença de partículas em suspensão, que causam a turbidez, ou de substâncias 

em solução, relativas a cor, pode concorrer para o agravamento da poluição. A turbidez limita 

raios solares, restringindo a realização da fotossíntese que, por sua vez, reduz 

a reposição do oxigênio (LIMA, 2001). 

RICHTER (2007) e colaboradores definem a turbidez como uma característica da 

água devida à presença de partículas suspensas com tamanho variando desde suspensões 

grosseiras aos coloides, dependendo do grau de turbulência. A presença destas partículas 

provoca a dispersão e a absorção da luz, dando a água aparência nebulosa, esteticamente 

indesejável e potencialmente perigosa. 

O efeito da turbidez está mais vinculado com o aspecto estético da água, no 

entanto, muitos organismos patogênicos podem ser incorporados às partículas e se protegerem 

nelas da ação dos desinfetantes utilizados para o tratamento da água.  

Segundo AVVANNAVAR et al. (2008), a turbidez colabora para o aumento da 

temperatura da água por dois motivos: por inferir na profundidade de penetração da luz solar, 

provocando o aquecimento da superfície da água e ainda pelo fato das partículas em 

suspensão absorverem calor dos raios solares. 

A turbidez é expressa em NTU (Nefelometric Turbidity Unit

ou uT (Unidade de Turbidez). Essas unidades são correspondentes em 1:1 

(POLICONTROL, 2006). A turbidez natural das águas está geralmente compreendida na

de 3 a 500 uT. Em lagos e represas onde a velocidade de escoamento da água é menor, a 

turbidez tende a ser bastante baixa (LIBÂNO, 2005). 

A turbidez da água vem progressivamente se consolidando como um dos 

principais parâmetros na avaliação do desempenho das estações de tratamento (LIBÂNO, 

2005). Esta assertiva é corroborada pelo padrão de potabilidade expresso na Portaria do 

2.914/2011, que consoante com os padrões internacionais, estabelece 

para águas de consumo humano o limite máximo permissível de 5,0 uT, sendo recomendado 

uT em 95% das amostras mensais.  
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A presença de partículas em suspensão, que causam a turbidez, ou de substâncias 

em solução, relativas a cor, pode concorrer para o agravamento da poluição. A turbidez limita 

raios solares, restringindo a realização da fotossíntese que, por sua vez, reduz 

RICHTER (2007) e colaboradores definem a turbidez como uma característica da 

ariando desde suspensões 

grosseiras aos coloides, dependendo do grau de turbulência. A presença destas partículas 

provoca a dispersão e a absorção da luz, dando a água aparência nebulosa, esteticamente 

bidez está mais vinculado com o aspecto estético da água, no 

entanto, muitos organismos patogênicos podem ser incorporados às partículas e se protegerem 

, a turbidez colabora para o aumento da 

temperatura da água por dois motivos: por inferir na profundidade de penetração da luz solar, 

provocando o aquecimento da superfície da água e ainda pelo fato das partículas em 

Nefelometric Turbidity Unit), FTU (Formazine 

ou uT (Unidade de Turbidez). Essas unidades são correspondentes em 1:1 

(POLICONTROL, 2006). A turbidez natural das águas está geralmente compreendida na 

de 3 a 500 uT. Em lagos e represas onde a velocidade de escoamento da água é menor, a 

A turbidez da água vem progressivamente se consolidando como um dos 

das estações de tratamento (LIBÂNO, 

2005). Esta assertiva é corroborada pelo padrão de potabilidade expresso na Portaria do 

2.914/2011, que consoante com os padrões internacionais, estabelece 

uT, sendo recomendado 
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As equações para o cálculo da turbidez são apresentadas abaixo, em função de 

seus intervalos, assim como a curva Qs do parâmetro (

Figura 6.1.10-7- Curva média de valoração para o parâmetro turbidez (TU) e expressões matemáticas para curva 

-  Sólidos Totais (ST)

A construção de uma usina ou qualquer outro em

etc.) em um rio pode provocar alterações nas bacias hidrográficas, levando à exposição e 

erosão das camadas mais superficiais do solo. 

rios e reservatórios, pois impedem ou dificult

fotossintética da vegetação submersa, interferindo também na dinâmica térmica do sistema. 

A compreensão dos padrões de distribuição da carga 

reservatórios fortemente regulados pela descarg

condições necessárias para o entendimento de outros processos existentes nos corpos d

A quantificação de sedimento 

a fim de identificar os problemas relativos

carregadas do lugar de origem aos rios e aos locais de deposição. Seu estudo é de vital 

interesse na conservação, desenvolvimento e utilização dos solos e recursos hídricos. Os 

processos sedimentológicos que ocorrem na natureza têm sido intensificados pela atividade 
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As equações para o cálculo da turbidez são apresentadas abaixo, em função de 

seus intervalos, assim como a curva Qs do parâmetro (Figura 6.1.10-7): 

 

Expressões matemáticas para curva da TU 
aplicadas ao IQA

 1) Quando TU 

*67,2(17,100QsTU −=

2)Quando 25 < TU 

2(*76,84QsTU=

3) Quando TU > 100;
QsTU

Curva média de valoração para o parâmetro turbidez (TU) e expressões matemáticas para curva 
da TU aplicadas ao IQA-CETESB. 

Fonte: Elaboração própria. 

Sólidos Totais (ST) 

A construção de uma usina ou qualquer outro empreendimento 

em um rio pode provocar alterações nas bacias hidrográficas, levando à exposição e 

erosão das camadas mais superficiais do solo. A carga sólida é um dos maiores problemas em 

pois impedem ou dificultam a penetração da luz na água e a 

da vegetação submersa, interferindo também na dinâmica térmica do sistema. 

A compreensão dos padrões de distribuição da carga de ST 

reservatórios fortemente regulados pela descarga fluvial representa, portanto, uma das 

condições necessárias para o entendimento de outros processos existentes nos corpos d

A quantificação de sedimento tornou-se de grande importância para a engenharia, 

a fim de identificar os problemas relativos a estas partículas que são transportadas por fluídos, 

carregadas do lugar de origem aos rios e aos locais de deposição. Seu estudo é de vital 

interesse na conservação, desenvolvimento e utilização dos solos e recursos hídricos. Os 

os que ocorrem na natureza têm sido intensificados pela atividade 
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As equações para o cálculo da turbidez são apresentadas abaixo, em função de 

 

Expressões matemáticas para curva da TU 
aplicadas ao IQA-CETESB 

 
1) Quando TU ≤ 25,0; 

)(*003775.0) 2TUTU + 2)  
 

2)Quando 25 < TU ≤ 100; 

)7128,2 )*016206.0( TU−
 

 
3) Quando TU > 100; 

0,5=QsTU  

Curva média de valoração para o parâmetro turbidez (TU) e expressões matemáticas para curva 

preendimento (ponte, galeria, 

em um rio pode provocar alterações nas bacias hidrográficas, levando à exposição e 

A carga sólida é um dos maiores problemas em 

am a penetração da luz na água e a atividade 

da vegetação submersa, interferindo também na dinâmica térmica do sistema.  

de ST em suspensão em 

a fluvial representa, portanto, uma das 

condições necessárias para o entendimento de outros processos existentes nos corpos d’água.  

se de grande importância para a engenharia, 

a estas partículas que são transportadas por fluídos, 

carregadas do lugar de origem aos rios e aos locais de deposição. Seu estudo é de vital 

interesse na conservação, desenvolvimento e utilização dos solos e recursos hídricos. Os 

os que ocorrem na natureza têm sido intensificados pela atividade 
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humana, destacando-se o uso inadequado do solo, o desmatamento, a urbanização, atividade 

agropecuária e alteração dos cursos dos rios (BRITO 

Os problemas causados pelos sedime

assoreamento de rios, aumentando as dimensões de enchentes, o assoreamento de 

reservatórios, diminuindo sua vida útil, comprometimento do rio para abastecimento e para 

irrigação, entre outros (SCAPIN & PAIVA, 2005). O

da natureza dos sedimentos, fatores estes que são dependentes dos processos de produção, 

transporte e deposição, o que equivale dizer que os sedimentos causam três tipos de prejuízo: 

no local de origem, no trecho onde t

O conhecimento da concentração de sedimentos em suspensão (

sedimento em suspensão na água por unidade de massa da mistura por unidade de volume

importante para a avaliação das consequências d

no assoreamento de barragens, no estudo do escoamento de canais de acesso e berços de 

atracação em portos.Além da concentração dos sedimentos em suspensão, sua composição 

nos rios fornece informações valiosas par

A análise quantitativa e qualitativa da carga de 

i. avaliar a reciclagem da crosta continental;

ii. estimar as taxas de desnudação dos continentes (WALLING & FANG, 2003; 

WALLING, 2006);  

iii. restringir os principais parâmetros de controle destas taxas de desnudação do 

solo e a influência antrópica, uma vez que estes sedimentos oferecem grandes superfícies 

específicas para a sorção de metais provenientes de atividades humanas

2006); e, 

iv. como parâmetro de controle do Índice de Qualidade das Águas.
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se o uso inadequado do solo, o desmatamento, a urbanização, atividade 

agropecuária e alteração dos cursos dos rios (BRITO et al., 2009). 

Os problemas causados pelos sedimentos são inúmeros, como por exemplo, o 

assoreamento de rios, aumentando as dimensões de enchentes, o assoreamento de 

reservatórios, diminuindo sua vida útil, comprometimento do rio para abastecimento e para 

irrigação, entre outros (SCAPIN & PAIVA, 2005). Os problemas dependem da quantidade e 

da natureza dos sedimentos, fatores estes que são dependentes dos processos de produção, 

transporte e deposição, o que equivale dizer que os sedimentos causam três tipos de prejuízo: 

no local de origem, no trecho onde transitam e no local de sua deposição (BRANCO, 1998).

O conhecimento da concentração de sedimentos em suspensão (

sedimento em suspensão na água por unidade de massa da mistura por unidade de volume

importante para a avaliação das consequências da intervenção humana na bacia hidrográfica

no assoreamento de barragens, no estudo do escoamento de canais de acesso e berços de 

atracação em portos.Além da concentração dos sedimentos em suspensão, sua composição 

nos rios fornece informações valiosas para a investigação geoquímica (VIERS 

nálise quantitativa e qualitativa da carga de ST realizadas nos rios 

avaliar a reciclagem da crosta continental; 

estimar as taxas de desnudação dos continentes (WALLING & FANG, 2003; 

restringir os principais parâmetros de controle destas taxas de desnudação do 

solo e a influência antrópica, uma vez que estes sedimentos oferecem grandes superfícies 

específicas para a sorção de metais provenientes de atividades humanas

como parâmetro de controle do Índice de Qualidade das Águas.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

II-229 

se o uso inadequado do solo, o desmatamento, a urbanização, atividade 

ntos são inúmeros, como por exemplo, o 

assoreamento de rios, aumentando as dimensões de enchentes, o assoreamento de 

reservatórios, diminuindo sua vida útil, comprometimento do rio para abastecimento e para 

s problemas dependem da quantidade e 

da natureza dos sedimentos, fatores estes que são dependentes dos processos de produção, 

transporte e deposição, o que equivale dizer que os sedimentos causam três tipos de prejuízo: 

ransitam e no local de sua deposição (BRANCO, 1998). 

O conhecimento da concentração de sedimentos em suspensão (massa de 

sedimento em suspensão na água por unidade de massa da mistura por unidade de volume) é 

a intervenção humana na bacia hidrográfica, 

no assoreamento de barragens, no estudo do escoamento de canais de acesso e berços de 

atracação em portos.Além da concentração dos sedimentos em suspensão, sua composição 

a a investigação geoquímica (VIERS et al., 2009).  

realizadas nos rios permite: 

estimar as taxas de desnudação dos continentes (WALLING & FANG, 2003; 

restringir os principais parâmetros de controle destas taxas de desnudação do 

solo e a influência antrópica, uma vez que estes sedimentos oferecem grandes superfícies 

específicas para a sorção de metais provenientes de atividades humanas (AUDRY et al., 

como parâmetro de controle do Índice de Qualidade das Águas. 
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Quantidades excessivas de substâncias dissolvidas nas águas podem torná

inadequada ao consumo e a processos industriais químicos, que tenham como base águas de 

boa qualidade para obtenção de seus produtos finais. 

RICHTER et al.,

500 mg/L, com o limite máximo aceitável de 1.000

As equações e a curva comportamental em função do IQA para o parâmetro (

são apresentadas abaixo (Figura 

Figura 6.1.10-8- Curva média de valoração para o parâmetro Sólidos Totais (ST) e expressões matemáticas para 

- Variação da temperatura (

A temperatura é diretamente 

solubilidade das substâncias e ao metabolismo dos organismos presentes no ambiente 

aquático. A alteração da temperatura das águas naturais decorre principalmente da insolação e 

quando de origem antrópica, d

caldeiras. 
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Quantidades excessivas de substâncias dissolvidas nas águas podem torná

inadequada ao consumo e a processos industriais químicos, que tenham como base águas de 

a qualidade para obtenção de seus produtos finais.  

et al., (2007) recomenta que o teor de ST dissolvidos seja menor que 

mg/L, com o limite máximo aceitável de 1.000 mg/L. 

As equações e a curva comportamental em função do IQA para o parâmetro (

Figura 6.1.10-8). 

 

Expressões matemáticas para curva de ST 
aplicadas ao IQA

1) Quando ST 

166,0(75,79QsST +=

2) Quando 150 < ST 
,101QsST =

Curva média de valoração para o parâmetro Sólidos Totais (ST) e expressões matemáticas para 
curva de ST aplicadas ao IQA-CETESB. 

Fonte: Elaboração própria. 

Variação da temperatura (∆T) 

A temperatura é diretamente proporcional à velocidade das reações químicas, à 

solubilidade das substâncias e ao metabolismo dos organismos presentes no ambiente 

aquático. A alteração da temperatura das águas naturais decorre principalmente da insolação e 

quando de origem antrópica, de dejetos industriais e águas de refrigeração de máquinas e 
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Quantidades excessivas de substâncias dissolvidas nas águas podem torná-la 

inadequada ao consumo e a processos industriais químicos, que tenham como base águas de 

(2007) recomenta que o teor de ST dissolvidos seja menor que 

As equações e a curva comportamental em função do IQA para o parâmetro (ST) 

Expressões matemáticas para curva de ST 
aplicadas ao IQA-CETESB 

 
1) Quando ST ≤ 150; 

))(*001088.0()*166 2STST −  
 

2) Quando 150 < ST ≤ 500; 
)*13917.0(67, ST−  

Curva média de valoração para o parâmetro Sólidos Totais (ST) e expressões matemáticas para 

proporcional à velocidade das reações químicas, à 

solubilidade das substâncias e ao metabolismo dos organismos presentes no ambiente 

aquático. A alteração da temperatura das águas naturais decorre principalmente da insolação e 

e dejetos industriais e águas de refrigeração de máquinas e 
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A medida da intensidade de calor é um parâmetro importante, pois influi em 

algumas propriedades da água (densidade, viscosidade e oxigênio dissolvido), com reflexos 

sobre a vida aquática. Além disso, influencia outras propriedades como: acelera reações 

químicas, reduz a solubilidade dos gases, acentua a sensação de sabor e odor (RICHTER 

al., 2007). 

O calor específico da água é de 1,0 Cal/gºC, ou seja, para elevar a temperatura de 

1 g de água em 1ºC é necessária energia equivalente a 1 caloria. Assim, a água absorve grande 

quantidade de calor sem apresentar significativa variação de temperatura. Essa propriedade 

tem grande importância para a biota do meio aquático, pois a amplitude térm

atmosférico manifesta-se em muito menor magnitude em termos de alteração da temperatura 

da água. 

LIBÂNO (2005) entende que para fins de tratabilidade, essa característica 

representa uma vantagem ainda maior para os países tropicais, onde as varia

temperatura (∆T) da água s

mananciais da região Sul, nos quais a temperatura da água, em períodos de inverno, pode 

baixar a valores entre 5 e 15 ºC, porém, as médias diárias raramente apresen

a 18 ºC. 

As equações e as curvas desenvolvidas pela 

NSF, dos Estados Unidos, levam em consideração as características dos corpos d’água e 

variações climáticas dos EUA, sendo a 

Segundo LIMA (2001), no Brasil, os ambientes não recebem cargas térmicas 

elevadas, logo, as equações da NSF não condizem com a realidade brasileira, pois a variação 

da temperatura de equilíbrio é próxima de zero, assim tem

Então, o Qs utilizado para a variação de temperatura neste RAS, de ora em diante, 

é um valor constante e igual a 93, como demonstra a reta em cor rosa apresentada no gráfico 

da Figura 6.1.10-9, juntamente com a 
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A medida da intensidade de calor é um parâmetro importante, pois influi em 

algumas propriedades da água (densidade, viscosidade e oxigênio dissolvido), com reflexos 

a. Além disso, influencia outras propriedades como: acelera reações 

químicas, reduz a solubilidade dos gases, acentua a sensação de sabor e odor (RICHTER 

O calor específico da água é de 1,0 Cal/gºC, ou seja, para elevar a temperatura de 

de água em 1ºC é necessária energia equivalente a 1 caloria. Assim, a água absorve grande 

quantidade de calor sem apresentar significativa variação de temperatura. Essa propriedade 

tem grande importância para a biota do meio aquático, pois a amplitude térm

se em muito menor magnitude em termos de alteração da temperatura 

LIBÂNO (2005) entende que para fins de tratabilidade, essa característica 

representa uma vantagem ainda maior para os países tropicais, onde as varia

∆T) da água são menos significativas. No Brasil, há exceções de alguns 

mananciais da região Sul, nos quais a temperatura da água, em períodos de inverno, pode 

baixar a valores entre 5 e 15 ºC, porém, as médias diárias raramente apresen

As equações e as curvas desenvolvidas pela National Sanitation Foudantion

NSF, dos Estados Unidos, levam em consideração as características dos corpos d’água e 

variações climáticas dos EUA, sendo a ∆T de equilíbrio o principal parâmetro afetado. 

Segundo LIMA (2001), no Brasil, os ambientes não recebem cargas térmicas 

elevadas, logo, as equações da NSF não condizem com a realidade brasileira, pois a variação 

da temperatura de equilíbrio é próxima de zero, assim tem-se que: ≈∆T

Então, o Qs utilizado para a variação de temperatura neste RAS, de ora em diante, 

é um valor constante e igual a 93, como demonstra a reta em cor rosa apresentada no gráfico 

, juntamente com a curva da NSF em vermelho. 
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A medida da intensidade de calor é um parâmetro importante, pois influi em 

algumas propriedades da água (densidade, viscosidade e oxigênio dissolvido), com reflexos 

a. Além disso, influencia outras propriedades como: acelera reações 

químicas, reduz a solubilidade dos gases, acentua a sensação de sabor e odor (RICHTER et 

O calor específico da água é de 1,0 Cal/gºC, ou seja, para elevar a temperatura de 

de água em 1ºC é necessária energia equivalente a 1 caloria. Assim, a água absorve grande 

quantidade de calor sem apresentar significativa variação de temperatura. Essa propriedade 

tem grande importância para a biota do meio aquático, pois a amplitude térmica do ar 

se em muito menor magnitude em termos de alteração da temperatura 

LIBÂNO (2005) entende que para fins de tratabilidade, essa característica 

representa uma vantagem ainda maior para os países tropicais, onde as variações de 

ão menos significativas. No Brasil, há exceções de alguns 

mananciais da região Sul, nos quais a temperatura da água, em períodos de inverno, pode 

baixar a valores entre 5 e 15 ºC, porém, as médias diárias raramente apresentam-se inferiores 

National Sanitation Foudantion – 

NSF, dos Estados Unidos, levam em consideração as características dos corpos d’água e 

parâmetro afetado.  

Segundo LIMA (2001), no Brasil, os ambientes não recebem cargas térmicas 

elevadas, logo, as equações da NSF não condizem com a realidade brasileira, pois a variação 

0≈ . 

Então, o Qs utilizado para a variação de temperatura neste RAS, de ora em diante, 

é um valor constante e igual a 93, como demonstra a reta em cor rosa apresentada no gráfico 
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Figura 6.1.10-9- Curva média de valoração para o pa

6.1.10.6.2. Resultados e discussão

Os resultados das variáveis utilizadas na caracterização da qualidade da água do 

rio dos Patos no trecho de avaliação fo

estabelecidos na Resolução CONAMA nº

Classe 2. Em segundo plano os resultados também serão comparados, quando necessário, com 

os dados secundários da região, obtidos na es

A análise é referente ao levantamento realizado no mês de agosto de 2012. Uma 

análise global para o IQA será apresentada a partir dos dados obtidos para os quatro pontos de 

análise (PFA01, PFA03, PFA04 e PFA06), e fi

Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência Direta (AID

-  Análise dos dados obtidos da estação 64620000 

A análise dos dados 

estação 64620000 IV01, 

monitoramento foram a contagem de coliformes fecais, coliformes totais e o f
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Expressões matemáticas para 
curva da 

Qs

Qs

Qs

Curva média de valoração para o parâmetro temperatura e expressões matemáticas para curva 
da ∆T aplicada ao IQA-CETESB. 

Fonte: Elaboração própria. 

Resultados e discussão 

Os resultados das variáveis utilizadas na caracterização da qualidade da água do 

rio dos Patos no trecho de avaliação foram comparados com os valores máximos 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/05 (BRASIL, 2005) para corpos de água doce 

Classe 2. Em segundo plano os resultados também serão comparados, quando necessário, com 

os dados secundários da região, obtidos na estação 64620000 – IV01 – RIO DOS PATOS. 

A análise é referente ao levantamento realizado no mês de agosto de 2012. Uma 

análise global para o IQA será apresentada a partir dos dados obtidos para os quatro pontos de 

análise (PFA01, PFA03, PFA04 e PFA06), e finalmente será analisado o IQA na Área 

Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência Direta (AID) da futura PCH KM 

Análise dos dados obtidos da estação 64620000 - IV01 

A análise dos dados secundários apresentados na Tabela 

estação 64620000 IV01, deixam claro que as variáveis críticas nesta estação de 

monitoramento foram a contagem de coliformes fecais, coliformes totais e o f
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Expressões matemáticas para 
curva da ∆T aplicada ao IQA-

CETESB  
 

Quando: 
 -0,625<∆T ≤ 0,625; 

 
Portanto, 

 

93

930*8,4

93*8,4

=∆

+=∆

+∆=∆

TQs

TQs

TTQs

 

râmetro temperatura e expressões matemáticas para curva 

Os resultados das variáveis utilizadas na caracterização da qualidade da água do 

ram comparados com os valores máximos 

357/05 (BRASIL, 2005) para corpos de água doce 

Classe 2. Em segundo plano os resultados também serão comparados, quando necessário, com 

RIO DOS PATOS.  

A análise é referente ao levantamento realizado no mês de agosto de 2012. Uma 

análise global para o IQA será apresentada a partir dos dados obtidos para os quatro pontos de 

nalmente será analisado o IQA na Área 

) da futura PCH KM 19. 

IV01 - RIO DOS PATOS  

Tabela 6.1.10-1, referentes a 

deixam claro que as variáveis críticas nesta estação de 

monitoramento foram a contagem de coliformes fecais, coliformes totais e o fósforo total.  
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Em relação aos coliformes totais, a média pa

104 NMP/100 mL. No mesmo diapasão, a variável coliformes fecais remeteu a média de 

2,368 x 104 NMP/100 mL, que indica uma contaminação das águas por elementos de origem 

fecal, seja, humana ou animal, mostrando que o risco sanitár

alto.  

O parâmetro inorgânico, que se mostra com níveis incoerentes com relação à 

legislação, foi o fósforo total. A média das medidas desta variável foi de 0,075

legislação brasileira, por meio da Resolução CONA

ambientes com tempo de residência entre 2 e 40 dias, este parâmetro não deve ultrapassar a 

concentração de 0,050 mg/L. Portanto, a média obtida em relação ao limite máximo previsto 

apresentou uma concentração 50% superior a 

O Índice de Qualidade da Água (IQA), em relação aos dados da estação 

resultou no valor médio de 66,83 pontos. Estes resultados evidenciam que o rio está 

classificado na categoria de boa qualidade da água (para o período avaliado). O 

resultado foi obtido em 29/08/1995, registrando

qualidade de água excelente. O resultado mais negativo obtido para o período foi de 37 

pontos, o qual qualificou o rio dos Patos em 13/09/1989, com Índice de Qualid

regular. O gráfico da Figura 

período avaliado.  
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Em relação aos coliformes totais, a média para o período foi de 5,637 x 

mL. No mesmo diapasão, a variável coliformes fecais remeteu a média de 

mL, que indica uma contaminação das águas por elementos de origem 

fecal, seja, humana ou animal, mostrando que o risco sanitário para a utilização destas águas é 

O parâmetro inorgânico, que se mostra com níveis incoerentes com relação à 

legislação, foi o fósforo total. A média das medidas desta variável foi de 0,075

por meio da Resolução CONAMA nº 357/2005

ambientes com tempo de residência entre 2 e 40 dias, este parâmetro não deve ultrapassar a 

mg/L. Portanto, a média obtida em relação ao limite máximo previsto 

apresentou uma concentração 50% superior a determinada. 

O Índice de Qualidade da Água (IQA), em relação aos dados da estação 

resultou no valor médio de 66,83 pontos. Estes resultados evidenciam que o rio está 

categoria de boa qualidade da água (para o período avaliado). O 

resultado foi obtido em 29/08/1995, registrando-se 89 pontos, qualificando o rio com 

qualidade de água excelente. O resultado mais negativo obtido para o período foi de 37 

pontos, o qual qualificou o rio dos Patos em 13/09/1989, com Índice de Qualid

Figura 6.1.10-10 resume o comportamento do IQA na es
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a o período foi de 5,637 x 

mL. No mesmo diapasão, a variável coliformes fecais remeteu a média de 

mL, que indica uma contaminação das águas por elementos de origem 

io para a utilização destas águas é 

O parâmetro inorgânico, que se mostra com níveis incoerentes com relação à 

legislação, foi o fósforo total. A média das medidas desta variável foi de 0,075 mg/L. A 

357/2005, prevê que, para 

ambientes com tempo de residência entre 2 e 40 dias, este parâmetro não deve ultrapassar a 

mg/L. Portanto, a média obtida em relação ao limite máximo previsto 

O Índice de Qualidade da Água (IQA), em relação aos dados da estação observada 

resultou no valor médio de 66,83 pontos. Estes resultados evidenciam que o rio está 

categoria de boa qualidade da água (para o período avaliado). O melhor 

se 89 pontos, qualificando o rio com 

qualidade de água excelente. O resultado mais negativo obtido para o período foi de 37 

pontos, o qual qualificou o rio dos Patos em 13/09/1989, com Índice de Qualidade de Água 

resume o comportamento do IQA na estação para o 
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Figura 6.1.10-10- IQA do rio dos Patos 

- Cálculo e Análise dos parâmetros utilizados na determinação do IQA

Os dados tabulados aqui foram extraídos dos certificados de análise 135290, 

135291,135319 e 135320, os quais estão apresentados na integralidade no 

A Tabela 6.1.10

químicos e a Tabela 6.1.10

parâmetros necessários para a obtenção do Índice de Qualidade de Água (IQA).
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rio dos Patos de acordo com a estação 64620000 - IV01 de 07/0
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2012. 

Cálculo e Análise dos parâmetros utilizados na determinação do IQA

Os dados tabulados aqui foram extraídos dos certificados de análise 135290, 

os quais estão apresentados na integralidade no 

6.1.10-3 apresenta os resultados das análises dos parâmetros físico

6.1.10-4mostra as variáveis bacteriológicas para 

parâmetros necessários para a obtenção do Índice de Qualidade de Água (IQA).
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IV01 de 07/07/1987 a 26/04/2011. 

Cálculo e Análise dos parâmetros utilizados na determinação do IQA 

Os dados tabulados aqui foram extraídos dos certificados de análise 135290, 

os quais estão apresentados na integralidade no ANEXO IX. 

apresenta os resultados das análises dos parâmetros físico-

mostra as variáveis bacteriológicas para o cálculo dos nove 

parâmetros necessários para a obtenção do Índice de Qualidade de Água (IQA). 
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Tabela 6.1.10-3- Resultados das análises laboratoriais dos parâmetros físicos e químicos aplicados ao cálcul

Parâmetro 

Demanda Bioquimica de oxigênio
(DBO5,20) 

Fósforo Total15 (Ambiente lêntico) 

Nitrogênio Total (Nitrogênio 
Kjeldahl8 + nitrato9 + nitrito10) 

pH14 

Sólidos Totais12 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

Turbidez13 

Referências:5 -5 -DAY BOD Test. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21th 
ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 5:2

Normas Técnicas. NBR 12614: águas 
incubação 20ºC, cinco dias). Rio de Janeiro, 1992, 5 p.; 8 

methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 4: 
131-132 (Method 4500-Norg B).; 12 

examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 2
B).; 13 – NEPHELOMETRIC method. In: STANDARD methods for the examinatio

21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 2:9
method. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; 
AWWA; WEF, 2005. p. 4:90-94 (Method 45

Alimentos. Determinação dos Elementos por ICP OES. PE
* Ambientes lênticos:<1,27 mg/L e ambientes lóticos: <2,18 mg/L; quando o nitrogênio for fator limitante par

Tabela 6.1.10-4- Resultados das an

Parâmetro 

Contagem de coliformes 
totais NMP/100 mL 
Contagem de Escherichiacoli 
/ NMP/100 mL 
Referências: MULTIPLE-TUBE fermentation technique for members of 
9000. In APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21s . In: Standard methods for 

the examination of water and wastewater. 

-  Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O gráfico da Figura 

nos pontos de amostragem. Nota

apresentam proximidade, devido ao fato da pequena variação que ocorr

revelando uma condição neutra
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Resultados das análises laboratoriais dos parâmetros físicos e químicos aplicados ao cálcul
IQA 

PFA01 PFA03 PFA04 PFA06 

Demanda Bioquimica de oxigênio5 
1,00 <1,00 <1,0 <1,0 

(Ambiente lêntico)  0,04 0,03 0,03 0,04 

 
<1,00 1,97 1,85 1,95 

7,72 8,05 8,07 8,03 

59,00 58,00 65,00 64,00 

6,43 9,26 6,82 7,99 

10,45 10,91 12,25 11,03 

DAY BOD Test. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21th 
ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 5:2-7 (Method 5210 B).; ABNT. Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. NBR 12614: águas – determinação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 
Rio de Janeiro, 1992, 5 p.; 8 – MACRO-KJELDAHL method. In: STANDARD 

methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 4: 
Norg B).; 12 – TOTAL Solids Dried at 103-105ºC. In: STANDARD methods for the 

examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 2
NEPHELOMETRIC method. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 

21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 2:9-11 (Method 2130 B).; 14 
method. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; 

94 (Method 4500-H+ B).; 15 – CEPPA. Centro de Pesquisa e Processamento de 
Alimentos. Determinação dos Elementos por ICP OES. PE-LE-032/R05. Curitiba, 2012. 16p.

* Ambientes lênticos:<1,27 mg/L e ambientes lóticos: <2,18 mg/L; quando o nitrogênio for fator limitante par
eutrofização. 

Resultados das análises laboratoriais dos parâmetros microbiológicos aplicados ao cálculo do 
IQA 

PFA01 PFA03 PFA04 PFA06 

2,3 x104 7,9 x 103 7,9 x 103 7,0 x 103 

4,9 x 103 7,9 x 102 1,3 x 102 7,9 x 102 

TUBE fermentation technique for members of the coliform group: method 9221: part 
9000. In APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21s . In: Standard methods for 

the examination of water and wastewater. 21st  ed. Washington, 2005

Potencial Hidrogeniônico (pH)  

Figura 6.1.10-11 mostra os valores absolutos determinados para o pH 

nos pontos de amostragem. Nota-se que para os quatro pontos os valores calculados 

apresentam proximidade, devido ao fato da pequena variação que ocorr

revelando uma condição neutra-alcalino a básica nos pontos amostrados para o rio dos Patos.
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Resultados das análises laboratoriais dos parâmetros físicos e químicos aplicados ao cálculo do 

Lim. Máx.(RES. 
CONAMA nº 357/2005) 

5,0 mg/L O2 

0,050 mg/L P 

* 

6,0 a 9,0 

500,0 mg/L ST 

5,0 mg/L O2 

40,0 UNT 

DAY BOD Test. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21th 
Associação Brasileira de 

ioquímica de oxigênio (DBO) – (método de 
KJELDAHL method. In: STANDARD 

methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 4: 
105ºC. In: STANDARD methods for the 

examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 2-56 (Method 2540 
n of water and wastewater. 

11 (Method 2130 B).; 14 – ELETROMETRIC 
method. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. Washington: APHA; 

Centro de Pesquisa e Processamento de 
032/R05. Curitiba, 2012. 16p. 

* Ambientes lênticos:<1,27 mg/L e ambientes lóticos: <2,18 mg/L; quando o nitrogênio for fator limitante para a 

lises laboratoriais dos parâmetros microbiológicos aplicados ao cálculo do 

Lim. Máx.(RES. 
CONAMA nº 357/2005) 

1.000 NMP.100m/L 

1.000 NMP.100m/L 

the coliform group: method 9221: part 
9000. In APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21s . In: Standard methods for 

21st  ed. Washington, 2005 p. 9-48. 

mostra os valores absolutos determinados para o pH 

se que para os quatro pontos os valores calculados 

apresentam proximidade, devido ao fato da pequena variação que ocorreu neste parâmetro, 

alcalino a básica nos pontos amostrados para o rio dos Patos. 
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No gráfico da Figura 

em função de sua curva de ponderação p

variação ocorrida na variável, que Qs apresentou valor máximo em 

PFA04 registrando os valores 91,02 e 86,88 respectivamente.

Figura 6.1.10-11

Figura 6.1.10-12- Pontos calculados para o parâmetro pH em função da curva de valoração no IQA
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Figura 6.1.10-12 é apresentado o parâmetro Qs para o pH calculado 

em função de sua curva de ponderação para o IQA, onde percebe-se, em função da pequena 

variação ocorrida na variável, que Qs apresentou valor máximo em  PFA01 e mínimo em 

PFA04 registrando os valores 91,02 e 86,88 respectivamente. 

11- Comportamento da variável  pH ao longo do trecho analisado
Fonte: Elaboração própria. 

 

Pontos calculados para o parâmetro pH em função da curva de valoração no IQA
Fonte: Elaboração própria. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

II-236 

é apresentado o parâmetro Qs para o pH calculado 

se, em função da pequena 

PFA01 e mínimo em 

 
Comportamento da variável  pH ao longo do trecho analisado 

 
Pontos calculados para o parâmetro pH em função da curva de valoração no IQA 
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O valor máximo de pH foi encontrado nas amostras de água do ponto PFA04 (pH 

8,07), e mínimo em amostras coletadas em PFA01 (pH 7,72). Segundo TALAMONI (1995), 

baixas flutuações nos valores de pH nos corpos d’água sugerem que há um eficiente sistema

de tamponamento ou acelerada dinâmica metabólica do meio (relação 

decomposição/fotossíntese).

De acordo com MAIER (1987), as águas dos rios brasileiros tendem a apresentar 

valores de pH neutro a ácidos, o que não ocorreu no rio dos Patos. Tal efeito pode 

relacionado com algum despejo doméstico ou industrial, os quais possuem em sua 

constituição, dentre outros compostos, carbonatos, bicarbonatos e cátions básicos como sódio, 

cálcio e magnésio, favorecendo o crescimento do pH (GOMES, 1989).

Outro fator importante deve ser colocado em função dos apontamentos de 

JORDÃO et al. (1999) o qual cita que a geologia e o uso e ocupação do solo são fatores de 

grande influência no pH de uma bacia hidrográfica.

Comparando os valores obtidos com a média histórica apr

em relação a estação IV01 

parâmetro teve um comportamento igualitário, uma vez, na série foi registrado pH máximo de 

8,1, pH mínimo de 6,1 e a média foi de 7,6.

- Oxigênio dissol

Os resultados encontrados sobre a concentração de oxigênio dissolvido estão 

apresentados na Figura 6.1.10
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O valor máximo de pH foi encontrado nas amostras de água do ponto PFA04 (pH 

8,07), e mínimo em amostras coletadas em PFA01 (pH 7,72). Segundo TALAMONI (1995), 

baixas flutuações nos valores de pH nos corpos d’água sugerem que há um eficiente sistema

de tamponamento ou acelerada dinâmica metabólica do meio (relação 

decomposição/fotossíntese). 

De acordo com MAIER (1987), as águas dos rios brasileiros tendem a apresentar 

valores de pH neutro a ácidos, o que não ocorreu no rio dos Patos. Tal efeito pode 

relacionado com algum despejo doméstico ou industrial, os quais possuem em sua 

constituição, dentre outros compostos, carbonatos, bicarbonatos e cátions básicos como sódio, 

cálcio e magnésio, favorecendo o crescimento do pH (GOMES, 1989). 

importante deve ser colocado em função dos apontamentos de 

(1999) o qual cita que a geologia e o uso e ocupação do solo são fatores de 

grande influência no pH de uma bacia hidrográfica. 

Comparando os valores obtidos com a média histórica apresentada anteriormente 

em relação a estação IV01 – RIO DOS PATOS (código: 64622000), verifica

parâmetro teve um comportamento igualitário, uma vez, na série foi registrado pH máximo de 

8,1, pH mínimo de 6,1 e a média foi de 7,6. 

Oxigênio dissolvido (OD) 

Os resultados encontrados sobre a concentração de oxigênio dissolvido estão 

6.1.10-13 e o cálculo para o IQA no gráfico da Figura 
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O valor máximo de pH foi encontrado nas amostras de água do ponto PFA04 (pH 

8,07), e mínimo em amostras coletadas em PFA01 (pH 7,72). Segundo TALAMONI (1995), 

baixas flutuações nos valores de pH nos corpos d’água sugerem que há um eficiente sistema 

de tamponamento ou acelerada dinâmica metabólica do meio (relação 

De acordo com MAIER (1987), as águas dos rios brasileiros tendem a apresentar 

valores de pH neutro a ácidos, o que não ocorreu no rio dos Patos. Tal efeito pode estar 

relacionado com algum despejo doméstico ou industrial, os quais possuem em sua 

constituição, dentre outros compostos, carbonatos, bicarbonatos e cátions básicos como sódio, 

 

importante deve ser colocado em função dos apontamentos de 

(1999) o qual cita que a geologia e o uso e ocupação do solo são fatores de 

esentada anteriormente 

RIO DOS PATOS (código: 64622000), verifica-se que este 

parâmetro teve um comportamento igualitário, uma vez, na série foi registrado pH máximo de 

Os resultados encontrados sobre a concentração de oxigênio dissolvido estão 

Figura 6.1.10-14. 
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Figura 6.1.10-13

Figura 6.1.10-14- Pontos calculados para o parâmetro OD em função da curva de va

Ocorreu uma variação considerável na concentração de oxigênio dissolvido na 

data do levantamento. Em PFA01 e PFA04, as amostras de água apresentaram valores de 6,43 

mg/L e 6,82 mg/L. Em PFA03, a amostra registrou 

enquanto, em PFA06 a concentração de OD foi igual a 7,99 mg/L. 
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13- Comportamento da variável OD ao longo do trecho analisado
Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Pontos calculados para o parâmetro OD em função da curva de va

Fonte: Elaboração própria. 

Ocorreu uma variação considerável na concentração de oxigênio dissolvido na 

data do levantamento. Em PFA01 e PFA04, as amostras de água apresentaram valores de 6,43 

mg/L e 6,82 mg/L. Em PFA03, a amostra registrou uma concentração de 9,26 mg/L, 

enquanto, em PFA06 a concentração de OD foi igual a 7,99 mg/L.  
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Comportamento da variável OD ao longo do trecho analisado. 

Pontos calculados para o parâmetro OD em função da curva de valoração no IQA. 

Ocorreu uma variação considerável na concentração de oxigênio dissolvido na 

data do levantamento. Em PFA01 e PFA04, as amostras de água apresentaram valores de 6,43 

uma concentração de 9,26 mg/L, 
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Os dados da estação de amostragem, indicam valores altos de OD, variando entre 

5 e 11,40 e a média histórica de 7,67, os pontos amostrados 

avaliado obtiveram uma média de 7,625, ou seja, comprovam que para este parâmetro a nível 

médio não houve alterações significativas.

Em relação aos resultados deste parâmetro na curva Qs (

claro o distanciamento entre os pontos onde foi obtido o menor valor em PFA01 e o maior em 

PFA03, onde PFA01 obteve 79,61 pontos e PFA03 obteve 90,80.

A Resolução CONAMA nº

o caso do rio dos Patos, a concentra

qualquer amostra a 5,0 mg/L de O

apresenta valores de OD condizentes com a legislação, não podendo

avaliadas o rio é bem oxigenado.

O oxigênio é um gás pouco solúvel em água e a sua solubilidade depende da 

pressão (altitude), temperatura e sais dissolvidos. Segundo VALENTE 

concentração de saturação de oxigênio dissolvido está em torno de 8,0 mg/L, a 25ºC, e

1000 metros. Valores de OD inferiores ao valor de saturação indicam presença de matéria 

orgânica, e valores superiores indicam a existência de crescimento anormal de algas, uma vez 

que, as mesmas liberam oxigênio durante a fotossíntese (CETESB, 20

A mensuração das concentrações de oxigênio dissolvido possibilita avaliar as 

condições naturais da água e detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição 

orgânica (JORDÃO et al., 2007). 

Segundo MATEUS & TUNDISI (1988), em rios, geralmente,

OD é alta devido à turbulência, e sua concentração varia de um curso d’água para outro ou no 

próprio rio devido às alterações nas características geomorfológicas (remansos e corredeiras), 

condições climáticas, processos erosivos e ocupaç

visitas de campo realizadas na região, em que a concentração de oxigênio dissolvido variou 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
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Os dados da estação de amostragem, indicam valores altos de OD, variando entre 

5 e 11,40 e a média histórica de 7,67, os pontos amostrados in loco no rio dos Pat

avaliado obtiveram uma média de 7,625, ou seja, comprovam que para este parâmetro a nível 

médio não houve alterações significativas. 

Em relação aos resultados deste parâmetro na curva Qs (Figura 

o distanciamento entre os pontos onde foi obtido o menor valor em PFA01 e o maior em 

PFA03, onde PFA01 obteve 79,61 pontos e PFA03 obteve 90,80. 

A Resolução CONAMA nº 357/2005, preconiza que para rios de classe 2 como é 

o caso do rio dos Patos, a concentração de oxigênio dissolvido não deva ser inferior em 

qualquer amostra a 5,0 mg/L de O2, portanto, como visto nos resultados acima o rio dos Patos 

apresenta valores de OD condizentes com a legislação, não podendo-se negar que nas regiões 

m oxigenado. 

O oxigênio é um gás pouco solúvel em água e a sua solubilidade depende da 

pressão (altitude), temperatura e sais dissolvidos. Segundo VALENTE 

concentração de saturação de oxigênio dissolvido está em torno de 8,0 mg/L, a 25ºC, e

1000 metros. Valores de OD inferiores ao valor de saturação indicam presença de matéria 

orgânica, e valores superiores indicam a existência de crescimento anormal de algas, uma vez 

que, as mesmas liberam oxigênio durante a fotossíntese (CETESB, 2005). 

A mensuração das concentrações de oxigênio dissolvido possibilita avaliar as 

condições naturais da água e detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição 

2007).  

Segundo MATEUS & TUNDISI (1988), em rios, geralmente,

OD é alta devido à turbulência, e sua concentração varia de um curso d’água para outro ou no 

próprio rio devido às alterações nas características geomorfológicas (remansos e corredeiras), 

condições climáticas, processos erosivos e ocupação do solo. Tal fato foi observado nas 

visitas de campo realizadas na região, em que a concentração de oxigênio dissolvido variou 
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Os dados da estação de amostragem, indicam valores altos de OD, variando entre 

no rio dos Patos no trecho 

avaliado obtiveram uma média de 7,625, ou seja, comprovam que para este parâmetro a nível 

Figura 6.1.10-14) fica 

o distanciamento entre os pontos onde foi obtido o menor valor em PFA01 e o maior em 

357/2005, preconiza que para rios de classe 2 como é 

ção de oxigênio dissolvido não deva ser inferior em 

, portanto, como visto nos resultados acima o rio dos Patos 

se negar que nas regiões 

O oxigênio é um gás pouco solúvel em água e a sua solubilidade depende da 

pressão (altitude), temperatura e sais dissolvidos. Segundo VALENTE et al. (1997) a 

concentração de saturação de oxigênio dissolvido está em torno de 8,0 mg/L, a 25ºC, entre 0 e 

1000 metros. Valores de OD inferiores ao valor de saturação indicam presença de matéria 

orgânica, e valores superiores indicam a existência de crescimento anormal de algas, uma vez 

05).  

A mensuração das concentrações de oxigênio dissolvido possibilita avaliar as 

condições naturais da água e detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição 

Segundo MATEUS & TUNDISI (1988), em rios, geralmente, a concentração de 

OD é alta devido à turbulência, e sua concentração varia de um curso d’água para outro ou no 

próprio rio devido às alterações nas características geomorfológicas (remansos e corredeiras), 

ão do solo. Tal fato foi observado nas 

visitas de campo realizadas na região, em que a concentração de oxigênio dissolvido variou 
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consideravelmente ao longo do trecho avaliado, principalmente em PFA03, região esta 

caracterizada pela existência de corredeir

De acordo com MATOS (2006), é comum observar, em períodos de maiores 

precipitações, menores concentrações de OD, devido ao arraste de materiais orgânicos e de 

lodos do solo para dentro dos rios, o que aumenta o consumo deste na decomposição. 

Como em agosto/2012 (mês do levantamento) não houve chuvas intensas, o 

escoamento de material orgânico para dentro do rio não pode ser considerado significativo, 

resultando em menor consumo de OD pelos organismos decompositores.

- Coliformes totais e termotolerantes

Os resultados encontrados em relação à contagem de coliformes totais e contagem 

de Escherichia coli são apresentados na 

A contagem de 

termotolerantes no cálculo do IQA e seus valores calculados em função da curva Qs são 

apresentados no gráfico da 

Figura 6.1.10-15- Contagem de coliformes totais e 
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consideravelmente ao longo do trecho avaliado, principalmente em PFA03, região esta 

caracterizada pela existência de corredeiras.  

De acordo com MATOS (2006), é comum observar, em períodos de maiores 

precipitações, menores concentrações de OD, devido ao arraste de materiais orgânicos e de 

lodos do solo para dentro dos rios, o que aumenta o consumo deste na decomposição. 

agosto/2012 (mês do levantamento) não houve chuvas intensas, o 

escoamento de material orgânico para dentro do rio não pode ser considerado significativo, 

resultando em menor consumo de OD pelos organismos decompositores.

Coliformes totais e termotolerantes ou fecais (CF) 

Os resultados encontrados em relação à contagem de coliformes totais e contagem 

são apresentados na Figura 6.1.10-15.  

A contagem de Escherichia coli foi utilizada como parâmetro de coliformes 

ermotolerantes no cálculo do IQA e seus valores calculados em função da curva Qs são 

apresentados no gráfico da Figura 6.1.10-16. 

Contagem de coliformes totais e Escherichia coli ao longo do trecho analisado
Fonte: Elaboração própria. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

II-240 

consideravelmente ao longo do trecho avaliado, principalmente em PFA03, região esta 

De acordo com MATOS (2006), é comum observar, em períodos de maiores 

precipitações, menores concentrações de OD, devido ao arraste de materiais orgânicos e de 

lodos do solo para dentro dos rios, o que aumenta o consumo deste na decomposição.  

agosto/2012 (mês do levantamento) não houve chuvas intensas, o 

escoamento de material orgânico para dentro do rio não pode ser considerado significativo, 

resultando em menor consumo de OD pelos organismos decompositores. 

Os resultados encontrados em relação à contagem de coliformes totais e contagem 

foi utilizada como parâmetro de coliformes 

ermotolerantes no cálculo do IQA e seus valores calculados em função da curva Qs são 

 
ao longo do trecho analisado. 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Figura 6.1.10-16- Pontos calculados para o parâmetro Coliformes Fecais em função da curva de valoração no 

Os valores foram elevados em todos os pontos avaliados, a amostra coletada em 

PFA01, registrou os valores máximos de contagem tanto para coliformes totais como para 

Escherichia coli, sendo, 

NMP/100 mL para Escherichia coli. 

menores que PFA01, embora muito a quem ao exigido pela legislação, sendo registrados para 

PFA03, 7,9 x103 NMP/100 mL C.F. e 7,9x10

As menores contagens foram obtidas em PFA04, a amostra de água coletada neste 

ponto apresentou os seguintes valores: 7,9 x10

para E. coli. Em PFA06, os valores voltaram a crescer sendo 7,0 x10

e 1,9x102 NMP/100 mL para 

PFA04 e PFA06 apresentaram semelhança, contrastando com o parâmetro coliformes totais 

que após ter decrescido em PFA01 para PFA03 e PFA04, voltou a crescer em PFA06.

Quando aplicadas as

termotolerantes no cálculo do parâmetro Qs, observa

à cauda da curva Qs (Figura 

final do IQA para um patamar menor. 
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Pontos calculados para o parâmetro Coliformes Fecais em função da curva de valoração no 
IQA. 

Fonte: Elaboração própria. 

Os valores foram elevados em todos os pontos avaliados, a amostra coletada em 

PFA01, registrou os valores máximos de contagem tanto para coliformes totais como para 

 2,3 x104 NMP/100 mL C.F. (coliformes fecais) e 4,9x10

Escherichia coli. A amostra coletada em PFA03 apresentou valores bem 

menores que PFA01, embora muito a quem ao exigido pela legislação, sendo registrados para 

NMP/100 mL C.F. e 7,9x102 NMP/100 mL para Escherichia coli.

es contagens foram obtidas em PFA04, a amostra de água coletada neste 

ponto apresentou os seguintes valores: 7,9 x103 NMP/100 mL C.F. e 1,9x10

Em PFA06, os valores voltaram a crescer sendo 7,0 x103 NMP/100 mL para C.F. 

MP/100 mL para E. coli. Embora elevadas as contagens nos pontos PFA03, 

PFA04 e PFA06 apresentaram semelhança, contrastando com o parâmetro coliformes totais 

que após ter decrescido em PFA01 para PFA03 e PFA04, voltou a crescer em PFA06.

Quando aplicadas as contagens de Escherichia coli como variável de 

no cálculo do parâmetro Qs, observa-se que estes estão localizados próximos 

Figura 6.1.10-16), deixando claro que este é fator irá arr

final do IQA para um patamar menor.  
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Pontos calculados para o parâmetro Coliformes Fecais em função da curva de valoração no 

Os valores foram elevados em todos os pontos avaliados, a amostra coletada em 

PFA01, registrou os valores máximos de contagem tanto para coliformes totais como para 

mL C.F. (coliformes fecais) e 4,9x103 

A amostra coletada em PFA03 apresentou valores bem 

menores que PFA01, embora muito a quem ao exigido pela legislação, sendo registrados para 

Escherichia coli. 

es contagens foram obtidas em PFA04, a amostra de água coletada neste 

NMP/100 mL C.F. e 1,9x102 NMP/100 mL 

NMP/100 mL para C.F. 

Embora elevadas as contagens nos pontos PFA03, 

PFA04 e PFA06 apresentaram semelhança, contrastando com o parâmetro coliformes totais 

que após ter decrescido em PFA01 para PFA03 e PFA04, voltou a crescer em PFA06. 

variável de coliformes 

se que estes estão localizados próximos 

), deixando claro que este é fator irá arrastar o cálculo 
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Numericamente o menor valor obtido em Qs foi para PFA03, o qual retornou após 

aplicação no modelo o valor de 9,03, seguido de PFA01, PFA04 e PFA06 onde 

respectivamente foram obtidos os valores de 11,15, 

Os altos valores encontrados para coliformes totais e 

podem estar vinculados com a grande proximidade da zona urbana do município de 

Prudentópolis, a qual pode estar comprometendo a capacidade de diluição do rio dos

Os valores menos elevados identificados, nos demais pontos, são atribuídos à falta de medidas 

protecionistas e falta de controle sanitário nas zonas rurais que são margeadas pelo rio dos 

Patos. 

Comparando os valores obtidos nas amostragens para a v

com a mesma variável da serie histórica de dados da estação 64620000 

PATOS (Coordenadas 7.212.310,95

Prudentópolis durante o período de 07/07/1987 a 26/04/2011, o

comparação, a média foi de 5,637 x 10

pela estação se mostra superior aos determinados em agosto de 2012, pois, o valor de pico 

para coliformes totais foi registrado em PFA01

A comparação mostra que no trecho de análise este parâmetro obteve resultados melhores do 

que a série histórica da estação. Tal fato pode estar associado tanto com questões de 

preservacionistas, como de uma maior ca

Patos. 

Segundo a resolução CONAMA nº 357/05 a contagem de coliformes fecais não 

deverá exceder ao limite de 1.000 NMP fecais por 100 mililitros de amostra para rios da 

classe 2, o qual se enquadra o rio dos P

De acordo com ROSLEV 

ser umas das principais prioridades no controle da qualidade da água. A presença destes 

microrganismos indica a possibilidade da existência de microrganismos intestinais 

patogênicos como vírus, bactérias, vermes e protozoários (BRANCO, 1996), apesar de alguns 

autores discordarem desta correlação (BERNARDO, 1995).

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
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CREA 7.108-D/PR  

Numericamente o menor valor obtido em Qs foi para PFA03, o qual retornou após 

aplicação no modelo o valor de 9,03, seguido de PFA01, PFA04 e PFA06 onde 

respectivamente foram obtidos os valores de 11,15, 18,74 e 22,22. 

Os altos valores encontrados para coliformes totais e Escherichia coli

podem estar vinculados com a grande proximidade da zona urbana do município de 

Prudentópolis, a qual pode estar comprometendo a capacidade de diluição do rio dos

Os valores menos elevados identificados, nos demais pontos, são atribuídos à falta de medidas 

protecionistas e falta de controle sanitário nas zonas rurais que são margeadas pelo rio dos 

Comparando os valores obtidos nas amostragens para a variável coliformes totais 

com a mesma variável da serie histórica de dados da estação 64620000 

7.212.310,95 N / 505.764,67 E e altitude 690

Prudentópolis durante o período de 07/07/1987 a 26/04/2011, observa-

comparação, a média foi de 5,637 x 104/100 mililitros de amostra. O valor médio registrado 

pela estação se mostra superior aos determinados em agosto de 2012, pois, o valor de pico 

para coliformes totais foi registrado em PFA01, computando-se 2,3 x10

A comparação mostra que no trecho de análise este parâmetro obteve resultados melhores do 

que a série histórica da estação. Tal fato pode estar associado tanto com questões de 

preservacionistas, como de uma maior capacidade de diluição e autodepuração do rio dos 

Segundo a resolução CONAMA nº 357/05 a contagem de coliformes fecais não 

deverá exceder ao limite de 1.000 NMP fecais por 100 mililitros de amostra para rios da 

classe 2, o qual se enquadra o rio dos Patos. 

De acordo com ROSLEV et al. (2004), a descoberta de contaminantes fecais deve 

ser umas das principais prioridades no controle da qualidade da água. A presença destes 

microrganismos indica a possibilidade da existência de microrganismos intestinais 

togênicos como vírus, bactérias, vermes e protozoários (BRANCO, 1996), apesar de alguns 

autores discordarem desta correlação (BERNARDO, 1995). 
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Numericamente o menor valor obtido em Qs foi para PFA03, o qual retornou após 

aplicação no modelo o valor de 9,03, seguido de PFA01, PFA04 e PFA06 onde 

Escherichia coli em PFA01 

podem estar vinculados com a grande proximidade da zona urbana do município de 

Prudentópolis, a qual pode estar comprometendo a capacidade de diluição do rio dos Patos. 

Os valores menos elevados identificados, nos demais pontos, são atribuídos à falta de medidas 

protecionistas e falta de controle sanitário nas zonas rurais que são margeadas pelo rio dos 

ariável coliformes totais 

com a mesma variável da serie histórica de dados da estação 64620000 - IV01 - RIO DOS 

690 m) no município de 

-se que, na estação de 

/100 mililitros de amostra. O valor médio registrado 

pela estação se mostra superior aos determinados em agosto de 2012, pois, o valor de pico 

se 2,3 x104 NMP/100 mL C.F. 

A comparação mostra que no trecho de análise este parâmetro obteve resultados melhores do 

que a série histórica da estação. Tal fato pode estar associado tanto com questões de 

pacidade de diluição e autodepuração do rio dos 

Segundo a resolução CONAMA nº 357/05 a contagem de coliformes fecais não 

deverá exceder ao limite de 1.000 NMP fecais por 100 mililitros de amostra para rios da 

(2004), a descoberta de contaminantes fecais deve 

ser umas das principais prioridades no controle da qualidade da água. A presença destes 

microrganismos indica a possibilidade da existência de microrganismos intestinais 

togênicos como vírus, bactérias, vermes e protozoários (BRANCO, 1996), apesar de alguns 
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- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Os valores encontrados de DBO, nos pontos amostrados, estão apresentados na

Figura 6.1.10-17. No ponto PFA01

PFA03, PFA04 e PFA06 o método aplicado

referente as concentrações de DBO, indicando apenas que estes valores são menores que 

mg/L.  

Estes valores se apresentaram abaixo do limite de 5,0 mg/L, não violando o 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 para rios de classe 2, portanto, para o 

cálculo do IQA foi estipulado o valor de 1,0 mg/L para os pontos onde não foi possíve

o valor absoluto (PFA03, PFA04 e PFA06), procurando, com isso, não subestimar, nem 

desconsiderar o dado registrado (DQO<1,0). Decorrente desta aproximação os valores obtidos 

em função das equações da curva Qs para o parâmetro foram iguais, obtendo

quatro pontos de amostragem o valor de 88,36 representados no gráfico da 

Figura 6.1.10-17-

                                        
1  OPEN Reflux method. In: STANDARD methods for the examination of water a
Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 5:15
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Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Os valores encontrados de DBO, nos pontos amostrados, estão apresentados na

17. No ponto PFA01 a DBO apresentou o valor de 1,0 mg/L, enquanto em 

PFA03, PFA04 e PFA06 o método aplicado1 para a análise, não forneceu um valor absoluto 

referente as concentrações de DBO, indicando apenas que estes valores são menores que 

Estes valores se apresentaram abaixo do limite de 5,0 mg/L, não violando o 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 para rios de classe 2, portanto, para o 

cálculo do IQA foi estipulado o valor de 1,0 mg/L para os pontos onde não foi possíve

o valor absoluto (PFA03, PFA04 e PFA06), procurando, com isso, não subestimar, nem 

desconsiderar o dado registrado (DQO<1,0). Decorrente desta aproximação os valores obtidos 

em função das equações da curva Qs para o parâmetro foram iguais, obtendo

quatro pontos de amostragem o valor de 88,36 representados no gráfico da 

 
- Comportamento da variável DBO ao longo do trecho analisado.

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                 
OPEN Reflux method. In: STANDARD methods for the examination of water a
Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 5:15-16 (Method 5220 B). 
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Os valores encontrados de DBO, nos pontos amostrados, estão apresentados na 

a DBO apresentou o valor de 1,0 mg/L, enquanto em 

para a análise, não forneceu um valor absoluto 

referente as concentrações de DBO, indicando apenas que estes valores são menores que 1,0 

Estes valores se apresentaram abaixo do limite de 5,0 mg/L, não violando o 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 para rios de classe 2, portanto, para o 

cálculo do IQA foi estipulado o valor de 1,0 mg/L para os pontos onde não foi possível obter 

o valor absoluto (PFA03, PFA04 e PFA06), procurando, com isso, não subestimar, nem 

desconsiderar o dado registrado (DQO<1,0). Decorrente desta aproximação os valores obtidos 

em função das equações da curva Qs para o parâmetro foram iguais, obtendo-se para os 

quatro pontos de amostragem o valor de 88,36 representados no gráfico da Figura 6.1.10-18. 

Comportamento da variável DBO ao longo do trecho analisado. 

OPEN Reflux method. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. 
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Figura 6.1.10-18-Pontos calculados para o parâmetro DBO em função de curva de valoração no IQA

A DBO obtida neste levantamento quando comparada com a 

estação 64620000 - IV01 -

revela que na estação os valores obtidos historicamente se aproximam do dobro, sendo a 

média obtida na estação de 1,93

devido ao fato que em três amostragens (PFA03, PFA04 e PFA06) não foi possível obter um 

valor definido e, sim, apenas um indicativo de que a DBO para estes pontos é menor que 

1,00 mg/L O2.  

Do ponto de vista técnico os valores ob

ENERBIOS) da série histórica da estação em comparação conduzem a um parecer positivo 

em relação às águas do rio dos Patos no trecho analisado.

Segundo PERES (2002) os fatores que influenciam na DBO são os lançamentos 

domésticos e industriais de águas residuárias, carreamento por chuvas de compostos que 

demandam oxigênio para sua estabilização, concentração de compostos orgânicos e 

inorgânicos, revolvimento do sedimento de fundo e a turbulência, devido à ação dos ventos e 

da influência das margens e do fundo. 

Destaca-se que as coletas de amostras de água no rio dos Patos foram realizadas 

em tempo seco (ausência de chuva) e os níveis de DBO podem aumentar em períodos de 

chuva devido à lavagem do solo provocado pelo escoamento supe

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Pontos calculados para o parâmetro DBO em função de curva de valoração no IQA
Fonte: Elaboração própria. 

A DBO obtida neste levantamento quando comparada com a 

- RIO DOS PATOS para o período de 07/07/1987 a 26/04/2011, 

revela que na estação os valores obtidos historicamente se aproximam do dobro, sendo a 

média obtida na estação de 1,93 mg/L O2. Estes valores ainda podem ser maiores que o dobro 

devido ao fato que em três amostragens (PFA03, PFA04 e PFA06) não foi possível obter um 

valor definido e, sim, apenas um indicativo de que a DBO para estes pontos é menor que 

Do ponto de vista técnico os valores obtidos abaixo (dados de campo 

ENERBIOS) da série histórica da estação em comparação conduzem a um parecer positivo 

em relação às águas do rio dos Patos no trecho analisado. 

Segundo PERES (2002) os fatores que influenciam na DBO são os lançamentos 

e industriais de águas residuárias, carreamento por chuvas de compostos que 

demandam oxigênio para sua estabilização, concentração de compostos orgânicos e 

inorgânicos, revolvimento do sedimento de fundo e a turbulência, devido à ação dos ventos e 

uência das margens e do fundo.  

se que as coletas de amostras de água no rio dos Patos foram realizadas 

em tempo seco (ausência de chuva) e os níveis de DBO podem aumentar em períodos de 

chuva devido à lavagem do solo provocado pelo escoamento superficial.
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Pontos calculados para o parâmetro DBO em função de curva de valoração no IQA 

A DBO obtida neste levantamento quando comparada com a da série histórica da 

RIO DOS PATOS para o período de 07/07/1987 a 26/04/2011, 

revela que na estação os valores obtidos historicamente se aproximam do dobro, sendo a 

em ser maiores que o dobro 

devido ao fato que em três amostragens (PFA03, PFA04 e PFA06) não foi possível obter um 

valor definido e, sim, apenas um indicativo de que a DBO para estes pontos é menor que 

tidos abaixo (dados de campo 

ENERBIOS) da série histórica da estação em comparação conduzem a um parecer positivo 

Segundo PERES (2002) os fatores que influenciam na DBO são os lançamentos 

e industriais de águas residuárias, carreamento por chuvas de compostos que 

demandam oxigênio para sua estabilização, concentração de compostos orgânicos e 

inorgânicos, revolvimento do sedimento de fundo e a turbulência, devido à ação dos ventos e 

se que as coletas de amostras de água no rio dos Patos foram realizadas 

em tempo seco (ausência de chuva) e os níveis de DBO podem aumentar em períodos de 

rficial. 
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- Nitrogênio Total (Kjeldahl + nitrato + nitrito) 

A Figura 6.1.10

Nitrato para os pontos amostrados. E a 

como parâmetro para o cálculo do IQA.

Figura 6.1.10-19- Comportamento das variáveis Nitrogênio Total (NT) e Nitrato ao longo do trecho analisado

Figura 6.1.10-20- Pontos calculados para o parâmetro NT em função da curva de valoração no IQA
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Nitrogênio Total (Kjeldahl + nitrato + nitrito)  

6.1.10-19 apresenta as concentrações de nitrogênio total (NT) e de 

Nitrato para os pontos amostrados. E a Figura 6.1.10-20 apresenta o comportamento do NT 

como parâmetro para o cálculo do IQA. 

Comportamento das variáveis Nitrogênio Total (NT) e Nitrato ao longo do trecho analisado
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Pontos calculados para o parâmetro NT em função da curva de valoração no IQA
Fonte: Elaboração própria. 
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trações de nitrogênio total (NT) e de 

apresenta o comportamento do NT 

 
Comportamento das variáveis Nitrogênio Total (NT) e Nitrato ao longo do trecho analisado. 

Pontos calculados para o parâmetro NT em função da curva de valoração no IQA. 
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No ponto PFA01, a concentração de NT não pôde ser determinada em valor 

absoluto pelo método aplicado

o valor da concentração de NT é menor

Para o cálculo do IQA em PFA01 foi estipulado o valor de 1,0 mg/L de NT, 

procurando, não subestimar nem desconsiderar o

amostragem foram obtidos valores absolutos para a concentração de NT, a concentração 

máxima foi encontrada em PFA03, tendo sido obtido 1,22 mg/L. Em PFA04 registrou

valor de 1,07 mg/L, sendo o menor valor determi

voltou a crescer em relação a PFA04 acusando 1,14 mg/L.

O nitrogênio total não apresenta limite máximo de concentração padronizado pela 

Resolução CONAMA nº 357/05. Ambas as formas, orgânica e amoniacal, estão presentes e

detritos de nitrogênio orgânico oriundos de atividades biológicas naturais e são importantes 

para avaliar o nitrogênio disponível para as atividades biológicas. O NT pode contribuir, 

juntamente com o fósforo total, para a eutrofização

As concentrações de nitrato encontradas nas amostras de água do rio dos Patos 

apresentaram os seguintes valores de concentrações: PFA01=0,77

PFA04=0,78 mg/L e PFA06=0,81

máximo estipulado pela Resolução CONAMA nº 357/2005, a qual estipula para rios da classe 

2 um limite máximo de 10,00

onde foi obtido concentração igual a 0,81

valores muito próximos, sendo igual a 0,77

0,75 mg/L foi obtido na amostra de água de PFA03.

A fonte secundária para comparação de dados (64620000 

PATOS) mostra que esta variável se comportou no 

                                        
2 MACRO-KJELDAHL method. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21
ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 4: 131

3  Fenômeno causado pelo excesso de nutrientes (compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio) numa 
massa de água, provocando um aumento excessivo de algas.
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No ponto PFA01, a concentração de NT não pôde ser determinada em valor 

o pelo método aplicado2 na análise. O método analítico apenas indicou que em PFA01 

o valor da concentração de NT é menor que 1,00 mg/L.  

Para o cálculo do IQA em PFA01 foi estipulado o valor de 1,0 mg/L de NT, 

procurando, não subestimar nem desconsiderar o dado registrado. Nos demais pontos de 

amostragem foram obtidos valores absolutos para a concentração de NT, a concentração 

máxima foi encontrada em PFA03, tendo sido obtido 1,22 mg/L. Em PFA04 registrou

valor de 1,07 mg/L, sendo o menor valor determinado. Em PFA06 a concentração de NT 

voltou a crescer em relação a PFA04 acusando 1,14 mg/L. 

O nitrogênio total não apresenta limite máximo de concentração padronizado pela 

Resolução CONAMA nº 357/05. Ambas as formas, orgânica e amoniacal, estão presentes e

detritos de nitrogênio orgânico oriundos de atividades biológicas naturais e são importantes 

para avaliar o nitrogênio disponível para as atividades biológicas. O NT pode contribuir, 

juntamente com o fósforo total, para a eutrofização3 dos corpos d' água. 

As concentrações de nitrato encontradas nas amostras de água do rio dos Patos 

apresentaram os seguintes valores de concentrações: PFA01=0,77 mg/L; PFA03=0,75

mg/L e PFA06=0,81 mg/L. Estas concentrações ficaram abaixo do limite 

ipulado pela Resolução CONAMA nº 357/2005, a qual estipula para rios da classe 

2 um limite máximo de 10,00 mg/L. O valor máximo foi encontrado na amostra de PFA06, 

onde foi obtido concentração igual a 0,81 mg/L, as amostras de PFA01 e PFA04, registraram 

lores muito próximos, sendo igual a 0,77 mg/L e 0,75 mg/L respectivamente. O mínimo de 

mg/L foi obtido na amostra de água de PFA03. 

A fonte secundária para comparação de dados (64620000 

PATOS) mostra que esta variável se comportou no período avaliado com o máximo de 

                                                 
KJELDAHL method. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21

ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 4: 131-132 (Method 4500-Norg B). 
Fenômeno causado pelo excesso de nutrientes (compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio) numa 
massa de água, provocando um aumento excessivo de algas. 
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No ponto PFA01, a concentração de NT não pôde ser determinada em valor 

na análise. O método analítico apenas indicou que em PFA01 

Para o cálculo do IQA em PFA01 foi estipulado o valor de 1,0 mg/L de NT, 

dado registrado. Nos demais pontos de 

amostragem foram obtidos valores absolutos para a concentração de NT, a concentração 

máxima foi encontrada em PFA03, tendo sido obtido 1,22 mg/L. Em PFA04 registrou-se o 

nado. Em PFA06 a concentração de NT 

O nitrogênio total não apresenta limite máximo de concentração padronizado pela 

Resolução CONAMA nº 357/05. Ambas as formas, orgânica e amoniacal, estão presentes em 

detritos de nitrogênio orgânico oriundos de atividades biológicas naturais e são importantes 

para avaliar o nitrogênio disponível para as atividades biológicas. O NT pode contribuir, 

 

As concentrações de nitrato encontradas nas amostras de água do rio dos Patos 

mg/L; PFA03=0,75 mg/L; 

mg/L. Estas concentrações ficaram abaixo do limite 

ipulado pela Resolução CONAMA nº 357/2005, a qual estipula para rios da classe 

mg/L. O valor máximo foi encontrado na amostra de PFA06, 

mg/L, as amostras de PFA01 e PFA04, registraram 

mg/L respectivamente. O mínimo de 

A fonte secundária para comparação de dados (64620000 - IV01 - RIO DOS 

período avaliado com o máximo de 

KJELDAHL method. In: STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 21th 
 

Fenômeno causado pelo excesso de nutrientes (compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio) numa 
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2,96 mg/L NT registrado em 13/09/1989. A concentração mínima foi obtida em 22/06/1989 e 

computou 0,10 mg/L NT. A média durante o período integral de avaliação foi de 0,79

de NT no espaço temporal de 19/02/1987 a 21/03/

registraram a média para os pontos medidos de 1,10

SERRANO (1997) observou maiores concentrações de nitrato durante períodos

chuvosos, onde o aumento da temperatura de um período para outro acelerou as r

químicas e o metabolismo dos microrganismos aquáticos, elevando a taxa de decomposição 

da matéria orgânica, contribuindo para o aumento das formas inorgânicas de nitrogênio. 

Os baixos valores encontrados de nitrato nas águas do rio dos Patos indica

aporte de nitrogênio pode ser baixo no sistema, e que se existirem descargas de esgotos 

domésticos no rio dos Patos ainda não estão influenciando significativamente na concentração 

de nitrato na água. 

O nitrogênio total foi o parâmetro utilizado no

índice de qualidade da água (

NT não apresentou uma variação significativa, quando calculado na curva Qs, o menor val

obtido em Qs foi para PFA03, sendo igual a 90,48, o valor de pico 

registrando-se 92,13, pontos PFA03 e PFA06 registraram valores medianos entre o máximo e 

o mínimo sendo 90,48 e 91,08 respectivamente. 

- Fosfato Total (PO

A concentração de PO

Figura 6.1.10-21. Ao lado é apresentado o gráfico que contempla os valores calculados para 

este parâmetro na curva de ponderação Qs para o cálculo do IQA (
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mg/L NT registrado em 13/09/1989. A concentração mínima foi obtida em 22/06/1989 e 

mg/L NT. A média durante o período integral de avaliação foi de 0,79

de NT no espaço temporal de 19/02/1987 a 21/03/2012. Os dados no levantamento de campo 

registraram a média para os pontos medidos de 1,10 mg/L de NT.  

SERRANO (1997) observou maiores concentrações de nitrato durante períodos

chuvosos, onde o aumento da temperatura de um período para outro acelerou as r

químicas e o metabolismo dos microrganismos aquáticos, elevando a taxa de decomposição 

da matéria orgânica, contribuindo para o aumento das formas inorgânicas de nitrogênio. 

Os baixos valores encontrados de nitrato nas águas do rio dos Patos indica

aporte de nitrogênio pode ser baixo no sistema, e que se existirem descargas de esgotos 

domésticos no rio dos Patos ainda não estão influenciando significativamente na concentração 

O nitrogênio total foi o parâmetro utilizado no presente trabalho para o cálculo do 

índice de qualidade da água (Figura 6.1.10-20) variando espacialmente as determinações. O 

NT não apresentou uma variação significativa, quando calculado na curva Qs, o menor val

obtido em Qs foi para PFA03, sendo igual a 90,48, o valor de pico é 

se 92,13, pontos PFA03 e PFA06 registraram valores medianos entre o máximo e 

o mínimo sendo 90,48 e 91,08 respectivamente.  

Fosfato Total (PO4) 

ação de PO4 total nos pontos amostrados se encontra no gráfico da 

. Ao lado é apresentado o gráfico que contempla os valores calculados para 

este parâmetro na curva de ponderação Qs para o cálculo do IQA (Figura 
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mg/L NT registrado em 13/09/1989. A concentração mínima foi obtida em 22/06/1989 e 

mg/L NT. A média durante o período integral de avaliação foi de 0,79 mg/L 

2012. Os dados no levantamento de campo 

SERRANO (1997) observou maiores concentrações de nitrato durante períodos 

chuvosos, onde o aumento da temperatura de um período para outro acelerou as reações 

químicas e o metabolismo dos microrganismos aquáticos, elevando a taxa de decomposição 

da matéria orgânica, contribuindo para o aumento das formas inorgânicas de nitrogênio.  

Os baixos valores encontrados de nitrato nas águas do rio dos Patos indicam que o 

aporte de nitrogênio pode ser baixo no sistema, e que se existirem descargas de esgotos 

domésticos no rio dos Patos ainda não estão influenciando significativamente na concentração 

presente trabalho para o cálculo do 

) variando espacialmente as determinações. O 

NT não apresentou uma variação significativa, quando calculado na curva Qs, o menor valor 

é observado em PFA01 

se 92,13, pontos PFA03 e PFA06 registraram valores medianos entre o máximo e 

total nos pontos amostrados se encontra no gráfico da 

. Ao lado é apresentado o gráfico que contempla os valores calculados para 

Figura 6.1.10-22). 
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Figura 6.1.10-21- Comportamento da variável Fosfato Total (PO

Figura 6.1.10-22- Pontos calculados para o parâmetro Fósforo Total em função da curva de valoração no IQA.

A Resolução CONAMA nº 357/05 determina que a concentração do fósforo total 

deve ser realizada como função do tempo de re

Patos no trecho avaliado é classificado, de acordo com a resolução acima citada, como 

ambiente lótico, ou seja, águas continentais moventes, com tempo de residência inferior a 2 

dias. Nesta condição o limite de 

As maiores concentrações de fósforo total ocorreram nas amostras de água de 

PFA01 e PFA06, sendo igual a 0,04 mg/L,

PFA04 registrando-se 0,03 mg/L, na data d

o parâmetro este esteve em acordo com a legislação nos quatro pontos analisados. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Comportamento da variável Fosfato Total (PO4) ao longo do trecho analisado.
Fonte: Elaboração própria. 

Pontos calculados para o parâmetro Fósforo Total em função da curva de valoração no IQA.
Fonte: Elaboração própria. 

A Resolução CONAMA nº 357/05 determina que a concentração do fósforo total 

deve ser realizada como função do tempo de residência da água no corpo hídrico. O rio dos 

Patos no trecho avaliado é classificado, de acordo com a resolução acima citada, como 

ambiente lótico, ou seja, águas continentais moventes, com tempo de residência inferior a 2 

dias. Nesta condição o limite de fósforo total para rios de Classe 2 é de 0,10 mg/L P. 

As maiores concentrações de fósforo total ocorreram nas amostras de água de 

igual a 0,04 mg/L, e as menores em amostras dos pontos PFA03 e 

se 0,03 mg/L, na data da coleta. De acordo com a concentração limite para 

o parâmetro este esteve em acordo com a legislação nos quatro pontos analisados. 
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) ao longo do trecho analisado. 

 
Pontos calculados para o parâmetro Fósforo Total em função da curva de valoração no IQA. 

A Resolução CONAMA nº 357/05 determina que a concentração do fósforo total 

sidência da água no corpo hídrico. O rio dos 

Patos no trecho avaliado é classificado, de acordo com a resolução acima citada, como 

ambiente lótico, ou seja, águas continentais moventes, com tempo de residência inferior a 2 

fósforo total para rios de Classe 2 é de 0,10 mg/L P.  

As maiores concentrações de fósforo total ocorreram nas amostras de água de 

e as menores em amostras dos pontos PFA03 e 

a coleta. De acordo com a concentração limite para 

o parâmetro este esteve em acordo com a legislação nos quatro pontos analisados.  



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Como parâmetro do IQA (

apresentou como menor valor obtido 88,47 para os

(valor de pico) observado em PFA03 e PFA04. 

O fósforo pode ser originado naturalmente na bacia por meio da dissolução de 

rochas e da decomposição da matéria orgânica; e também por influência antrópica pela 

descarga de despejos domésticos, industriais e de fertilizantes (MACEDO, 2001).

O ciclo do fósforo é influenciado por fatores ambientais tais como potencial 

redox4, temperatura, e atividades biológicas como a decomposição (BORGES, 1999). 

As concentrações de fósforo

devido ao escoamento superficial da bacia de drenagem. Além disso, o maior revolvimento do 

fundo provocado pela maior vazão da água do rio (aumento da turbulência), que ocorre em 

períodos chuvosos, influenc

caracterizados por chuvas, fator este que não ocorreu durante o período das amostragens 

(agosto/2012), mesmo no ponto PFA03 que é caracterizado por uma turbulência relativamente 

alta.  

Apesar de, na bacia do rio dos Patos, o solo ser ocupado predominantemente por 

atividades agrícolas, como lavouras de milho, mandioca, fumo dentre outras, os quais 

demandam o uso de fertilizantes; além da ocupação por pastagens, as quais favorecem 

processos erosivos nas margens do rio, a concentração de fósforo total não foi alta. O valor de 

limite máximo definido pela Resolução CONAMA nº

ultrapassado em nenhum dos pontos analisados. 

 

 

                                        
4 Potencial redox ou ORP (OxidationReductionPotential) é a espontaneidade, ou a tendência de 
química adquirir elétrons e, desse modo, ser

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Como parâmetro do IQA (Figura 6.1.10-22) o PO4 total calculado na curva Qs 

apresentou como menor valor obtido 88,47 para os pontos PFA01 e PFA06, e igual a 90,99 

(valor de pico) observado em PFA03 e PFA04.  

O fósforo pode ser originado naturalmente na bacia por meio da dissolução de 

rochas e da decomposição da matéria orgânica; e também por influência antrópica pela 

e despejos domésticos, industriais e de fertilizantes (MACEDO, 2001).

O ciclo do fósforo é influenciado por fatores ambientais tais como potencial 

, temperatura, e atividades biológicas como a decomposição (BORGES, 1999). 

As concentrações de fósforo podem sofrer elevação durante períodos chuvosos, 

devido ao escoamento superficial da bacia de drenagem. Além disso, o maior revolvimento do 

fundo provocado pela maior vazão da água do rio (aumento da turbulência), que ocorre em 

períodos chuvosos, influencia a elevação da concentração de fósforo total durante períodos 

caracterizados por chuvas, fator este que não ocorreu durante o período das amostragens 

(agosto/2012), mesmo no ponto PFA03 que é caracterizado por uma turbulência relativamente 

de, na bacia do rio dos Patos, o solo ser ocupado predominantemente por 

atividades agrícolas, como lavouras de milho, mandioca, fumo dentre outras, os quais 

demandam o uso de fertilizantes; além da ocupação por pastagens, as quais favorecem 

vos nas margens do rio, a concentração de fósforo total não foi alta. O valor de 

limite máximo definido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 não foi atingido ou 

ultrapassado em nenhum dos pontos analisados.  

                                                 
(OxidationReductionPotential) é a espontaneidade, ou a tendência de 
e, desse modo, ser reduzido. Cada espécie tem seu potencial intrínseco de redução.
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total calculado na curva Qs 

pontos PFA01 e PFA06, e igual a 90,99 

O fósforo pode ser originado naturalmente na bacia por meio da dissolução de 

rochas e da decomposição da matéria orgânica; e também por influência antrópica pela 

e despejos domésticos, industriais e de fertilizantes (MACEDO, 2001). 

O ciclo do fósforo é influenciado por fatores ambientais tais como potencial 

, temperatura, e atividades biológicas como a decomposição (BORGES, 1999).  

podem sofrer elevação durante períodos chuvosos, 

devido ao escoamento superficial da bacia de drenagem. Além disso, o maior revolvimento do 

fundo provocado pela maior vazão da água do rio (aumento da turbulência), que ocorre em 

ia a elevação da concentração de fósforo total durante períodos 

caracterizados por chuvas, fator este que não ocorreu durante o período das amostragens 

(agosto/2012), mesmo no ponto PFA03 que é caracterizado por uma turbulência relativamente 

de, na bacia do rio dos Patos, o solo ser ocupado predominantemente por 

atividades agrícolas, como lavouras de milho, mandioca, fumo dentre outras, os quais 

demandam o uso de fertilizantes; além da ocupação por pastagens, as quais favorecem 

vos nas margens do rio, a concentração de fósforo total não foi alta. O valor de 

357/2005 não foi atingido ou 

(OxidationReductionPotential) é a espontaneidade, ou a tendência de uma espécie 
. Cada espécie tem seu potencial intrínseco de redução. 
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- Turbidez (TU)

As variações no valor de turbidez d

como os valores calculados para este parâmetro em função das equações do IQA (curva Qs) 

para o parâmetro são apresentados abaixo na 

Figura 6.1.10-23- Comportamento da variável Turbidez ao longo do trecho analisado

Figura 6.1.10-24- Pontos calculados p
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Turbidez (TU) 

As variações no valor de turbidez da água, nos quatro pontos amostrados, assim 

como os valores calculados para este parâmetro em função das equações do IQA (curva Qs) 

para o parâmetro são apresentados abaixo na Figura 6.1.10-23 e Figura 6.1.10

Comportamento da variável Turbidez ao longo do trecho analisado
Fonte: Elaboração própria. 

 
Pontos calculados para a Turbidez em função de curva de valoração do IQA

Fonte: Elaboração própria. 
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a água, nos quatro pontos amostrados, assim 

como os valores calculados para este parâmetro em função das equações do IQA (curva Qs) 

6.1.10-24. 

 
Comportamento da variável Turbidez ao longo do trecho analisado 

 
ara a Turbidez em função de curva de valoração do IQA 
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De uma forma geral, os valores encontrados de turbidez apresentaram

nos pontos amostrados, uma vez, que a Resolução CONAMA nº 357/2005 define como 

limitante o valor de 40 NTU para o parâmetro em discussão para águas doces da Classe 2.

Na amostra coletada em PFA04, foi registrada a maior turbidez de 12,25

Amostras de água em PFA01 e PFA03 registraram os menores valores, sendo, 10,45 NTU em 

PFA01 e 10,91 NTU para PFA03. Em PFA06, a amostra registrou 11,03 NTU.

Os valores encontrados na aplicação dos dados na curva Qs, fator para cálculo do 

IQA (Figura 6.1.10-24), remetem a valores não satisfatórios sendo para PFA01 o melhor 

índice encontrado igual a 76,40. PFA03 e 

respectivamente. A menor contribuição em termos de Qs para este parâmetro foi determinado 

em PFA04 o qual registrou 73,12.

O valor remetido a PFA04 (73,12) pode estar vinculado ao fator local, neste ponto 

o rio dos Patos apresenta

fazendo com que as águas do rio nesta região sejam mais carregadas de sedimentos, 

promovendo assim, a elevação na turbidez, mesmo no período seco. 

Conforme FRITZSONS 

partículas para dentro do leito do rio, além de aumentar o volume e a vazão da água, o que 

influencia na ressuspensão dos sedimentos e na erosão de encostas das margens, contribuindo 

para o aumento da turbidez. 

No contexto geral, inferindo

climáticas colaboraram para índices de turbidez baixos, uma vez, que a ocorrência de 

precipitações na região foi praticamente nula e os índices representaram em média 25% do 

limite máximo exigido pela legislação pertinente.
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De uma forma geral, os valores encontrados de turbidez apresentaram

nos pontos amostrados, uma vez, que a Resolução CONAMA nº 357/2005 define como 

de 40 NTU para o parâmetro em discussão para águas doces da Classe 2.

Na amostra coletada em PFA04, foi registrada a maior turbidez de 12,25

Amostras de água em PFA01 e PFA03 registraram os menores valores, sendo, 10,45 NTU em 

PFA03. Em PFA06, a amostra registrou 11,03 NTU.

Os valores encontrados na aplicação dos dados na curva Qs, fator para cálculo do 

24), remetem a valores não satisfatórios sendo para PFA01 o melhor 

índice encontrado igual a 76,40. PFA03 e PFA06 mostram os menores índices 75,53 e 75,31 

respectivamente. A menor contribuição em termos de Qs para este parâmetro foi determinado 

em PFA04 o qual registrou 73,12. 

O valor remetido a PFA04 (73,12) pode estar vinculado ao fator local, neste ponto 

o dos Patos apresenta-se com corredeiras, o que provoca um escoamento turbulento 

fazendo com que as águas do rio nesta região sejam mais carregadas de sedimentos, 

promovendo assim, a elevação na turbidez, mesmo no período seco.  

Conforme FRITZSONS et al. (2003), as chuvas provocam o escoamento de 

partículas para dentro do leito do rio, além de aumentar o volume e a vazão da água, o que 

influencia na ressuspensão dos sedimentos e na erosão de encostas das margens, contribuindo 

para o aumento da turbidez.  

contexto geral, inferindo-se ao mês da coleta (agosto/2012) as condições 

climáticas colaboraram para índices de turbidez baixos, uma vez, que a ocorrência de 

precipitações na região foi praticamente nula e os índices representaram em média 25% do 

ido pela legislação pertinente. 
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De uma forma geral, os valores encontrados de turbidez apresentaram-se baixos, 

nos pontos amostrados, uma vez, que a Resolução CONAMA nº 357/2005 define como 

de 40 NTU para o parâmetro em discussão para águas doces da Classe 2. 

Na amostra coletada em PFA04, foi registrada a maior turbidez de 12,25 NTU. 

Amostras de água em PFA01 e PFA03 registraram os menores valores, sendo, 10,45 NTU em 

PFA03. Em PFA06, a amostra registrou 11,03 NTU. 

Os valores encontrados na aplicação dos dados na curva Qs, fator para cálculo do 

24), remetem a valores não satisfatórios sendo para PFA01 o melhor 

PFA06 mostram os menores índices 75,53 e 75,31 

respectivamente. A menor contribuição em termos de Qs para este parâmetro foi determinado 

O valor remetido a PFA04 (73,12) pode estar vinculado ao fator local, neste ponto 

se com corredeiras, o que provoca um escoamento turbulento 

fazendo com que as águas do rio nesta região sejam mais carregadas de sedimentos, 

2003), as chuvas provocam o escoamento de 

partículas para dentro do leito do rio, além de aumentar o volume e a vazão da água, o que 

influencia na ressuspensão dos sedimentos e na erosão de encostas das margens, contribuindo 

se ao mês da coleta (agosto/2012) as condições 

climáticas colaboraram para índices de turbidez baixos, uma vez, que a ocorrência de 

precipitações na região foi praticamente nula e os índices representaram em média 25% do 
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- Sólidos Totais (ST)

O comportamento da concentração de ST em função de PFA01, PFA03, PFA04 e 

PFA06 é apresentado na Erro! Fonte de referência não encontrada.

6.1.10-26 representa os resultados das análises quando aplicados ao modelo de ST para a 

determinação do IQA. 

Figura 6.1.10-25

Figura 6.1.10-26- Pontos calculados para o parâmetro ST em função da curva de valoração no IQA.
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Sólidos Totais (ST) 

O comportamento da concentração de ST em função de PFA01, PFA03, PFA04 e 

Erro! Fonte de referência não encontrada.. Por sua vez, 

representa os resultados das análises quando aplicados ao modelo de ST para a 

25- Comportamento da variável ST ao longo do trecho analisado
Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Pontos calculados para o parâmetro ST em função da curva de valoração no IQA.

Fonte: Elaboração própria. 
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O comportamento da concentração de ST em função de PFA01, PFA03, PFA04 e 

. Por sua vez, a Figura 

representa os resultados das análises quando aplicados ao modelo de ST para a 

 
Comportamento da variável ST ao longo do trecho analisado. 

Pontos calculados para o parâmetro ST em função da curva de valoração no IQA. 
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A concentração de sólidos totais, apresentou uma variação de PFA01 e PFA03, 

respectivamente 59,00 mg/L e 58

PFA06, os quais responderam com os valores de 65,00 mg/L e 64,00

Mesmo com as diferenças salientadas acima, a inserção dos dados de ST no 

modelo do IQA representaram val

PFA04=85,94 e PFA06=85,91), mostrando que as concentrações de ST devem ser bem mais 

elevadas para arrastar o parâmetro para uma faixa mais inferior. 

Quando comparados os valores obtidos para ST com a média h

IV01 – RIO DOS PATOS (código: 64622000), a qual converge para 101,15

permite confirmar que nos pontos avaliados o rio dos Patos apresentou uma água de melhor 

qualidade em relação ao parâmetro ST. 

Relacionando os valor

com a Resolução CONAMA nº

para rios de classe 2, concluímos que no trecho nesta pesquisa e no período de execução das 

amostragem o rio dos Patos obteve bons resultados para este parâmetro. Refletindo em termos 

percentuais entre 11,8% a 13,00% do valor máximo exigido pela legislação. 

Outro fator que pode estar associado com as baixas concentrações de sólidos 

totais nas águas do rio dos Patos é

agrícola próxima às margens do rio) e a existência de porções de mata ciliar nas margens, que 

desfavorece a entrada de partículas mesmo na região do ponto PFA01 (próxima à zona urbana 

do município de Prudentópolis).

É importante salientar ainda que a concentração de sólidos nos rios está 

relacionada com a precipitação, trechos de corredeiras, tipologia da vegetação, pedologia, 

topografia, e com uso e ocupação do solo da bacia e os possíveis impactos a

causados, além disso, há também a influência da correnteza e da turbulência que podem 

suspender partículas presentes no fundo dos rios. (SANTOS, 2000).

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

A concentração de sólidos totais, apresentou uma variação de PFA01 e PFA03, 

mg/L e 58 mg/L, quando em comparação com os pontos PFA04 e 

PFA06, os quais responderam com os valores de 65,00 mg/L e 64,00 mg/L. 

Mesmo com as diferenças salientadas acima, a inserção dos dados de ST no 

modelo do IQA representaram valores muito similares (PFA01=85,75; PFA03=85,72; 

PFA04=85,94 e PFA06=85,91), mostrando que as concentrações de ST devem ser bem mais 

elevadas para arrastar o parâmetro para uma faixa mais inferior.  

Quando comparados os valores obtidos para ST com a média h

RIO DOS PATOS (código: 64622000), a qual converge para 101,15

permite confirmar que nos pontos avaliados o rio dos Patos apresentou uma água de melhor 

qualidade em relação ao parâmetro ST.  

Relacionando os valores obtidos nas análises de campo para a concentração de ST 

com a Resolução CONAMA nº 357/05, a qual define como limite máximo 500,00

para rios de classe 2, concluímos que no trecho nesta pesquisa e no período de execução das 

atos obteve bons resultados para este parâmetro. Refletindo em termos 

percentuais entre 11,8% a 13,00% do valor máximo exigido pela legislação. 

Outro fator que pode estar associado com as baixas concentrações de sólidos 

totais nas águas do rio dos Patos é o relevo acidentado da bacia (o qual impede a atividade 

agrícola próxima às margens do rio) e a existência de porções de mata ciliar nas margens, que 

desfavorece a entrada de partículas mesmo na região do ponto PFA01 (próxima à zona urbana 

Prudentópolis). 

É importante salientar ainda que a concentração de sólidos nos rios está 

relacionada com a precipitação, trechos de corredeiras, tipologia da vegetação, pedologia, 

topografia, e com uso e ocupação do solo da bacia e os possíveis impactos a

causados, além disso, há também a influência da correnteza e da turbulência que podem 

suspender partículas presentes no fundo dos rios. (SANTOS, 2000). 
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A concentração de sólidos totais, apresentou uma variação de PFA01 e PFA03, 

mg/L, quando em comparação com os pontos PFA04 e 

mg/L.  

Mesmo com as diferenças salientadas acima, a inserção dos dados de ST no 

ores muito similares (PFA01=85,75; PFA03=85,72; 

PFA04=85,94 e PFA06=85,91), mostrando que as concentrações de ST devem ser bem mais 

Quando comparados os valores obtidos para ST com a média histórica da estação 

RIO DOS PATOS (código: 64622000), a qual converge para 101,15 mg/L, o resultado 

permite confirmar que nos pontos avaliados o rio dos Patos apresentou uma água de melhor 

es obtidos nas análises de campo para a concentração de ST 

357/05, a qual define como limite máximo 500,00 mg/L ST, 

para rios de classe 2, concluímos que no trecho nesta pesquisa e no período de execução das 

atos obteve bons resultados para este parâmetro. Refletindo em termos 

percentuais entre 11,8% a 13,00% do valor máximo exigido pela legislação.  

Outro fator que pode estar associado com as baixas concentrações de sólidos 

o relevo acidentado da bacia (o qual impede a atividade 

agrícola próxima às margens do rio) e a existência de porções de mata ciliar nas margens, que 

desfavorece a entrada de partículas mesmo na região do ponto PFA01 (próxima à zona urbana 

É importante salientar ainda que a concentração de sólidos nos rios está 

relacionada com a precipitação, trechos de corredeiras, tipologia da vegetação, pedologia, 

topografia, e com uso e ocupação do solo da bacia e os possíveis impactos antrópicos 

causados, além disso, há também a influência da correnteza e da turbulência que podem 
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- Temperatura da água (TA) e do Ambiente (TAmb) 

As temperaturas da água do rio dos Patos e do a

quatro pontos de coleta. A 

progressão horária na data da coleta. O gráfico da 

constante dos pontos de temperatura em função das aproximações realizadas pelo método 

IQA-CETESB aplicadas às condições ambientais do Brasil.

Figura 6.1.10-27- 

Figura 6.1.10-28- Pontos calculados para o parâmetro TA em função da curva de valoração no IQA.
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Temperatura da água (TA) e do Ambiente (TAmb)  

As temperaturas da água do rio dos Patos e do ambiente foram monitoradas nos 

quatro pontos de coleta. A Figura 6.1.10-27apresenta estas duas determinações em função da 

progressão horária na data da coleta. O gráfico da Figura 6.1.10-

constante dos pontos de temperatura em função das aproximações realizadas pelo método 

CETESB aplicadas às condições ambientais do Brasil. 

 Comportamento das variáveis TA e TAmb nos pontos analisados.

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Pontos calculados para o parâmetro TA em função da curva de valoração no IQA.
Fonte: Elaboração própria. 
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mbiente foram monitoradas nos 

apresenta estas duas determinações em função da 

-48mostra distribuição 

constante dos pontos de temperatura em função das aproximações realizadas pelo método 

pontos analisados. 

 
Pontos calculados para o parâmetro TA em função da curva de valoração no IQA. 
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A temperatura superficial da água 

altitude, estação do ano, período do dia e nível de água do rio (RIBEIRO, 2002). 

As baixas temperaturas registradas, na data da coleta são características da região 

para o mês de agosto. As menores temperaturas ob

o período da manhã e as maiores durante a tarde. Amostras de água medidas no período 

matutino (PFA06 e PFA04) computaram 10,7ºC em PFA06 e 13,

10h30min, respectivamente. Consecutivamente foram re

(14h05min) e PFA01 (16h50min) medindo

Outro contributivo em relação às baixas temperaturas da água do rio dos Patos 

quando comparadas com a temperatura ambiente na maior parte do tempo (

se deve, provavelmente, à presença da mata ciliar próxima aos pontos de amostragem e o 

desnível topográfico do local, o qual contribui para o sombreamento, reduzindo a entrada de 

radiação solar no local. Isto pode ser explica

sendo que PFA06 e PFA01 foram amostrados em horários onde as temperaturas do ar 

estavam mais quentes. 

Temperaturas baixas influenciam diretamente os processos biológicos como a 

decomposição, reduzindo a velo

contribuindo para a elevação do pH.

Conforme como colocado anteriormente a variação de temperatura para o 

parâmetro Qs no IQA é igual a 93, como apresenta a reta de cor rosa e os pontos apresentad

no gráfico da Figura 6.1.10

entre a temperatura do ambiente e temperatura do corpo hídrico no Brasil, raramente têm 

valores elevados, portanto, considera

zero, assim: 0≈∆T . 
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A temperatura superficial da água é influenciada por fatores como latitude, 

altitude, estação do ano, período do dia e nível de água do rio (RIBEIRO, 2002). 

As baixas temperaturas registradas, na data da coleta são características da região 

para o mês de agosto. As menores temperaturas obtidas nas águas do rio dos Patos foram para 

o período da manhã e as maiores durante a tarde. Amostras de água medidas no período 

matutino (PFA06 e PFA04) computaram 10,7ºC em PFA06 e 13,

10h30min, respectivamente. Consecutivamente foram realizadas as coletas nos pontos PFA03 

(14h05min) e PFA01 (16h50min) medindo-se 16,7ºC e 18,3ºC. 

Outro contributivo em relação às baixas temperaturas da água do rio dos Patos 

quando comparadas com a temperatura ambiente na maior parte do tempo (

se deve, provavelmente, à presença da mata ciliar próxima aos pontos de amostragem e o 

desnível topográfico do local, o qual contribui para o sombreamento, reduzindo a entrada de 

radiação solar no local. Isto pode ser explicado pela variação diurna da temperatura ambiente, 

sendo que PFA06 e PFA01 foram amostrados em horários onde as temperaturas do ar 

Temperaturas baixas influenciam diretamente os processos biológicos como a 

decomposição, reduzindo a velocidade das reações existentes (reduzem a liberação de CO

contribuindo para a elevação do pH. 

Conforme como colocado anteriormente a variação de temperatura para o 

parâmetro Qs no IQA é igual a 93, como apresenta a reta de cor rosa e os pontos apresentad

6.1.10-28. Esta consideração é feita, uma vez que as variações médias 

entre a temperatura do ambiente e temperatura do corpo hídrico no Brasil, raramente têm 

valores elevados, portanto, considera-se a variação da temperatura de equilíbrio próxima de 
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é influenciada por fatores como latitude, 

altitude, estação do ano, período do dia e nível de água do rio (RIBEIRO, 2002).  

As baixas temperaturas registradas, na data da coleta são características da região 

tidas nas águas do rio dos Patos foram para 

o período da manhã e as maiores durante a tarde. Amostras de água medidas no período 

matutino (PFA06 e PFA04) computaram 10,7ºC em PFA06 e 13,4ºC as 07h52min e 

alizadas as coletas nos pontos PFA03 

Outro contributivo em relação às baixas temperaturas da água do rio dos Patos 

quando comparadas com a temperatura ambiente na maior parte do tempo (Figura 6.1.10-27) 

se deve, provavelmente, à presença da mata ciliar próxima aos pontos de amostragem e o 

desnível topográfico do local, o qual contribui para o sombreamento, reduzindo a entrada de 

do pela variação diurna da temperatura ambiente, 

sendo que PFA06 e PFA01 foram amostrados em horários onde as temperaturas do ar 

Temperaturas baixas influenciam diretamente os processos biológicos como a 

cidade das reações existentes (reduzem a liberação de CO2), 

Conforme como colocado anteriormente a variação de temperatura para o 

parâmetro Qs no IQA é igual a 93, como apresenta a reta de cor rosa e os pontos apresentados 

. Esta consideração é feita, uma vez que as variações médias 

entre a temperatura do ambiente e temperatura do corpo hídrico no Brasil, raramente têm 

ção da temperatura de equilíbrio próxima de 
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- Síntese do IQA obtido no rio dos Patos nos pontos analisados

O IQA é calculado pelo produtório ponderado (Equação 

6.1.10-2) dos nove parâmetros da qualidade da água eleitos pelo método adotado, assim como 

a nota ou Qs de cada variável em função dos pontos amostrados

Tabela 6.1.10-5. 

Tabela 6.1.10-5- Notas isoladas para as variáveis analisadas em função de Qs e valores obtidos para o IQA em 

Parâmetro (Qs)

Oxigênio Dissolvido (OD) 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Demanda Bioquimica de Oxigenio (DBO)

Nitrogênio Total (NT) 

Fosforo Total (PO4) 

Turbidez (TU) 

Sólidos Totais (ST) 

Temperatura 

Coliformes Fecais (CF) 

IQA 

As águas coletadas no ponto PFA01 localizado a aproximadamente 3.500

do centro do município de Prudentópolis, obtiveram Índice de Qualidade da Água de 

que, segundo a classificação proposta pela CETESB, está em condição BOA de qualidade da 

água.  

As amostras de água de PFA03 apresentaram o mesmo padrão (BOA) d

PFA01, porém em PFA03 houve uma pequena redução no IQA registrando

Em PFA04 e PFA06 houve uma melhora significativa, apresentando como valor 

para o Índice de Qualidade da Água nestes pontos 

acréscimo nos valores do IQA as águas amostradas nestes dois pontos não subiram de 

categoria permanecendo como BOAS. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 
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Síntese do IQA obtido no rio dos Patos nos pontos analisados

O IQA é calculado pelo produtório ponderado (Equação 

) dos nove parâmetros da qualidade da água eleitos pelo método adotado, assim como 

a nota ou Qs de cada variável em função dos pontos amostrados encontram

Notas isoladas para as variáveis analisadas em função de Qs e valores obtidos para o IQA em 
cada ponto 

Parâmetro (Qs) PFA01 PFA03

79,61 98,12

91,02 87,20

Demanda Bioquimica de Oxigenio (DBO) 88,36 88,36

92,13 90,48

88,47 90,99

76,40 75,53

85,75 85,72

93,00 93,00

11,15 9,03 

63,64 63,57

Fonte: Elaboração própria. 

As águas coletadas no ponto PFA01 localizado a aproximadamente 3.500

do centro do município de Prudentópolis, obtiveram Índice de Qualidade da Água de 

que, segundo a classificação proposta pela CETESB, está em condição BOA de qualidade da 

As amostras de água de PFA03 apresentaram o mesmo padrão (BOA) d

PFA01, porém em PFA03 houve uma pequena redução no IQA registrando

Em PFA04 e PFA06 houve uma melhora significativa, apresentando como valor 

para o Índice de Qualidade da Água nestes pontos 69,34 e 71,67, porém mesmo com o 

valores do IQA as águas amostradas nestes dois pontos não subiram de 

categoria permanecendo como BOAS.  
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Síntese do IQA obtido no rio dos Patos nos pontos analisados 

O IQA é calculado pelo produtório ponderado (Equação ((6.1.10-1 e Tabela 

) dos nove parâmetros da qualidade da água eleitos pelo método adotado, assim como 

encontram-se listados na 

Notas isoladas para as variáveis analisadas em função de Qs e valores obtidos para o IQA em 

PFA03 PFA04 PFA06 

98,12 86,71 90,80 

87,20 86,88 87,52 

88,36 88,36 88,36 

90,48 91,60 91,08 

90,99 90,99 88,47 

75,53 73,12 75,31 

85,72 85,94 85,91 

93,00 93,00 93,00 

 18,74 22,22 

63,57 69,34 71,67 

As águas coletadas no ponto PFA01 localizado a aproximadamente 3.500 metros 

do centro do município de Prudentópolis, obtiveram Índice de Qualidade da Água de 63,64 o 

que, segundo a classificação proposta pela CETESB, está em condição BOA de qualidade da 

As amostras de água de PFA03 apresentaram o mesmo padrão (BOA) do ponto 

PFA01, porém em PFA03 houve uma pequena redução no IQA registrando-se 63,57.  

Em PFA04 e PFA06 houve uma melhora significativa, apresentando como valor 

, porém mesmo com o 

valores do IQA as águas amostradas nestes dois pontos não subiram de 
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As variáreis que mais colaboraram para os menores valores de Qs, foram 

semelhantes nos quatro pontos, nos quais coliformes fecais, turbidez e sólidos to

apresentaram as menores notas. 

Importante destacar que a maior contribuição negativa partiu da variável 

coliforme total tendo apresentado os menores valores para o Qs (PFA01= 11,15; 

PFA03=9,03; PFA04=18,74; e PFA06=22,22) e por conta deste não foi po

dos Patos nos pontos avaliados subir de categoria. 

Os parâmetros que registraram os maiores valores de Qs também foram 

semelhantes nos quatro pontos, nos quais Nitrogênio Total e Fósforo Total apresentaram as 

maiores notas. 

A partir das duas análises feitas acima, pode

pelas atividades exercidas ao longo do rio dos Patos no trecho avaliado não variaram, isto 

devido ao fato das atividades econômicas da região não serem tão diversificadas. 

Os nutrientes, nitrogênio total e fósforo total mostraram equilíbrio e bons índices 

nos quatro pontos amostrados. O ponto que merece destaque para estes parâmetros é o 

PFA04, onde, foram obtidas as melhores notas (Qs= 91,60 e 90,99 respectivamente). 

O comportamento n

para composição do perfil no trecho está apresentado na 
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As variáreis que mais colaboraram para os menores valores de Qs, foram 

semelhantes nos quatro pontos, nos quais coliformes fecais, turbidez e sólidos to

apresentaram as menores notas.  

Importante destacar que a maior contribuição negativa partiu da variável 

coliforme total tendo apresentado os menores valores para o Qs (PFA01= 11,15; 

PFA03=9,03; PFA04=18,74; e PFA06=22,22) e por conta deste não foi po

dos Patos nos pontos avaliados subir de categoria.  

Os parâmetros que registraram os maiores valores de Qs também foram 

semelhantes nos quatro pontos, nos quais Nitrogênio Total e Fósforo Total apresentaram as 

as duas análises feitas acima, pode-se inferir que os impactos gerados 

pelas atividades exercidas ao longo do rio dos Patos no trecho avaliado não variaram, isto 

devido ao fato das atividades econômicas da região não serem tão diversificadas. 

s, nitrogênio total e fósforo total mostraram equilíbrio e bons índices 

nos quatro pontos amostrados. O ponto que merece destaque para estes parâmetros é o 

PFA04, onde, foram obtidas as melhores notas (Qs= 91,60 e 90,99 respectivamente). 

O comportamento na forma gráfica do IQA no rio dos Patos nos pontos analisados 

para composição do perfil no trecho está apresentado na Figura 6.1.10-29
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As variáreis que mais colaboraram para os menores valores de Qs, foram 

semelhantes nos quatro pontos, nos quais coliformes fecais, turbidez e sólidos totais 

Importante destacar que a maior contribuição negativa partiu da variável 

coliforme total tendo apresentado os menores valores para o Qs (PFA01= 11,15; 

PFA03=9,03; PFA04=18,74; e PFA06=22,22) e por conta deste não foi possível a água do rio 

Os parâmetros que registraram os maiores valores de Qs também foram 

semelhantes nos quatro pontos, nos quais Nitrogênio Total e Fósforo Total apresentaram as 

se inferir que os impactos gerados 

pelas atividades exercidas ao longo do rio dos Patos no trecho avaliado não variaram, isto 

devido ao fato das atividades econômicas da região não serem tão diversificadas.  

s, nitrogênio total e fósforo total mostraram equilíbrio e bons índices 

nos quatro pontos amostrados. O ponto que merece destaque para estes parâmetros é o 

PFA04, onde, foram obtidas as melhores notas (Qs= 91,60 e 90,99 respectivamente).  

a forma gráfica do IQA no rio dos Patos nos pontos analisados 

29. 
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Figura 6.1.10

Conforme observado, houve acréscimo do IQA ao longo do rio dos Patos. As 

amostras de água de PFA06 obtiveram as melhores notas em quase todas as variáveis 

analisadas. Tal fato indica que, ao longo do trecho 

contribuem para a melhoria da qualidade da água no rio dos Patos. 

No tangente à análise da qualidade das águas nas áreas de influência do 

empreendimento, ADA (Área Diretamente Afetada) e AID (Área de Influencia Direta), fo

isolados do perfil visto até o momento, os seguintes pontos: 

7.212.236,59 N / 505.717,83 E e altitude 742

(Coordenadas 7.218.504,13 N / 505.456,91 E e altitude 588

em relação ao barramento da PCH KM 

119.028.1.5.04.005– Mapa de localização das amostragens.

Os resultados, isolando

do contexto geral apresentado até o momento, s

no gráfico da Erro! Fonte de referência não encontrada.
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6.1.10-29- Comportamento do IQA nos pontos de amostragem
Fonte: Elaboração própria. 

Conforme observado, houve acréscimo do IQA ao longo do rio dos Patos. As 

amostras de água de PFA06 obtiveram as melhores notas em quase todas as variáveis 

analisadas. Tal fato indica que, ao longo do trecho analisado, ocorrem condições que 

contribuem para a melhoria da qualidade da água no rio dos Patos.  

No tangente à análise da qualidade das águas nas áreas de influência do 

empreendimento, ADA (Área Diretamente Afetada) e AID (Área de Influencia Direta), fo

isolados do perfil visto até o momento, os seguintes pontos: 

7.212.236,59 N / 505.717,83 E e altitude 742 m) definido como ponto a montante e PFA0

7.218.504,13 N / 505.456,91 E e altitude 588 m) definido como ponto a jus

em relação ao barramento da PCH KM 19, conforme apresentado no Desenho 

Mapa de localização das amostragens. 

Os resultados, isolando-se somente os dados para estes pontos (

do contexto geral apresentado até o momento, são apresentados abaixo 

Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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pontos de amostragem. 

Conforme observado, houve acréscimo do IQA ao longo do rio dos Patos. As 

amostras de água de PFA06 obtiveram as melhores notas em quase todas as variáveis 

analisado, ocorrem condições que 

No tangente à análise da qualidade das águas nas áreas de influência do 

empreendimento, ADA (Área Diretamente Afetada) e AID (Área de Influencia Direta), foram 

isolados do perfil visto até o momento, os seguintes pontos: PFA01(Coordenadas 

) definido como ponto a montante e PFA03 

) definido como ponto a jusante 

, conforme apresentado no Desenho 

se somente os dados para estes pontos (PFA01e PFA03) 

ão apresentados abaixo na Tabela 6.1.10-6 e 
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Tabela 6.1.10-6- Notas isoladas para as variáveis analisadas em função de Qs e 
ADA e AID da PCH KM 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Nitrogênio Total (NT) 

Fosforo Total (PO4) 

Turbidez (TU) 

Sólidos Totais (ST) 

Temperatura 

Coliformes Fecais (CF) 

IQA 

Figura 6.1.10-30- Comportamento do IQA nos pontos de amostragem na ADA e AID da PCH KM 

Ressalta-se que dentro perfil analisado, agora, 

PFA03(Jusante) em relação ao barramento da PCH KM 

os piores resultados Índices de Qualidade da Água, sendo para PFA0

IQA=63,57. Com isso, de PFA01 para PFA03 o IQA caiu sensivelmente, embora a 

classificação da água nestes pontos não tenha se alterado, continuando como

esteja a apenas 13 pontos de ser rebaixada para a categoria REGULAR. Infere
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Notas isoladas para as variáveis analisadas em função de Qs e valores obtidos para o IQA na 
ADA e AID da PCH KM 19 em função de PFA01e PFA03 

Parâmetro 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Fonte: Elaboração própria. 

Comportamento do IQA nos pontos de amostragem na ADA e AID da PCH KM 
Fonte: Elaboração própria. 

se que dentro perfil analisado, agora, 

(Jusante) em relação ao barramento da PCH KM 19, são estes os po

Índices de Qualidade da Água, sendo para PFA01

Com isso, de PFA01 para PFA03 o IQA caiu sensivelmente, embora a 

classificação da água nestes pontos não tenha se alterado, continuando como

esteja a apenas 13 pontos de ser rebaixada para a categoria REGULAR. Infere
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valores obtidos para o IQA na 
 

PFA01 PFA03 

79,61 98,12 

91,02 87,20 

88,36 88,36 

92,13 90,48 

88,47 90,99 

76,40 75,53 

85,75 85,72 

93,00 93,00 

11,15 9,03 

63,64 63,57 

 
Comportamento do IQA nos pontos de amostragem na ADA e AID da PCH KM 19 

se que dentro perfil analisado, agora, PFA01(Montante) e 

são estes os pontos que obtiveram 

1 IQA=63,64 e PFA03 

Com isso, de PFA01 para PFA03 o IQA caiu sensivelmente, embora a 

classificação da água nestes pontos não tenha se alterado, continuando como BOA, embora 

esteja a apenas 13 pontos de ser rebaixada para a categoria REGULAR. Infere-se este 
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resultado aos altos valores de coliformes totais e termotolerantes encontrados em PFA03.

Porém, é importante salientar que a operação e a manutenção de usinas 

função específica da qualidade de água vinda somente de montante, mas pode interferir na 

qualidade da água a jusante. Isto porque o efeito cumulativo com as demais usinas existentes 

ou que surgirão no rio pode acarretar alteração da qua

Com ótica no parágrafo acima é de fundamental importância que se cite que o 

inventário do rio dos Patos referente aos registros ativos de estudos do aproveitamento 

contempla a implantação de mais duas usinas a jusante da PCH KM 19, as quais

KM 14 e a PCH KM 10 com capacidades futura de instalação de 6,0

respectivamente, e uma a montante, a PCH Dois Saltos, que terá capacidade de geração de 

25,0 MW. Em relação aos empreendimentos em operação cabe citar que são dois sendo

usinas, Rio Branco e Rio dos Patos, respectivamente, com as seguintes capacidades instaladas 

de 2,50 MW e 1,80 MW. 

Outro fator importante a ser destacado é em relação à manutenção da vazão 

ecológica que se destina a manter um escoamento mínimo no curso

vazão tem por objetivo permitir que o Índice de Qualidade das Águas (IQA) e a manutenção 

local da flora e da fauna, não sejam desfavorecidos com a implantação do empreendimento. 

Segundo LANNA 

ecológica em diversos estados brasileiros enquadram

estabelecerem seus critérios de outorga de direitos de uso de água, os estados deixam antever, 

de forma indireta, suas concepções sobre vazõe

O Instituto das Águas do Paraná estabelece que, para a finalidade e característica 

do uso “geração de energia elétrica”, a vazão mínima de jusante (ou vazão ecológica) deverá 

ser 50% da vazão Q7,10 (definida como sendo a vazão média mínima e

de recorrência de 10 anos), 

Concluindo, em cursos de água submetidos a regulação por obras hidráulicas o 

regime natural é modificado, podendo existir alterações bruscas no fluxo, as variações 
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resultado aos altos valores de coliformes totais e termotolerantes encontrados em PFA03.

Porém, é importante salientar que a operação e a manutenção de usinas 

função específica da qualidade de água vinda somente de montante, mas pode interferir na 

qualidade da água a jusante. Isto porque o efeito cumulativo com as demais usinas existentes 

ou que surgirão no rio pode acarretar alteração da qualidade da água. 

Com ótica no parágrafo acima é de fundamental importância que se cite que o 

inventário do rio dos Patos referente aos registros ativos de estudos do aproveitamento 

contempla a implantação de mais duas usinas a jusante da PCH KM 19, as quais

KM 14 e a PCH KM 10 com capacidades futura de instalação de 6,0

respectivamente, e uma a montante, a PCH Dois Saltos, que terá capacidade de geração de 

MW. Em relação aos empreendimentos em operação cabe citar que são dois sendo

usinas, Rio Branco e Rio dos Patos, respectivamente, com as seguintes capacidades instaladas 

Outro fator importante a ser destacado é em relação à manutenção da vazão 

a manter um escoamento mínimo no curso d´água, permanente. Essa 

vazão tem por objetivo permitir que o Índice de Qualidade das Águas (IQA) e a manutenção 

local da flora e da fauna, não sejam desfavorecidos com a implantação do empreendimento. 

Segundo LANNA et al. (2003),as práticas adotadas para a definição da vazão

ecológica em diversos estados brasileiros enquadram-se dentro dos métodos hidrológicos. Ao 

estabelecerem seus critérios de outorga de direitos de uso de água, os estados deixam antever, 

de forma indireta, suas concepções sobre vazões ecológicas.  

O Instituto das Águas do Paraná estabelece que, para a finalidade e característica 

do uso “geração de energia elétrica”, a vazão mínima de jusante (ou vazão ecológica) deverá 

(definida como sendo a vazão média mínima em 7 dias para um tempo 

 

Concluindo, em cursos de água submetidos a regulação por obras hidráulicas o 

regime natural é modificado, podendo existir alterações bruscas no fluxo, as variações 
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resultado aos altos valores de coliformes totais e termotolerantes encontrados em PFA03. 

Porém, é importante salientar que a operação e a manutenção de usinas hidrelétricas não é 

função específica da qualidade de água vinda somente de montante, mas pode interferir na 

qualidade da água a jusante. Isto porque o efeito cumulativo com as demais usinas existentes 

Com ótica no parágrafo acima é de fundamental importância que se cite que o 

inventário do rio dos Patos referente aos registros ativos de estudos do aproveitamento 

contempla a implantação de mais duas usinas a jusante da PCH KM 19, as quais são a PCH 

KM 14 e a PCH KM 10 com capacidades futura de instalação de 6,0 MW e 4,0 MW 

respectivamente, e uma a montante, a PCH Dois Saltos, que terá capacidade de geração de 

MW. Em relação aos empreendimentos em operação cabe citar que são dois sendo as 

usinas, Rio Branco e Rio dos Patos, respectivamente, com as seguintes capacidades instaladas 

Outro fator importante a ser destacado é em relação à manutenção da vazão 

d´água, permanente. Essa 

vazão tem por objetivo permitir que o Índice de Qualidade das Águas (IQA) e a manutenção 

local da flora e da fauna, não sejam desfavorecidos com a implantação do empreendimento.  

ra a definição da vazão 

se dentro dos métodos hidrológicos. Ao 

estabelecerem seus critérios de outorga de direitos de uso de água, os estados deixam antever, 

O Instituto das Águas do Paraná estabelece que, para a finalidade e característica 

do uso “geração de energia elétrica”, a vazão mínima de jusante (ou vazão ecológica) deverá 

m 7 dias para um tempo 

Concluindo, em cursos de água submetidos a regulação por obras hidráulicas o 

regime natural é modificado, podendo existir alterações bruscas no fluxo, as variações 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

sazonais podem desaparecer. Em situações 

restituição dos aproveitamentos hidroelétricos, a alteração do fluxo poderá ser drástica. 

Assim, o uso de índice de qualidade da água se torna importante por fornecer dados que 

permitam que gestores e o pú

permitindo uma discussão sobre o manejo e possíveis mudanças ao longo do corpo hídrico, 

com a finalidade de se assegurar o uso racional e múltiplo deste.

- Valores de inorgânicos e orgânicos que extrapola

CONAMA nº 357/2005 

A partir da análise dos certificados analíticos (135290, 135291,135319 e 135320) 

emitidos pelo CEPPA (ANEXO

registraram valores analíticos acima da legislação r

águas de rio classe 2, como o caso do rio dos Patos.

A Figura 6.1.10

ultrapassaram o valor máximo definido pela resolução supracitada.

Tabela 6.1.10-7- Parâmetros inorgânicos e orgânicos acima do valor máximo permitido pela legislação

Parâmetro Método Limite de detecção

Alumínio dissolvido15 0,01 mg/L Al

Cobre15 0,01 mg/L Cu

Fenóis7 0,050 mg/L C

Ferro dissolvido15 0,01 mg/L Fe

Fonte: 7 – Macherey-Nagel 
Processamento de Alimentos. Determinação dos Elementos por ICP OES. PE

As concentrações dissolvidas de 

limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05. Para o caso do alumínio, observam
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sazonais podem desaparecer. Em situações extremas, sobretudo no espaço entre a captação e a 

restituição dos aproveitamentos hidroelétricos, a alteração do fluxo poderá ser drástica. 

Assim, o uso de índice de qualidade da água se torna importante por fornecer dados que 

permitam que gestores e o público analisarem e avaliarem as informações passadas, 

permitindo uma discussão sobre o manejo e possíveis mudanças ao longo do corpo hídrico, 

com a finalidade de se assegurar o uso racional e múltiplo deste. 

Valores de inorgânicos e orgânicos que extrapola

A partir da análise dos certificados analíticos (135290, 135291,135319 e 135320) 

ANEXO IX) foi possível identificar os elementos e ou compostos que 

registraram valores analíticos acima da legislação recomendada pelo CONAMA em relação as 

águas de rio classe 2, como o caso do rio dos Patos. 

6.1.10-7 apresenta os parâmetros inorgânicos e orgânicos que 

ultrapassaram o valor máximo definido pela resolução supracitada. 

Parâmetros inorgânicos e orgânicos acima do valor máximo permitido pela legislação

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

Limite de detecção 
Limite Máximo (RES. 
CONAMA nº 357/2005) PFA0

1

0,01 mg/L Al 0,1 mg/L Al 0,45

0,01 mg/L Cu 0,009 mg/L Cu <0,01

0,050 mg/L C6H5OH 0,003 mg/L C6H5OH 0,05

0,01 mg/L Fe 0,3 mg/L Fe 0,32

Nagel – Water Analysis (Method MN 1-75);15 – CEPPA. 
Processamento de Alimentos. Determinação dos Elementos por ICP OES. PE-LE-032/R05. Curitiba, 2012. 16p.

As concentrações dissolvidas de alumínio e ferro apresentaram valores acima do 

limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05. Para o caso do alumínio, observam
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extremas, sobretudo no espaço entre a captação e a 

restituição dos aproveitamentos hidroelétricos, a alteração do fluxo poderá ser drástica. 

Assim, o uso de índice de qualidade da água se torna importante por fornecer dados que 

blico analisarem e avaliarem as informações passadas, 

permitindo uma discussão sobre o manejo e possíveis mudanças ao longo do corpo hídrico, 

Valores de inorgânicos e orgânicos que extrapolaram a Resolução 

A partir da análise dos certificados analíticos (135290, 135291,135319 e 135320) 

) foi possível identificar os elementos e ou compostos que 

ecomendada pelo CONAMA em relação as 

apresenta os parâmetros inorgânicos e orgânicos que 

Parâmetros inorgânicos e orgânicos acima do valor máximo permitido pela legislação 

Ponto 

PFA0
1 

PFA0
3 

PFA
04 

PFA0
6 

0,45 0,17 0,21 0,28 

<0,01 0,01 0,02 0,01 

0,05 0,36 
<0,0
50 

0,06 

0,32 0,16 0,17 0,21 

CEPPA. Centro de Pesquisa e 
032/R05. Curitiba, 2012. 16p. 

alumínio e ferro apresentaram valores acima do 

limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05. Para o caso do alumínio, observam-
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se valores de 70% a 350%, respectivamente aos pontos PFA03 e PFA01, acima do limite 

máximo previsto na legislação. O ferro

permitido. Com efeito, estas concentrações estão vinculadas a composição do solo na Bacia 

Hidrográfica do rio Patos a qual é caracteriza pela presença de silicatos hidratados de 

alumínio e ferro. Visto que 

cerâmica vermelha estrutural.

Limites acima da legislação foram obtidos também para o Cobre (Cu). No ponto 

PFA01 não foi possível determinar um valor absoluto para este metal, registrando

que a concentração de (Cu)

observados as seguintes concentrações: PFA03=0,01

PFA06=0,01 mg/L. A legislação determina que para rios de classe 2 a concentração de Cu 

não deve ultrapassar 0,009 mg/L. Portanto, nos pontos determinados com valores analíticos 

absolutos observa-se que o cobre em PFA03 e PFA06 esta com concentração de 11,11% 

maior que o permitido. Em PFA04 foi observado um aumento drástico na concentração dest

metal representando 122,22% de cobre acima do permitido. O cobre como os demais metais 

comentados anteriormente (Al e Fe) pode estar sendo introduzido no ambiente aquático pela 

lixiviação de solos e rochas, ou por uma variedade de atividades humanas envo

processos industriais que usem esse metal ou de substancias que contenham metais. 

Em nível de composto orgânico foi registrada a presença de fenol (C

acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº

alta foi obtida em PFA03, ponto este que registrou 0,036

máximo esta definido em 0,003

uma concentração 120 vezes maior que a permitida. Em PFA01 e PFA06 foram registradas 

concentrações mais amenas de C

computaram concentrações de 16,66 e 20 vezes maior que a permitida. Com relação a PFA04 

só foi possível determinar que os níveis de C

limitações do método.  

Os compostos fenólicos são encontrados na natureza como resultado da 

decomposição de substâncias húmicas, ligninas e taninos, contudo em concentrações bem 
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se valores de 70% a 350%, respectivamente aos pontos PFA03 e PFA01, acima do limite 

máximo previsto na legislação. O ferro registrou em PFA01, uma concentração 6% acima do 

permitido. Com efeito, estas concentrações estão vinculadas a composição do solo na Bacia 

Hidrográfica do rio Patos a qual é caracteriza pela presença de silicatos hidratados de 

alumínio e ferro. Visto que na região foi observada grande quantidade de indústrias de 

cerâmica vermelha estrutural. 

Limites acima da legislação foram obtidos também para o Cobre (Cu). No ponto 

PFA01 não foi possível determinar um valor absoluto para este metal, registrando

) em PFA01 é menor que 0,01 mg/L. para os demais pontos foram 

observados as seguintes concentrações: PFA03=0,01 mg/L, PFA04=0,02

mg/L. A legislação determina que para rios de classe 2 a concentração de Cu 

o deve ultrapassar 0,009 mg/L. Portanto, nos pontos determinados com valores analíticos 

se que o cobre em PFA03 e PFA06 esta com concentração de 11,11% 

maior que o permitido. Em PFA04 foi observado um aumento drástico na concentração dest

metal representando 122,22% de cobre acima do permitido. O cobre como os demais metais 

comentados anteriormente (Al e Fe) pode estar sendo introduzido no ambiente aquático pela 

lixiviação de solos e rochas, ou por uma variedade de atividades humanas envo

processos industriais que usem esse metal ou de substancias que contenham metais. 

Em nível de composto orgânico foi registrada a presença de fenol (C

acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005. A concentração mais 

obtida em PFA03, ponto este que registrou 0,036 mg/L de C6H

máximo esta definido em 0,003 mg/L de C6H5OH, ou seja, em PFA03 C

uma concentração 120 vezes maior que a permitida. Em PFA01 e PFA06 foram registradas 

ções mais amenas de C6H5OH, embora acima da legislação. PFA01 e PFA06 

computaram concentrações de 16,66 e 20 vezes maior que a permitida. Com relação a PFA04 

só foi possível determinar que os níveis de C6H5OH são menores que 0,05

Os compostos fenólicos são encontrados na natureza como resultado da 

decomposição de substâncias húmicas, ligninas e taninos, contudo em concentrações bem 
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se valores de 70% a 350%, respectivamente aos pontos PFA03 e PFA01, acima do limite 

registrou em PFA01, uma concentração 6% acima do 

permitido. Com efeito, estas concentrações estão vinculadas a composição do solo na Bacia 

Hidrográfica do rio Patos a qual é caracteriza pela presença de silicatos hidratados de 

grande quantidade de indústrias de 

Limites acima da legislação foram obtidos também para o Cobre (Cu). No ponto 

PFA01 não foi possível determinar um valor absoluto para este metal, registrando-se apenas 

mg/L. para os demais pontos foram 

mg/L, PFA04=0,02 mg/L e para 

mg/L. A legislação determina que para rios de classe 2 a concentração de Cu 

o deve ultrapassar 0,009 mg/L. Portanto, nos pontos determinados com valores analíticos 

se que o cobre em PFA03 e PFA06 esta com concentração de 11,11% 

maior que o permitido. Em PFA04 foi observado um aumento drástico na concentração deste 

metal representando 122,22% de cobre acima do permitido. O cobre como os demais metais 

comentados anteriormente (Al e Fe) pode estar sendo introduzido no ambiente aquático pela 

lixiviação de solos e rochas, ou por uma variedade de atividades humanas envolvendo 

processos industriais que usem esse metal ou de substancias que contenham metais.  

Em nível de composto orgânico foi registrada a presença de fenol (C6H5OH) 

357/2005. A concentração mais 

H5OH quando o limite 

OH, ou seja, em PFA03 C6H5OH apresentou 

uma concentração 120 vezes maior que a permitida. Em PFA01 e PFA06 foram registradas 

OH, embora acima da legislação. PFA01 e PFA06 

computaram concentrações de 16,66 e 20 vezes maior que a permitida. Com relação a PFA04 

OH são menores que 0,05 mg/L, devido as 

Os compostos fenólicos são encontrados na natureza como resultado da 

decomposição de substâncias húmicas, ligninas e taninos, contudo em concentrações bem 
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menores que as geradas pelas atividades antrópicas. Uma possível causa para a ocorrência

destas concentrações acima do limite permitido pode ser a existência de despejos de efluentes 

industriais não tratados no rio dos Patos.

6.1.10.7. Fitoplâncton, Clorofila e Perifíton

- O Fitoplâncton e a Clorofila

O fitoplâncton é formado por algas microscópicas que 

eufótica dos ambientes aquáticos, onde captam energia luminosa

conversores primários de energia nos ecossistemas aquáticos, já que utilizam água e gás 

carbônico no processo de fotossíntese para produzir moléculas 

alimentar e liberar oxigênio gasoso 

A produtividade primária nos ecossistemas aquáticos depende dos diversos tipos 

de moléculas de clorofila presentes no sistema de captação de energia luminosa do 

fitoplâncton. As principais são 

chamadas de clorofila “c”

cianobactérias.  

A diminuição da produção primária nos ambientes aquáticos, que pode ser 

evidenciada pela perda da cor verde, deve

processo é causado por mais de um fator, que podem atuar em conjunto ou isoladamente, tais 

como: uma alteração do pH, da atividade enzimática, ou da 

(KITAJIMA & HOGAN, 2003)

Os carotenoides, que são pigmentos acessórios, além de contribuírem com a 

fotossíntese e aumentarem o espectro de absorção de luz, possuem a principal função de 

proteger as clorofilas de danos ocasionados por excesso de e

ROSS, 1992). A mudança nas absorbâncias dos pigmentos fotossintéticos em cada 

comprimento de onda é reflexo da concentração destes pigmentos nas células das diferentes 

espécies que compõem a comunidade fitoplanctônica. Assim, a
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menores que as geradas pelas atividades antrópicas. Uma possível causa para a ocorrência

destas concentrações acima do limite permitido pode ser a existência de despejos de efluentes 

industriais não tratados no rio dos Patos. 

Fitoplâncton, Clorofila e Perifíton 

O Fitoplâncton e a Clorofila 

O fitoplâncton é formado por algas microscópicas que se desenvolvem na zona 

eufótica dos ambientes aquáticos, onde captam energia luminosa. Estas algas são os 

conversores primários de energia nos ecossistemas aquáticos, já que utilizam água e gás 

carbônico no processo de fotossíntese para produzir moléculas orgânicas úteis à cadeia 

alimentar e liberar oxigênio gasoso (REYNOLDS, 1984). 

A produtividade primária nos ecossistemas aquáticos depende dos diversos tipos 

de moléculas de clorofila presentes no sistema de captação de energia luminosa do 

principais são as formas chamadas de clorofila “a” e clorofila “

c” e clorofila “d”, são encontradas especialmente em algas e 

A diminuição da produção primária nos ambientes aquáticos, que pode ser 

ciada pela perda da cor verde, deve-se à decomposição estrutural da clorofila. Esse 

processo é causado por mais de um fator, que podem atuar em conjunto ou isoladamente, tais 

como: uma alteração do pH, da atividade enzimática, ou da presença de sistemas ox

KITAJIMA & HOGAN, 2003).  

s carotenoides, que são pigmentos acessórios, além de contribuírem com a 

fotossíntese e aumentarem o espectro de absorção de luz, possuem a principal função de 

proteger as clorofilas de danos ocasionados por excesso de energia radiante (SALISBURY & 

ROSS, 1992). A mudança nas absorbâncias dos pigmentos fotossintéticos em cada 

comprimento de onda é reflexo da concentração destes pigmentos nas células das diferentes 

espécies que compõem a comunidade fitoplanctônica. Assim, a proporção relativa entre eles 
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menores que as geradas pelas atividades antrópicas. Uma possível causa para a ocorrência 

destas concentrações acima do limite permitido pode ser a existência de despejos de efluentes 

se desenvolvem na zona 

. Estas algas são os 

conversores primários de energia nos ecossistemas aquáticos, já que utilizam água e gás 

orgânicas úteis à cadeia 

A produtividade primária nos ecossistemas aquáticos depende dos diversos tipos 

de moléculas de clorofila presentes no sistema de captação de energia luminosa do 

e clorofila “b”. Outras, 

são encontradas especialmente em algas e 

A diminuição da produção primária nos ambientes aquáticos, que pode ser 

se à decomposição estrutural da clorofila. Esse 

processo é causado por mais de um fator, que podem atuar em conjunto ou isoladamente, tais 

presença de sistemas oxidantes 

s carotenoides, que são pigmentos acessórios, além de contribuírem com a 

fotossíntese e aumentarem o espectro de absorção de luz, possuem a principal função de 

nergia radiante (SALISBURY & 

ROSS, 1992). A mudança nas absorbâncias dos pigmentos fotossintéticos em cada 

comprimento de onda é reflexo da concentração destes pigmentos nas células das diferentes 

proporção relativa entre eles 
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também influi na determinação do espectro, já que cada tipo de clorofila tem picos de 

absorção em distintos comprimentos de onda. Deste modo, a relação entre clorofila “

constitui um bom indicador do potencial de prod

também da adaptação das comunidades à qualidade da radiação solar incidente na área de 

estudo, principalmente tendo

possam ser interconversíveis (

Todas as formas de clorofila têm participação da fotossíntese e são importantes 

para o ecossistema, refletindo a capacidade de produção e também de adaptação do ambiente 

à radiação solar disponível e à disponibilidade de nutrientes na água. 

A maioria das algas fitoplanctônicas são unicelulares, 

também formas coloniais e filamentosas, especialmente em ambientes continentais (

& WHITTICK, 1987). Elas a

explorar diversos habitats. Essa diversidade é utilizada para a sua classificação

possibilita também inferir a região de ocorrência de uma espécie, com base na disponibilidade 

de nutrientes e de radiação solar. 

Uma importante característica dos organis

que apresentam às alterações ambientais, em função d

tornam eficientes indicadores, seja pela ausência, presença, riqueza de espécies ou densidade 

populacional. 

O excesso de nutrie

possibilita a formação de massas populacionais de algas, muitas vezes visíveis e flutuantes, 

que resultam de um incremento populacional muito rápido, chamado de “floração”. Deste 

modo, o aumento rápido do fitoplâncton pode ter efeitos tóxicos para outros organismos que 

fazem parte da cadeia trófica do ecossistema, bem como indisponibilizar nutrientes para 

outras espécies de algas que compõem a comunidade aquática da região (

al.,2011). 
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também influi na determinação do espectro, já que cada tipo de clorofila tem picos de 

absorção em distintos comprimentos de onda. Deste modo, a relação entre clorofila “

constitui um bom indicador do potencial de produtividade primária do ambiente aquático e 

também da adaptação das comunidades à qualidade da radiação solar incidente na área de 

estudo, principalmente tendo-se que vista que existem evidências de que as duas formas 

possam ser interconversíveis (OHTSUKA et al.,1997). 

Todas as formas de clorofila têm participação da fotossíntese e são importantes 

para o ecossistema, refletindo a capacidade de produção e também de adaptação do ambiente 

à radiação solar disponível e à disponibilidade de nutrientes na água.  

maioria das algas fitoplanctônicas são unicelulares, entretanto

formas coloniais e filamentosas, especialmente em ambientes continentais (

Elas apresentam grande diversidade morfométrica, o que lhes permite 

orar diversos habitats. Essa diversidade é utilizada para a sua classificação

possibilita também inferir a região de ocorrência de uma espécie, com base na disponibilidade 

de nutrientes e de radiação solar.  

Uma importante característica dos organismos fitoplanctônicos é a rápida resposta 

que apresentam às alterações ambientais, em função de seu curto ciclo de vida, o que os 

tornam eficientes indicadores, seja pela ausência, presença, riqueza de espécies ou densidade 

O excesso de nutrientes, quase sempre originado dos usos da bacia hidrográfica, 

possibilita a formação de massas populacionais de algas, muitas vezes visíveis e flutuantes, 

que resultam de um incremento populacional muito rápido, chamado de “floração”. Deste 

rápido do fitoplâncton pode ter efeitos tóxicos para outros organismos que 

fazem parte da cadeia trófica do ecossistema, bem como indisponibilizar nutrientes para 

outras espécies de algas que compõem a comunidade aquática da região (
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também influi na determinação do espectro, já que cada tipo de clorofila tem picos de 

absorção em distintos comprimentos de onda. Deste modo, a relação entre clorofila “a” e “b” 

utividade primária do ambiente aquático e 

também da adaptação das comunidades à qualidade da radiação solar incidente na área de 

se que vista que existem evidências de que as duas formas 

Todas as formas de clorofila têm participação da fotossíntese e são importantes 

para o ecossistema, refletindo a capacidade de produção e também de adaptação do ambiente 

entretanto podem ocorrer 

formas coloniais e filamentosas, especialmente em ambientes continentais (SOUTH 

grande diversidade morfométrica, o que lhes permite 

orar diversos habitats. Essa diversidade é utilizada para a sua classificação, o que 

possibilita também inferir a região de ocorrência de uma espécie, com base na disponibilidade 

mos fitoplanctônicos é a rápida resposta 

curto ciclo de vida, o que os 

tornam eficientes indicadores, seja pela ausência, presença, riqueza de espécies ou densidade 

ntes, quase sempre originado dos usos da bacia hidrográfica, 

possibilita a formação de massas populacionais de algas, muitas vezes visíveis e flutuantes, 

que resultam de um incremento populacional muito rápido, chamado de “floração”. Deste 

rápido do fitoplâncton pode ter efeitos tóxicos para outros organismos que 

fazem parte da cadeia trófica do ecossistema, bem como indisponibilizar nutrientes para 

outras espécies de algas que compõem a comunidade aquática da região (ESTEVESet 
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As algas verdes(

na análise do fitoplâncton, pois habita

divisão Chlorophyta possui aproximadamente 8.000 espécies conhecidas sendo que 90% são

de ambientes lacustres (

Chlorophyceae lacustres são 

Monoraphidium, Pediastrum

serem abundantes nos ambientes lacustres ou lênticos, a sua presença em ambientes lóticos 

(rios), a sua densidade e riqueza de espécies constitui um bom indicador de qualidade 

ambiental.  

A Classe Chlamydophyceae 

autores em conjunto com as espécies da Classe 

(1984),é composta por algas verdes flageladas, principalmente de água doce, e ocorrência 

cosmopolita. Nela estão incluídos os gêneros 

Chlorococcum.Os indivídu

capacidade de crescer em escuridão total

indicador de qualidade ambiental (GADD, 1988; BEYRUTH 

As algas da Classe 

frequentemente mais usadas para 

relativamente simples, não são tóxicas, com tamanho e forma adequadas que não dificultam a 

ingestão, bom teor de nutrientes e paredes 

disponíveis (SPOLAORE et al

As Bacillariophyceae

podem formar também colônias filamentosas. As diatomáceas constituem o maior grupo de 

algas eucarióticas, com cerca de 100.000 espécies descritas, e são classificadas em duas 

formas principais: cêntrica e penada. O primeiro tipo é característico da ordem 

e o segundo da ordem Bacillariales

frequentes em ambientes fluviais (

cêntricas são mais frequentes em ambientes lacustres (
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algas verdes(Chlorophyta) constituem indicadores biológicos de importância 

na análise do fitoplâncton, pois habitam preferencialmente lagos mesotróficos ou eutróficos

possui aproximadamente 8.000 espécies conhecidas sendo que 90% são

de ambientes lacustres (VAN DEN HOEK, 1995). Os principais representantes das 

lacustres são Chlorococcales (Scenedesmus

Pediastrum) e Volvox (Chiamydomonas, Eudorina, 

ambientes lacustres ou lênticos, a sua presença em ambientes lóticos 

(rios), a sua densidade e riqueza de espécies constitui um bom indicador de qualidade 

Chlamydophyceae cujos integrantes são considerados pela maioria dos 

conjunto com as espécies da Classe Chlorophyceae de acordo com 

é composta por algas verdes flageladas, principalmente de água doce, e ocorrência 

cosmopolita. Nela estão incluídos os gêneros Chlamydomonas, Chloromonas, 

Os indivíduos desta classe apresentam uma sensibilidade maior a luz

capacidade de crescer em escuridão total, além disso este é um grupo utilizad

qualidade ambiental (GADD, 1988; BEYRUTH et al., 1992).

As algas da Classe Prasinophyceae, também da divisão Chlorophyta,

frequentemente mais usadas para aquicultura (DERNER et al., 2006). Seu cultivo é 

relativamente simples, não são tóxicas, com tamanho e forma adequadas que não dificultam a 

ingestão, bom teor de nutrientes e paredes celulares digestíveis para tornar os nutrientes 

et al., 2006). 

Bacillariophyceae ou diatomáceas são em sua maioria unicelulares, mas 

podem formar também colônias filamentosas. As diatomáceas constituem o maior grupo de 

óticas, com cerca de 100.000 espécies descritas, e são classificadas em duas 

formas principais: cêntrica e penada. O primeiro tipo é característico da ordem 

Bacillariales. (ESTEVES, op. cit.). As formas penadas são mais 

requentes em ambientes fluviais (Asterionella, Pinnularia, Surirella

cêntricas são mais frequentes em ambientes lacustres (Melosira, Cyclotella
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) constituem indicadores biológicos de importância 

preferencialmente lagos mesotróficos ou eutróficos.A 

possui aproximadamente 8.000 espécies conhecidas sendo que 90% são 

). Os principais representantes das 

Scenedesmus, Ankistrodesmus, 

, Volvox). Pelo fato de 

ambientes lacustres ou lênticos, a sua presença em ambientes lóticos 

(rios), a sua densidade e riqueza de espécies constitui um bom indicador de qualidade 

cujos integrantes são considerados pela maioria dos 

de acordo com Deason 

é composta por algas verdes flageladas, principalmente de água doce, e ocorrência 

Chlamydomonas, Chloromonas, 

uma sensibilidade maior a luz e têm a 

um grupo utilizado como 

, 1992). 

Chlorophyta, são espécies 

., 2006). Seu cultivo é 

relativamente simples, não são tóxicas, com tamanho e forma adequadas que não dificultam a 

celulares digestíveis para tornar os nutrientes 

ou diatomáceas são em sua maioria unicelulares, mas 

podem formar também colônias filamentosas. As diatomáceas constituem o maior grupo de 

óticas, com cerca de 100.000 espécies descritas, e são classificadas em duas 

formas principais: cêntrica e penada. O primeiro tipo é característico da ordem Biddulphyales 

). As formas penadas são mais 

Asterionella, Pinnularia, Surirella), enquanto que as 

Melosira, Cyclotella). Nas espécies 
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pelágicas, a produção de lipídeos auxilia no processo de manutenção dos indivíd

d'água, entretanto muitas são bentônicas, formando filmes sobre os substratos de fundo.

As Chrysophyceae, 

que compõem a Divisão Chrysophyta

é mascarada pela presença de pigmento acessório castanho

também são conhecidas como algas douradas. Os principais exemplos de Chrysophyceae 

unicelulares do plâncton lacustre são: Mallomonas, Chrysococcus e Chromulina,

importantes representantes do nanoplâncton, e dentre as formas Synura, Uroglena e 

Dinobryon. Os gêneros que podem formar florescências incluem Dinobryon, Mallomonas e 

Chromulina (PAERL et al.,

As mudanças na comunidade fitoplanctônica podem

demais níveis tróficos aquáticos (BRANDINI 

bem distribuídos e utilizados indicadores de integridade biológica e da qualidade da água, em 

rios e lagos (STOERMER & SMOL, 1999). 

alterações físicas, químicas, biológicas e hidrológicas introduzidas no ambiente devido sua 

elevada capacidade de reprodução e senescência. As microalgas constituem desta maneira 

parcela dinâmica no ecossistema aquáti

Um grupo muito importante de microalgas, no que se refere aos indicadores 

biológicos, é o das criptofíceas (Classe 

na produção primária (formas fotossintéticas) e podem, muitas vezes, f

florações (TUCCIet al., 2006). As florações de 

à eutrofização dos ambientes aquáticos, indicam uma alta carga de nutrientes que pode gerar o 

fenômeno conhecido também como ”maré vermelhas de água doce

Essas florações têm se tornado um problema na maioria dos corpos aquáticos em todo o 

mundo, por isso a importância do o 

De fato as florações 

toxicidade que a maioria das espécies apresenta (

também por reduzirem a qualidade da água, prejudicando seus usos múltiplos, uma vez que 
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pelágicas, a produção de lipídeos auxilia no processo de manutenção dos indivíd

d'água, entretanto muitas são bentônicas, formando filmes sobre os substratos de fundo.

Chrysophyceae, juntamente com as Bacillariophyceae são um grupo de algas 

Chrysophyta, cujas algas apresentam clorofila “

é mascarada pela presença de pigmento acessório castanho-dourado e por esse motivo 

também são conhecidas como algas douradas. Os principais exemplos de Chrysophyceae 

unicelulares do plâncton lacustre são: Mallomonas, Chrysococcus e Chromulina,

importantes representantes do nanoplâncton, e dentre as formas Synura, Uroglena e 

Dinobryon. Os gêneros que podem formar florescências incluem Dinobryon, Mallomonas e 

et al., 2001). 

As mudanças na comunidade fitoplanctônica podem ocasionar modificações nos 

demais níveis tróficos aquáticos (BRANDINI et al., 1997). As microalgas estão entre os mais 

bem distribuídos e utilizados indicadores de integridade biológica e da qualidade da água, em 

rios e lagos (STOERMER & SMOL, 1999). Isso porque respondem de maneira rápida às 

alterações físicas, químicas, biológicas e hidrológicas introduzidas no ambiente devido sua 

elevada capacidade de reprodução e senescência. As microalgas constituem desta maneira 

parcela dinâmica no ecossistema aquático.  

Um grupo muito importante de microalgas, no que se refere aos indicadores 

biológicos, é o das criptofíceas (Classe Cryptophyceae). Elas desempenham papel importante 

na produção primária (formas fotossintéticas) e podem, muitas vezes, f

2006). As florações de Cryptomonas spp.são normalmente associadas 

à eutrofização dos ambientes aquáticos, indicam uma alta carga de nutrientes que pode gerar o 

fenômeno conhecido também como ”maré vermelhas de água doce”  (PAERL 

Essas florações têm se tornado um problema na maioria dos corpos aquáticos em todo o 

mundo, por isso a importância do o estudo da comunidade Cyanophyceae

as florações constituem um grave problema ambiental pela potenci

toxicidade que a maioria das espécies apresenta (KÜIPER-GOODMAN 

também por reduzirem a qualidade da água, prejudicando seus usos múltiplos, uma vez que 
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pelágicas, a produção de lipídeos auxilia no processo de manutenção dos indivíduos na coluna 

d'água, entretanto muitas são bentônicas, formando filmes sobre os substratos de fundo. 

são um grupo de algas 

, cujas algas apresentam clorofila “a” e “c”, mas sua cor 

dourado e por esse motivo 

também são conhecidas como algas douradas. Os principais exemplos de Chrysophyceae 

unicelulares do plâncton lacustre são: Mallomonas, Chrysococcus e Chromulina, que são 

importantes representantes do nanoplâncton, e dentre as formas Synura, Uroglena e 

Dinobryon. Os gêneros que podem formar florescências incluem Dinobryon, Mallomonas e 

ocasionar modificações nos 

., 1997). As microalgas estão entre os mais 

bem distribuídos e utilizados indicadores de integridade biológica e da qualidade da água, em 

porque respondem de maneira rápida às 

alterações físicas, químicas, biológicas e hidrológicas introduzidas no ambiente devido sua 

elevada capacidade de reprodução e senescência. As microalgas constituem desta maneira 

Um grupo muito importante de microalgas, no que se refere aos indicadores 

esempenham papel importante 

na produção primária (formas fotossintéticas) e podem, muitas vezes, formar extensas 

normalmente associadas 

à eutrofização dos ambientes aquáticos, indicam uma alta carga de nutrientes que pode gerar o 

(PAERL et al., 2001). 

Essas florações têm se tornado um problema na maioria dos corpos aquáticos em todo o 

Cyanophyceae (cianobactérias).  

um grave problema ambiental pela potencial 

GOODMAN et al., 1999), e 

também por reduzirem a qualidade da água, prejudicando seus usos múltiplos, uma vez que 
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promovem aumento da turbidez (

das florações de Cyanophyceae

ambiental nas bacias hidrográficas devido à ação antrópica, que tem alterado 

significativamente a qualidade de seus corpos de água, promovendo a eutrofização destes 

sistemas pelo enriquecimento de nutrientes, em especial nitrogênio e fósforo (

TRAIN et al., 2005).  

As cianobactérias são favorecidas em função de serem adaptadas a uma ampla 

variabilidade de condições ambientais, dentre estas, tolerância à baixa lumin

temperaturas, elevada concentração de nutrientes, especialmente fósforo, e estabilidade da 

coluna de água (CODD, op. cit.

Os efeitos negativos das cianobactérias são principalmente sobre o zooplâncton, 

pois afetam os cladóceros, pois são i

susceptibilidade do zooplâncton às toxinas de cianobactérias é variável, sendo conhecidos 

alguns organismos resistentes, como alguns rotíferos, o cladócero 

algumas estirpes do cladócer

cianobactérias tóxicas, sem sofrerem efeitos adversos (PAERL 

Não menos importante que as outras classes de algas fitoplanctônicas, são as 

Euglenophyceae, pois desenvolvem

teores de nutrientes, constituindo também um importante indicador biológico (ROUND, 

1973). O estudo da composição das 

ambientais pode revelar táxons que têm preferência p

pela ação antrópica, com elevados índices de contaminação orgânica e concentrações de sais 

de amônio, bem como de íons nitrito e ortofosfato indicando condições de poluição mediana 

(ALVES-DA-SILVA, et. al. 

As propriedades físicas da corrente dos leitos dos rios são as condicionantes mais 

importantes relacionadas a presença de organismos autotróficos. O suprimento adequado de 

nutrientes orgânicos dissolvidos e de energia luminosa são as principais condicionantes 

relacionadas ao crescimento destes organismos nos rios. Já os consumidores herbívoros e as 
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promovem aumento da turbidez (SHEFFER et al., 1997; CODD, 2000

Cyanophyceae pode ser visto como um reflexo da constante degradação 

ambiental nas bacias hidrográficas devido à ação antrópica, que tem alterado 

significativamente a qualidade de seus corpos de água, promovendo a eutrofização destes 

pelo enriquecimento de nutrientes, em especial nitrogênio e fósforo (

As cianobactérias são favorecidas em função de serem adaptadas a uma ampla 

variabilidade de condições ambientais, dentre estas, tolerância à baixa lumin

temperaturas, elevada concentração de nutrientes, especialmente fósforo, e estabilidade da 

op. cit.). 

Os efeitos negativos das cianobactérias são principalmente sobre o zooplâncton, 

pois afetam os cladóceros, pois são indigestas e mesmo tóxica para muitas espécies. A 

susceptibilidade do zooplâncton às toxinas de cianobactérias é variável, sendo conhecidos 

alguns organismos resistentes, como alguns rotíferos, o cladócero Bosmina longirostris 

algumas estirpes do cladócero Daphnia. Essa resistência permite que se alimentem de 

cianobactérias tóxicas, sem sofrerem efeitos adversos (PAERL et al., 2001). 

Não menos importante que as outras classes de algas fitoplanctônicas, são as 

, pois desenvolvem-se principalmente em águas continentais com elevados 

teores de nutrientes, constituindo também um importante indicador biológico (ROUND, 

1973). O estudo da composição das Euglenophyceae e da sua relação com variáveis 

ambientais pode revelar táxons que têm preferência por ambientes fortemente influenciados 

pela ação antrópica, com elevados índices de contaminação orgânica e concentrações de sais 

de amônio, bem como de íons nitrito e ortofosfato indicando condições de poluição mediana 

et. al. 2007). 

opriedades físicas da corrente dos leitos dos rios são as condicionantes mais 

importantes relacionadas a presença de organismos autotróficos. O suprimento adequado de 

nutrientes orgânicos dissolvidos e de energia luminosa são as principais condicionantes 

elacionadas ao crescimento destes organismos nos rios. Já os consumidores herbívoros e as 
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CODD, 2000).O desenvolvimento 

pode ser visto como um reflexo da constante degradação 

ambiental nas bacias hidrográficas devido à ação antrópica, que tem alterado 

significativamente a qualidade de seus corpos de água, promovendo a eutrofização destes 

pelo enriquecimento de nutrientes, em especial nitrogênio e fósforo (CODD, 2000; 

As cianobactérias são favorecidas em função de serem adaptadas a uma ampla 

variabilidade de condições ambientais, dentre estas, tolerância à baixa luminosidade, altas 

temperaturas, elevada concentração de nutrientes, especialmente fósforo, e estabilidade da 

Os efeitos negativos das cianobactérias são principalmente sobre o zooplâncton, 

ndigestas e mesmo tóxica para muitas espécies. A 

susceptibilidade do zooplâncton às toxinas de cianobactérias é variável, sendo conhecidos 

Bosmina longirostris e 

Essa resistência permite que se alimentem de 

2001).  

Não menos importante que as outras classes de algas fitoplanctônicas, são as 

ente em águas continentais com elevados 

teores de nutrientes, constituindo também um importante indicador biológico (ROUND, 

e da sua relação com variáveis 

or ambientes fortemente influenciados 

pela ação antrópica, com elevados índices de contaminação orgânica e concentrações de sais 

de amônio, bem como de íons nitrito e ortofosfato indicando condições de poluição mediana 

opriedades físicas da corrente dos leitos dos rios são as condicionantes mais 

importantes relacionadas a presença de organismos autotróficos. O suprimento adequado de 

nutrientes orgânicos dissolvidos e de energia luminosa são as principais condicionantes 

elacionadas ao crescimento destes organismos nos rios. Já os consumidores herbívoros e as 
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interações competitivas influenciam diretamente a seleção, abundância e dominância destas 

espécies.  

O aporte constante de material alóctone (restos de vegetação e de

terrestres, populações de microrganismos autotróficos, sedimentos) interfere na dinâmica 

espacial e temporal dos parâmetros habituais do ecossistema, sendo o fluxo d’água a sua 

principal força controladora (JEFFRIES & MILLS, 1994). 

O assoreamento dos ambientes aquáticos, em função, principalmente, da retirada 

da mata ciliar, também provoca alterações de diversidade e abundância do plâncton. Esse fato 

ocorre devido à grande quantidade de material em suspensão que reduz a penetração de luz na 

coluna de água, interferindo, de maneira expressiva, no desenvolvimento do fitoplâncton, e, 

por consequência, na produção fitoplanctônica. 

A degradação de 

influencia a base da cadeia alimentar, e impli

ambientes. Desta forma, pode

fundamental para a preservação da biodiversidade das águas interiores do Brasil e a 

consequente manutenção de seus recursos

- A Comunidade Perifíton

A comunidade perifítica 

heterotróficos. Entre as algas

difícil a identificação dos mesmos e a compreensão de suas relações ecológicas. 

considerado um dos principais produtores primários nos ecossistemas aquáticos continentais 

tropicais, principalmente em ambientes rasos, como córregos, riachos e lagoas costeiras, nos 

quais pode chegar a contribuir com até 70 ou 85% da produção primária total (

al., 2011). 

A comunidade 

sendo o principal local de deposição de carbono orgânico
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interações competitivas influenciam diretamente a seleção, abundância e dominância destas 

O aporte constante de material alóctone (restos de vegetação e de

terrestres, populações de microrganismos autotróficos, sedimentos) interfere na dinâmica 

espacial e temporal dos parâmetros habituais do ecossistema, sendo o fluxo d’água a sua 

principal força controladora (JEFFRIES & MILLS, 1994).  

nto dos ambientes aquáticos, em função, principalmente, da retirada 

da mata ciliar, também provoca alterações de diversidade e abundância do plâncton. Esse fato 

ocorre devido à grande quantidade de material em suspensão que reduz a penetração de luz na 

una de água, interferindo, de maneira expressiva, no desenvolvimento do fitoplâncton, e, 

por consequência, na produção fitoplanctônica.  

A degradação de habitats nos ambientes aquáticos e nas suas proximidades 

influencia a base da cadeia alimentar, e implica também na redução da biodiversidade desses 

ambientes. Desta forma, pode-se concluir que a manutenção da integridade hidrológica é 

fundamental para a preservação da biodiversidade das águas interiores do Brasil e a 

consequente manutenção de seus recursos aquáticos (AGOSTINHO et al

A Comunidade Perifíton 

A comunidade perifítica compõe-se de organismos muito diversos, autotróficos e 

ntre as algas, há representantes usuais de todas as divisões, o que torna mais 

ção dos mesmos e a compreensão de suas relações ecológicas. 

um dos principais produtores primários nos ecossistemas aquáticos continentais 

tropicais, principalmente em ambientes rasos, como córregos, riachos e lagoas costeiras, nos 

chegar a contribuir com até 70 ou 85% da produção primária total (

A comunidade perifítica é uma importante fonte de matéria orgânica autóctone, 

sendo o principal local de deposição de carbono orgânico e tendo importante papel na 
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interações competitivas influenciam diretamente a seleção, abundância e dominância destas 

O aporte constante de material alóctone (restos de vegetação e de organismos 

terrestres, populações de microrganismos autotróficos, sedimentos) interfere na dinâmica 

espacial e temporal dos parâmetros habituais do ecossistema, sendo o fluxo d’água a sua 

nto dos ambientes aquáticos, em função, principalmente, da retirada 

da mata ciliar, também provoca alterações de diversidade e abundância do plâncton. Esse fato 

ocorre devido à grande quantidade de material em suspensão que reduz a penetração de luz na 

una de água, interferindo, de maneira expressiva, no desenvolvimento do fitoplâncton, e, 

nos ambientes aquáticos e nas suas proximidades 

ca também na redução da biodiversidade desses 

se concluir que a manutenção da integridade hidrológica é 

fundamental para a preservação da biodiversidade das águas interiores do Brasil e a 

et al., 2005).  

se de organismos muito diversos, autotróficos e 

há representantes usuais de todas as divisões, o que torna mais 

ção dos mesmos e a compreensão de suas relações ecológicas. É 

um dos principais produtores primários nos ecossistemas aquáticos continentais 

tropicais, principalmente em ambientes rasos, como córregos, riachos e lagoas costeiras, nos 

chegar a contribuir com até 70 ou 85% da produção primária total (ESTEVES et 

importante fonte de matéria orgânica autóctone, 

tendo importante papel na 
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mineralização da matéria orgânica dissolvida e na ciclagem de nutrientes

"sequestradora" de nutrientes (N e P) e pode

águas residuárias. Além disso, é fonte de alimento para inúmeros invertebra

atuando como componente chave para as teias alimentares dos sistemas. 

habitat e refúgio para inúmeras formas larvares e juvenis

fuga dos predadores. 

As pesquisas sobre o perifíton nas últim

que compõem a comunidade perifítica podem promover a corrosão de comportas, pilares de 

pontes e cascos de embarcações, além de representar prejuízos pela colonização em piscinas, 

filtros, garrafões e caixas-d'água. 

Existem indicações 

tóxicas na água de irrigação

comprometer a produção e utilização de alimentos pela população humana ou por outros 

animais nas regiões onde ocorrem.

Diversos estudos têm apontado para a relevância do perifíton como bioindicador 

da qualidade da água e de seu estado trófico (

resultados evidenciam que o perifíton é capaz de acumular grandes qua

substâncias poluentes (inseticidas, herbicidas, substâncias radioativas, etc.). 

As vantagens de se utilizar a comunidade perifítica como bioindicadora em 

estudos ambientais reside no fato de que muitos dos organismos apresentam modo de vida 

séssil e curto ciclo de vida, fazendo com que respondam rapidamente às mudanças ambientais 

se comparados aos organismos planctônicos

confere a esta comunidade maior gama de respostas às alterações nos ambientes, sen

importante ferramenta em monitoramentos ambientais (

Alguns autores chamam a atenção, ainda, para o papel do perifíton como 

modulador químico, convertendo muitas formas inorgânicas em orgânicas nos ecossistemas 
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eralização da matéria orgânica dissolvida e na ciclagem de nutrientes

"sequestradora" de nutrientes (N e P) e pode, portanto, ser utilizada no pr

águas residuárias. Além disso, é fonte de alimento para inúmeros invertebra

atuando como componente chave para as teias alimentares dos sistemas. 

e refúgio para inúmeras formas larvares e juvenis, além de representar estratégia de 

As pesquisas sobre o perifíton nas últimas décadas indicam que algumas espécies 

que compõem a comunidade perifítica podem promover a corrosão de comportas, pilares de 

pontes e cascos de embarcações, além de representar prejuízos pela colonização em piscinas, 

d'água.  

Existem indicações de que a presença de algumas cianobactérias potencialmente 

tóxicas na água de irrigação, proveniente de ecossistemas aquáticos com florações, 

a produção e utilização de alimentos pela população humana ou por outros 

is nas regiões onde ocorrem. 

Diversos estudos têm apontado para a relevância do perifíton como bioindicador 

da qualidade da água e de seu estado trófico (SLADECEK & SLADECKOVA, 1963

resultados evidenciam que o perifíton é capaz de acumular grandes qua

substâncias poluentes (inseticidas, herbicidas, substâncias radioativas, etc.). 

As vantagens de se utilizar a comunidade perifítica como bioindicadora em 

estudos ambientais reside no fato de que muitos dos organismos apresentam modo de vida 

ssil e curto ciclo de vida, fazendo com que respondam rapidamente às mudanças ambientais 

se comparados aos organismos planctônicos. Além disso, a elevada riqueza de espécies 

confere a esta comunidade maior gama de respostas às alterações nos ambientes, sen

importante ferramenta em monitoramentos ambientais (FERRAOUT, 1999

Alguns autores chamam a atenção, ainda, para o papel do perifíton como 

modulador químico, convertendo muitas formas inorgânicas em orgânicas nos ecossistemas 
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eralização da matéria orgânica dissolvida e na ciclagem de nutrientes. É também excelente 

portanto, ser utilizada no pré-tratamento de 

águas residuárias. Além disso, é fonte de alimento para inúmeros invertebrados e peixes, 

atuando como componente chave para as teias alimentares dos sistemas. Serve também como 

além de representar estratégia de 

as décadas indicam que algumas espécies 

que compõem a comunidade perifítica podem promover a corrosão de comportas, pilares de 

pontes e cascos de embarcações, além de representar prejuízos pela colonização em piscinas, 

algumas cianobactérias potencialmente 

proveniente de ecossistemas aquáticos com florações, pode 

a produção e utilização de alimentos pela população humana ou por outros 

Diversos estudos têm apontado para a relevância do perifíton como bioindicador 

SLADECEK & SLADECKOVA, 1963). Os 

resultados evidenciam que o perifíton é capaz de acumular grandes quantidades de 

substâncias poluentes (inseticidas, herbicidas, substâncias radioativas, etc.).  

As vantagens de se utilizar a comunidade perifítica como bioindicadora em 

estudos ambientais reside no fato de que muitos dos organismos apresentam modo de vida 

ssil e curto ciclo de vida, fazendo com que respondam rapidamente às mudanças ambientais 

a elevada riqueza de espécies 

confere a esta comunidade maior gama de respostas às alterações nos ambientes, sendo 

FERRAOUT, 1999). 

Alguns autores chamam a atenção, ainda, para o papel do perifíton como 

modulador químico, convertendo muitas formas inorgânicas em orgânicas nos ecossistemas 
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aquáticos fixador do nitrogênio atmosférico (N

habitats com baixa concentração de nitrogênio (

Algumas espécies do perifíton competem com o fitoplâncton por luz e nutrientes 

(SUZUKI, 1991) e outras têm sido apontadas 

macrófitas aquáticas, prejudicando seu desenvolvimento (

entupimento de filtros e colonização em tanques de estações de tratamento e de esgotos, além 

de promoverem sabor e odor desagradável,

(BRANCO, 1986). 

A escassez de informações a respeito da comunidade perifítica justifica a

de um levantamento desta comunidade 

no que tange à taxonomia de formas euperifíticas (as ficoflórulas são as mesmas usadas para 

identificação de algas planctônicas) e aos processos dinâmicos da comunidade. 

Deste modo, torna

ambiente e da sua comunidad

impactos no local, bem como para a

potencializadoras dos impactos causados 

- Objetivos 

O objetivo principal do

e perifítica que ocorre no rio dos Patos e 

para a elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS). Para tanto, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

• Caracterizar a composição florística, densidade e a concentração de clorofila, 

desde o ponto PFA02 até o ponto PFA0

atual do recurso hídrico nas áreas de influência direta e indir
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gênio atmosférico (N2), aumentando a produtividade primária em 

com baixa concentração de nitrogênio (STEVENSON et al, 1996

Algumas espécies do perifíton competem com o fitoplâncton por luz e nutrientes 

) e outras têm sido apontadas como responsáveis pelo sombreamento de 

macrófitas aquáticas, prejudicando seu desenvolvimento (LOSEE & WETZEL, 1988

entupimento de filtros e colonização em tanques de estações de tratamento e de esgotos, além 

de promoverem sabor e odor desagradável, dificultando o gerenciamento da água a

A escassez de informações a respeito da comunidade perifítica justifica a

desta comunidade no Relatório Ambiental Simplificado

onomia de formas euperifíticas (as ficoflórulas são as mesmas usadas para 

identificação de algas planctônicas) e aos processos dinâmicos da comunidade. 

Deste modo, torna-se um importante trabalho que reforc

ambiente e da sua comunidade, e que possa propiciar elementos úteis para avaliação de 

como para a proposição de medidas compensatórias, mitigadoras ou 

impactos causados pelo empreendimento à biota local. 

O objetivo principal do presente trabalho foi estudar a comunidade fitoplanctônica 

que ocorre no rio dos Patos e em seu afluente maior, visando oferecer subsídios 

para a elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS). Para tanto, foram 

es objetivos específicos: 

aracterizar a composição florística, densidade e a concentração de clorofila, 

até o ponto PFA05, visando estabelecer um perfil adequado ao estado 

atual do recurso hídrico nas áreas de influência direta e indireta da PCHKM
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), aumentando a produtividade primária em 

, 1996). 

Algumas espécies do perifíton competem com o fitoplâncton por luz e nutrientes 

como responsáveis pelo sombreamento de 

LOSEE & WETZEL, 1988), pelo 

entupimento de filtros e colonização em tanques de estações de tratamento e de esgotos, além 

dificultando o gerenciamento da água a ser tratada 

A escassez de informações a respeito da comunidade perifítica justifica a inclusão 

no Relatório Ambiental Simplificado, especialmente 

onomia de formas euperifíticas (as ficoflórulas são as mesmas usadas para 

identificação de algas planctônicas) e aos processos dinâmicos da comunidade.  

e a caracterização do 

propiciar elementos úteis para avaliação de 

proposição de medidas compensatórias, mitigadoras ou 

local.  

presente trabalho foi estudar a comunidade fitoplanctônica 

seu afluente maior, visando oferecer subsídios 

para a elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS). Para tanto, foram 

aracterizar a composição florística, densidade e a concentração de clorofila, 

, visando estabelecer um perfil adequado ao estado 

eta da PCHKM19;  
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• Aventar a possibilidade de impactos na comunidade fitoplanctônica e no 

perifíton, especialmente na região proposta para a construção da PCH KM 

proximidades do ponto PFA0

• Gerar um prognóstico bem fundamentado para futuras ações do

empreendimento tendo-se em vista os possíveis impactos.

6.1.10.7.1. Métodos 

As coletas de material biológico do fitoplâncton e do perifíton foram realizadas 

nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto de 2012, pela equipe do Laboratório de Botânica da 

Universidade Federal do Para

- Determinação dos pontos de coleta

Foram determinados quatro pontos de coleta, identificados nas 

referência não encontrada.

georreferenciados no Desenho

Amostragens.  

Figura 6.1.10-31–PFA 02 - Longitude (UTM): 505.718m E; Latitude (UTM): 7.
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ventar a possibilidade de impactos na comunidade fitoplanctônica e no 

perifíton, especialmente na região proposta para a construção da PCH KM 

PFA03; 

erar um prognóstico bem fundamentado para futuras ações do

se em vista os possíveis impactos. 

As coletas de material biológico do fitoplâncton e do perifíton foram realizadas 

nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto de 2012, pela equipe do Laboratório de Botânica da 

Universidade Federal do Paraná – UFPR. 

Determinação dos pontos de coleta 

Foram determinados quatro pontos de coleta, identificados nas 

referência não encontrada. a Figura 6.1.10-34. Estes pontos também estão apresentados 

georreferenciados no Desenho N°119.028.1.5.04.005 – Mapa de Localização das 

Longitude (UTM): 505.718m E; Latitude (UTM): 7.212.237m N (altitude: 742m.)
Foto: Leandro Petry, 2012. 
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ventar a possibilidade de impactos na comunidade fitoplanctônica e no 

perifíton, especialmente na região proposta para a construção da PCH KM 19, nas 

erar um prognóstico bem fundamentado para futuras ações do 

As coletas de material biológico do fitoplâncton e do perifíton foram realizadas 

nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto de 2012, pela equipe do Laboratório de Botânica da 

Foram determinados quatro pontos de coleta, identificados nas Erro! Fonte de 

. Estes pontos também estão apresentados 

Mapa de Localização das 

 
212.237m N (altitude: 742m.) 
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Figura 6.1.10-32 - PFA03- Longitude (UTM): 505.260m E; Latitude (UTM):

Figura 6.1.10-33- PFA 04 - Longitude (UTM)

Figura 6.1.10-34- PFA05 - Longitude (UTM): 506.332m E; Latitude (UTM): 7.227.091m N (altitude: 523m.).

- Quantificação da densidade das algas fitoplanctônicas

As amostras de água para estudo da diversidade fitoplanctônica foram obtid

coleta de cerca de 1000 mL de água, submergindo

abaixo da superfície d´água. Logo após, procedeu

de solução de lugol acético na proporção de 1% (WETZEL & LIKENS, 1991). 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
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CREA 7.108-D/PR  

Longitude (UTM): 505.260m E; Latitude (UTM): 7.218.504m N (altitude: 580m.)
Foto: Leandro Petry, 2012. 

Longitude (UTM): 507.052m E; Latitude (UTM): 7.223.218m N (altitude: 547m.)
Foto: Leandro Petry, 2012. 

Longitude (UTM): 506.332m E; Latitude (UTM): 7.227.091m N (altitude: 523m.).
Foto: Leandro Petry,2012. 

Quantificação da densidade das algas fitoplanctônicas

As amostras de água para estudo da diversidade fitoplanctônica foram obtid

mL de água, submergindo-se os frascos a aproximadamente 30

água. Logo após, procedeu-se à fixação do material através da adição 

de solução de lugol acético na proporção de 1% (WETZEL & LIKENS, 1991). 
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7.218.504m N (altitude: 580m.) 

 
: 507.052m E; Latitude (UTM): 7.223.218m N (altitude: 547m.) 

 
Longitude (UTM): 506.332m E; Latitude (UTM): 7.227.091m N (altitude: 523m.). 

Quantificação da densidade das algas fitoplanctônicas 

As amostras de água para estudo da diversidade fitoplanctônica foram obtidas pela 

a aproximadamente 30 cm 

se à fixação do material através da adição 

de solução de lugol acético na proporção de 1% (WETZEL & LIKENS, 1991).  
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Amostras de subsuperfície foram submetidas à quantificação em microscópio 

invertido Olympus IX70. Para avaliação d

Ütermohl (1958), que prevê contagens em cubetas de sedimentação. No caso presente foram 

utilizadas cubetas com capacidade para 10

A contagem seguiu o método de transectos (c

campos), sendo quantificados os campos necessários para estabilização da curva espécie

número de campos, em objetiva 40x e optovar 1,5x. Os resultados numéricos foram expressos 

em células/mL e em indivíduos/mL (células, colônias 

- Processamento dos dados amostrais

As listagens d

considerando os gêneros ou as espécies, dependendo da possibilidade de identificação dos 

organismos registrados, incluídos nas principa

Chlorophyceae, Prasinophyceae, Chlamydophyceae, Oedogoniophyceae, Zygnemaphyceae, 

Bacillariophyceae, Cryptophyceae, Chrysophyceae, Dinophyceae 

- Detalhamento do método de coleta do perifíton 

Para a análise da comunidade perifítica, oram coletados 

meio do leito do rio para cada ponto 

do biofilme por meio de escovas de cerdas macias com adição de água destilada. O material 

perifítico foi acondicionado em frascos de 50

geladeira, até que as amostras fossem analisadas. Em laboratório, as amostras foram 

observadas e fotografadas vivas sob lâmina e lamínula em microscópio OLYMPUS BX40.

- Determinação taxonômica

As determinações basearam

2006; BOURRELY, 1968 e 1972; GONZÁLEZ, 1999; KOMÁREK & FOTT, 1983; 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Amostras de subsuperfície foram submetidas à quantificação em microscópio 

invertido Olympus IX70. Para avaliação da densidade fitoplanctônica, utilizou

Ütermohl (1958), que prevê contagens em cubetas de sedimentação. No caso presente foram 

cubetas com capacidade para 10 mL de amostra homogeneizada. 

A contagem seguiu o método de transectos (curva de espécies

campos), sendo quantificados os campos necessários para estabilização da curva espécie

número de campos, em objetiva 40x e optovar 1,5x. Os resultados numéricos foram expressos 

em células/mL e em indivíduos/mL (células, colônias ou filamentos).  

Processamento dos dados amostrais 

As listagens de fitoplâncton foram organizadas por estação de coleta, 

considerando os gêneros ou as espécies, dependendo da possibilidade de identificação dos 

organismos registrados, incluídos nas principais classes de algas: 

Chlorophyceae, Prasinophyceae, Chlamydophyceae, Oedogoniophyceae, Zygnemaphyceae, 

Bacillariophyceae, Cryptophyceae, Chrysophyceae, Dinophyceae e Euglenophyceae.

Detalhamento do método de coleta do perifíton  

e da comunidade perifítica, oram coletados três 

para cada ponto amostral. Em seguida procedeu-se a raspagem 

do biofilme por meio de escovas de cerdas macias com adição de água destilada. O material 

co foi acondicionado em frascos de 50 mL e mantido em gelo e, posteriormente em 

geladeira, até que as amostras fossem analisadas. Em laboratório, as amostras foram 

observadas e fotografadas vivas sob lâmina e lamínula em microscópio OLYMPUS BX40.

ção taxonômica 

As determinações basearam-se em literatura específica (BICUDO & MENEZES, 

2006; BOURRELY, 1968 e 1972; GONZÁLEZ, 1999; KOMÁREK & FOTT, 1983; 
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Amostras de subsuperfície foram submetidas à quantificação em microscópio 

a densidade fitoplanctônica, utilizou-se o método de 

Ütermohl (1958), que prevê contagens em cubetas de sedimentação. No caso presente foram 

mL de amostra homogeneizada.  

urva de espécies-número de 

campos), sendo quantificados os campos necessários para estabilização da curva espécie-

número de campos, em objetiva 40x e optovar 1,5x. Os resultados numéricos foram expressos 

fitoplâncton foram organizadas por estação de coleta, 

considerando os gêneros ou as espécies, dependendo da possibilidade de identificação dos 

is classes de algas: Cyanophyceae, 

Chlorophyceae, Prasinophyceae, Chlamydophyceae, Oedogoniophyceae, Zygnemaphyceae, 

Euglenophyceae. 

três seixos submersos no 

se a raspagem de 5 cm² 

do biofilme por meio de escovas de cerdas macias com adição de água destilada. O material 

mL e mantido em gelo e, posteriormente em 

geladeira, até que as amostras fossem analisadas. Em laboratório, as amostras foram 

observadas e fotografadas vivas sob lâmina e lamínula em microscópio OLYMPUS BX40. 

se em literatura específica (BICUDO & MENEZES, 

2006; BOURRELY, 1968 e 1972; GONZÁLEZ, 1999; KOMÁREK & FOTT, 1983; 
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HINDAK, 1977; KOMAREK & ANAGNOSTIDIS, 1999 e 2005; SILVA & CECY, 2004; 

MENEZES, 1994; KRAMMER & LANGE

Todos os táxons identificados foram ilustrados com câmera digital CANON 

PowerShot G6 ou em máquina de captura de imagem OLYMPUS DP71 acoplada a 

microscópio OLYMPUS BX40, em escala 20

- Quantificação de clorofila “a” e de clorofila ‘b”

Após os procedimentos descritos anteriormente de coleta do fitoplâncton e do 

perifíton as amostras foram

(MN). Estes foram mantidos em freezer até que se procedesse à extração dos pigmentos, 

utilizando-se a acetona alcalina 90% como solvente. Após centrifugação do extrato, as 

amostras foram lidas em espectrofotômetro Hitachi e a quantidade de clorofila 

calculada segundo o método tricromático (JEFFERY & HUMPHREY, 1975).

6.1.10.7.2. Resultados - Fitoplâncton

Os resultados da análise da concentração de clorofila 

encontradas em diferentes pontos ao longo do leito do rio dos Patos e seu afluente Lajeadão

são apresentados no ANEXO XI, 

 

Tabela 6.1.10-8- Clorofila nas comunidades de algas do rio dos Patos e seu afluente Lajeadão.

 

Clorofila “a ” (µg.L-1) 

Clorofila “b ” (µg.L-1) 

Riqueza (node espécies) 

Razão Clorofila a:b 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
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HINDAK, 1977; KOMAREK & ANAGNOSTIDIS, 1999 e 2005; SILVA & CECY, 2004; 

MENEZES, 1994; KRAMMER & LANGE-BERTALOT, 1986). 

Todos os táxons identificados foram ilustrados com câmera digital CANON 

PowerShot G6 ou em máquina de captura de imagem OLYMPUS DP71 acoplada a 

ópio OLYMPUS BX40, em escala 20 µm. 

Quantificação de clorofila “a” e de clorofila ‘b” 

pós os procedimentos descritos anteriormente de coleta do fitoplâncton e do 

ram submetidas à filtração através de filtros de fibra de vidro GF

(MN). Estes foram mantidos em freezer até que se procedesse à extração dos pigmentos, 

se a acetona alcalina 90% como solvente. Após centrifugação do extrato, as 

amostras foram lidas em espectrofotômetro Hitachi e a quantidade de clorofila 

calculada segundo o método tricromático (JEFFERY & HUMPHREY, 1975).

Fitoplâncton 

Os resultados da análise da concentração de clorofila nas comunidades de algas 

encontradas em diferentes pontos ao longo do leito do rio dos Patos e seu afluente Lajeadão

são apresentados no ANEXO XI, na Tabela 6.1.10-8 e na Figura 6.1.10-

Clorofila nas comunidades de algas do rio dos Patos e seu afluente Lajeadão.

PFA02 PFA03 PFA0

2,77 1,48 2,03

0,03 0,10 0,31
14 17 20 
92 15 7 
Fonte: Elaboração própria. 
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HINDAK, 1977; KOMAREK & ANAGNOSTIDIS, 1999 e 2005; SILVA & CECY, 2004; 

Todos os táxons identificados foram ilustrados com câmera digital CANON 

PowerShot G6 ou em máquina de captura de imagem OLYMPUS DP71 acoplada a 

pós os procedimentos descritos anteriormente de coleta do fitoplâncton e do 

submetidas à filtração através de filtros de fibra de vidro GF-3 

(MN). Estes foram mantidos em freezer até que se procedesse à extração dos pigmentos, 

se a acetona alcalina 90% como solvente. Após centrifugação do extrato, as 

amostras foram lidas em espectrofotômetro Hitachi e a quantidade de clorofila “a” e “b” foi 

calculada segundo o método tricromático (JEFFERY & HUMPHREY, 1975). 

nas comunidades de algas 

encontradas em diferentes pontos ao longo do leito do rio dos Patos e seu afluente Lajeadão 

-35. 

Clorofila nas comunidades de algas do rio dos Patos e seu afluente Lajeadão. 

A04 PFA05 (AFLUENTE) 

2,03 0,39 

0,31 0 
 10 

0 
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Figura 6.1.10-35-Riqueza de espécies e teor d

Fonte: 

Comparando os resultados obtidos com os valores estabelecidos como limites 

máximos para determinação da qualidade da água d

Ambiente - CONAMA, que é de 30 

Como pode ser observado na Tabela 6.1.10

que a participação da clorofila “b” aumenta ao longo do rio Co

podem ser interconversíveis, dependendo da qualidade da radiação fotossinteticamente ativa, 

pode-se inferir que a produtividade do fitoplâncton ao longo do rio obedece a um gradiente de 

caráter fortemente adaptativo, representando

é acompanhada do aumento da biomassa, representado pelo aumento da quantidade de 

clorofila “a”, e sim pela riqueza de espécies

que mostra o aumento do número de espécies concomitantemente ao aumento da quantidade 

de clorofila “a” e a mudança da comunidade ao longo do rio.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 
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Riqueza de espécies e teor de clorofila nas comunidades do fitoplâncto
afluente Lajeadão . 

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

Comparando os resultados obtidos com os valores estabelecidos como limites 

máximos para determinação da qualidade da água doce pelo Conselho Nacional do Meio 

CONAMA, que é de 30 µg.L-1, para rios da Classe 2 (BRASIL, 2005).

r observado na Tabela 6.1.10-8, a quantificação das clorofilas indica 

que a participação da clorofila “b” aumenta ao longo do rio Como as formas 

podem ser interconversíveis, dependendo da qualidade da radiação fotossinteticamente ativa, 

se inferir que a produtividade do fitoplâncton ao longo do rio obedece a um gradiente de 

caráter fortemente adaptativo, representando um aumento da complexidade biológica que não 

aumento da biomassa, representado pelo aumento da quantidade de 

e sim pela riqueza de espécies, como pode ser observado na 

o aumento do número de espécies concomitantemente ao aumento da quantidade 

de clorofila “a” e a mudança da comunidade ao longo do rio. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

II-275 

 
e clorofila nas comunidades do fitoplâncton do rio dos Patos e seu 

Comparando os resultados obtidos com os valores estabelecidos como limites 

oce pelo Conselho Nacional do Meio 

, para rios da Classe 2 (BRASIL, 2005). 

quantificação das clorofilas indica 

mo as formas de clorofila 

podem ser interconversíveis, dependendo da qualidade da radiação fotossinteticamente ativa, 

se inferir que a produtividade do fitoplâncton ao longo do rio obedece a um gradiente de 

um aumento da complexidade biológica que não 

aumento da biomassa, representado pelo aumento da quantidade de 

ser observado na Figura 6.1.10-36, 

o aumento do número de espécies concomitantemente ao aumento da quantidade 
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Figura 6.1.10-36- Variação da densidade celular do fitoplâncton (cel/mL
pontos amostrais PFA02, PFA03, PFA04 e PFA05.
Fonte: ACQUA 

Ainda na Figura 

ser quantificada no PFA05, indicando assim que o aporte de água do afluente Lajeadão carreia 

apenas uma quantidade relativamente pequena de organismos 

“b” é significativa, ou seja, representa um grau de maturação onde a comunidade 

fitoplanctônica ainda está nos seus primórdios, possivelmente restrita pela limitação do 

habitat e demais influências ambientais predominantes no afluente.

A densidade do fitoplâncton e a comparação com sua riqueza 

feitas através da análise dos resul

Tabela 6.1.10-9- Indicadores da riqueza das comunidades de algas encontradas em diferentes pontos ao longo do 

 

Número de espécies 

Número de Classes 

Espécies/classe 

DENSIDADE POPULACIONAL
(por ml) 

Fonte: 

Como pode ser verificado na 

da comunidade fitoplanctônica aumenta ao longo do leito do rio, num gradiente que pode ser 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Variação da densidade celular do fitoplâncton (cel/mL) e concentração de clorofila (µg/L) nos 
pontos amostrais PFA02, PFA03, PFA04 e PFA05. 
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

Figura 6.1.10-36, verifica-se que a quantidade de clorofila “b” não pode 

, indicando assim que o aporte de água do afluente Lajeadão carreia 

apenas uma quantidade relativamente pequena de organismos cuja composição de clorofila 

” é significativa, ou seja, representa um grau de maturação onde a comunidade 

nica ainda está nos seus primórdios, possivelmente restrita pela limitação do 

habitat e demais influências ambientais predominantes no afluente. 

A densidade do fitoplâncton e a comparação com sua riqueza 

feitas através da análise dos resultados representados na Tabela 6.1.10-9

Indicadores da riqueza das comunidades de algas encontradas em diferentes pontos ao longo do 
leito do rio dos Patos e seu afluente Lajeadão. 

PFA02 PFA03 PFA0

14 17 20

7 6 6

2,00 2,83 3,33

DENSIDADE POPULACIONAL IND. CEL. IND. CEL. IND. 

132 230 146 146 226 
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

Como pode ser verificado na Tabela 6.1.10-9, o número de espécies componentes 

da comunidade fitoplanctônica aumenta ao longo do leito do rio, num gradiente que pode ser 
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) e concentração de clorofila (µg/L) nos 

se que a quantidade de clorofila “b” não pode 

, indicando assim que o aporte de água do afluente Lajeadão carreia 

cuja composição de clorofila 

” é significativa, ou seja, representa um grau de maturação onde a comunidade 

nica ainda está nos seus primórdios, possivelmente restrita pela limitação do 

A densidade do fitoplâncton e a comparação com sua riqueza também podem ser 

9. 

Indicadores da riqueza das comunidades de algas encontradas em diferentes pontos ao longo do 

A04 PFA05 
 20 10 

6 5 

3,33 2,00 

CEL. IND. CEL. 

491 120 175 

, o número de espécies componentes 

da comunidade fitoplanctônica aumenta ao longo do leito do rio, num gradiente que pode ser 
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representado pelo número de espécies por classe, cujo valor indicativo aumenta de duas para 

mais de 3 espécies por classe algal identificada. 

A riqueza de espécies, considerada como a composição de organismos nos pontos 

de amostragem PFA02, PF

algas, pertencentes a oito classes taxonômicas. A representação gráfica 

ao longo do rio está representada na 

Figura 6.1.10-

Como pode ser constatado na 

dos Patos foi registrada em PFA04, onde fo

amostral com maior número de espécies foi PFA03 com 17 

espécies. A riqueza no ponto 

foi a segunda maior de todas, contabiliza

O menor índice encontrado em PFA05 provavelmente esteja relacionado com a 

menor amplitude de nicho ecológico (multidimensional) das espécies.

As classes mais especiosas ao longo do Rio dos Patos e seu afluente Lajeadão, são 

Chlorophyceae e Bacillariophyceae, com 13 e 16 táxons identificados, respectivamente, como 

pode ser observado na Figura 
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o pelo número de espécies por classe, cujo valor indicativo aumenta de duas para 

mais de 3 espécies por classe algal identificada.  

A riqueza de espécies, considerada como a composição de organismos nos pontos 

FA03, PFA04 e PFA05 resultaram num inventário de 43 táxons de 

algas, pertencentes a oito classes taxonômicas. A representação gráfica 

ao longo do rio está representada na Figura 6.1.10-37.  

-37-Riqueza de espécies nos diferentes pontos de amostragem
Fonte: Elaboração própria. 

r constatado na Figura 6.1.10-37, a maior riqueza de espécies no rio 

dos Patos foi registrada em PFA04, onde foram determinadas 20 espécies, o segundo ponto 

mero de espécies foi PFA03 com 17 seguido de PFA02 com 

ponto PFA03, localizado na Área de Influência Direta da PCH KM 

de todas, contabilizando 17espécies. 

O menor índice encontrado em PFA05 provavelmente esteja relacionado com a 

menor amplitude de nicho ecológico (multidimensional) das espécies. 

As classes mais especiosas ao longo do Rio dos Patos e seu afluente Lajeadão, são 

Bacillariophyceae, com 13 e 16 táxons identificados, respectivamente, como 

Figura 6.1.10-38.  
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o pelo número de espécies por classe, cujo valor indicativo aumenta de duas para 

A riqueza de espécies, considerada como a composição de organismos nos pontos 

ltaram num inventário de 43 táxons de 

algas, pertencentes a oito classes taxonômicas. A representação gráfica do número de táxons 

 
Riqueza de espécies nos diferentes pontos de amostragem. 

, a maior riqueza de espécies no rio 

ram determinadas 20 espécies, o segundo ponto 

seguido de PFA02 com 14 

, localizado na Área de Influência Direta da PCH KM 19, 

O menor índice encontrado em PFA05 provavelmente esteja relacionado com a 

As classes mais especiosas ao longo do Rio dos Patos e seu afluente Lajeadão, são 

Bacillariophyceae, com 13 e 16 táxons identificados, respectivamente, como 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Especificamente 

Chlamydophyceae foi o grupo mais abundante, s

Bacillariophyceae. De fato, foi constatado que houve um aumento significativo no percentual 

das Chlamydophyceae. 

A contribuição percentual de cada Classe 

fitoplâncton do rio dos Patos está representa

Figura 6.1.10-38 - Contribuição percentual da densidade (cél./ml) das classes de algas do fitoplâncton.
Fonte: 
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Especificamente na região do futuro reservatório da 

foi o grupo mais abundante, seguido por 

De fato, foi constatado que houve um aumento significativo no percentual 

A contribuição percentual de cada Classe e Grupo de algas presentes no 

fitoplâncton do rio dos Patos está representada nas Figura 6.1.10-38 e Figura 

Contribuição percentual da densidade (cél./ml) das classes de algas do fitoplâncton.
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 
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do futuro reservatório da PCHKM19 (PFA03), 

eguido por Chlorophyceae e 

De fato, foi constatado que houve um aumento significativo no percentual 

de algas presentes no 

Figura 6.1.10-39. 

 
Contribuição percentual da densidade (cél./ml) das classes de algas do fitoplâncton. 
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Figura 6.1.10-39- Contribuição percentual da densidade (cél/mL) dos grupos de algas do fitoplâncton
Fonte: 

As Chlorophyceae e as suas respectivas densidades estão na
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Contribuição percentual da densidade (cél/mL) dos grupos de algas do fitoplâncton
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 
s respectivas densidades estão na Tabela 6.1.10
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Contribuição percentual da densidade (cél/mL) dos grupos de algas do fitoplâncton. 

Tabela 6.1.10-10. 
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Tabela 6.1.10-10- Algas Chlorophyceae 

Taxon 

 IND

Closteriopsis sp.  

Coelastrum 

reticulatum 
 

Desmodesmus 

bicaudatus 
 

Desmodesmus 

pseudohelveticus 
06 

Desmodesmus sp. 06 

Dimorphococcus sp. 06 

Hyaloraphidium sp.  

Kirchneriella obesa  

Micractinium pusillum  

Monoraphidium 

arcuatum 
 

Monoraphidium 

contortum 
 

Polyedriopis spinilosa  

Tetraedron minimum  

Total de Indivíduos 
(por ml) 

18 

Fonte: 

A quantidade de indivíduos 

perfazendo 139% de aumento na amostra do ponto PFA04 com relação à amostra do ponto 

PFA02, indicando consequentemente um aumento no potencial de eutrofização do ambiente 

em função da proliferação das espécies dessa Classe

composição das espécies ao longo do rio (

da PCHKM19 (PFA03), constatou

Classe Chlorophyceae, o gênero 

amostra. A ClasseChlorophyceae 

Chlorococcales, constituída por indivíduos com alta taxa reprodutiva e alta relação 

superfície/volume sendo competidores eficientes na absorção de nutrientes, c

oportunistas e favorecidos em ambientes com mistura da coluna de água

de nutrientes e luz (REYNOLDS, 1997

A Figura 6.1.10

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Chlorophyceae no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.

PFA02 PFA03 PFA04 

IND./ CEL./ml IND./ml CEL./ml IND./ml CEL

 06 06  

   06 96

   13 51

 24    

 24   06 26

 49    

 06 06  

 06 06  

   06 13

   06 06

 06 06  

   06 06

 06 06  

  30  43 

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

A quantidade de indivíduos da ClasseChlorophyceae aumentou ao longo do rio, 

% de aumento na amostra do ponto PFA04 com relação à amostra do ponto 

PFA02, indicando consequentemente um aumento no potencial de eutrofização do ambiente 

em função da proliferação das espécies dessa Classe, com modificação evidente da 

ao longo do rio (Tabela 6.1.10-10). Na região d

PCHKM19 (PFA03), constatou-se que houve uma mudança completa das espécies 

, o gênero Desmodesmuse o Dimorphococcus não foram encon

Chlorophyceae esteve representada principalmente por táxons da Ordem 

, constituída por indivíduos com alta taxa reprodutiva e alta relação 

superfície/volume sendo competidores eficientes na absorção de nutrientes, c

s em ambientes com mistura da coluna de água

REYNOLDS, 1997; HAPPEY-WOOD, 1988). 

6.1.10-40 apresenta as algas dessa classe observadas ao lon
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no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

PFA05 (Afluente) 

CEL./ml IND./ml CEL./ml 

 00 00 

96 00 00 

51 00 00 

 00 00 

26 00 00 

 00 00 

 00 00 

 00 00 

13 00 00 

06 00 00 

 00 00 

06 00 00 

 00 00 

 00  

aumentou ao longo do rio, 

% de aumento na amostra do ponto PFA04 com relação à amostra do ponto 

PFA02, indicando consequentemente um aumento no potencial de eutrofização do ambiente 

com modificação evidente da 

região do futuro reservatório 

se que houve uma mudança completa das espécies da 

não foram encontrados na 

esteve representada principalmente por táxons da Ordem 

, constituída por indivíduos com alta taxa reprodutiva e alta relação 

superfície/volume sendo competidores eficientes na absorção de nutrientes, considerados 

s em ambientes com mistura da coluna de água e alta disponibilidade 

apresenta as algas dessa classe observadas ao longo do rio. 
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Figura 6.1.10-40- Algas Chlorophyceae 
Fonte: 

Na  
, são apresentados os resultados da análise de fitoplâncton para espécies da Classe 

de Bacillariophyceae (Divisão Chrysophyta) ou diatomáceas, a classe mais abundante no rio 

dos Patos, com 16 espécies presente ao longo dos pontos de amostragem. 

Como pode ser constatado na 
 a seguir, a classe das diatomáceas apresentou uma boa representatividade no 

ponto PF05, com predominância da espécie 

indivíduos presentes na amostra. 

Destas destaca-

PCH KM 19, estando presente no ponto

associada a ambientes eutroficos

 

Tabela 6.1.10-

fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Chlorophyceae no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

apresentados os resultados da análise de fitoplâncton para espécies da Classe 

Bacillariophyceae (Divisão Chrysophyta) ou diatomáceas, a classe mais abundante no rio 

dos Patos, com 16 espécies presente ao longo dos pontos de amostragem. 

onstatado na  
, a classe das diatomáceas apresentou uma boa representatividade no 

ponto PF05, com predominância da espécie Nitzschia palea, que representou 60% dos 

indivíduos presentes na amostra.  

-se a ausência de Aulacoseira pusillana região do reservatório da 

PCH KM 19, estando presente no ponto PFA04, a jusante do aproveitamento, 

associada a ambientes eutroficos (TUJI & WILLIAMS, 2007). 

-11 - Densidade de algas da Classe Bacillariophyceae

fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 
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do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

apresentados os resultados da análise de fitoplâncton para espécies da Classe 

Bacillariophyceae (Divisão Chrysophyta) ou diatomáceas, a classe mais abundante no rio 

dos Patos, com 16 espécies presente ao longo dos pontos de amostragem.  

, a classe das diatomáceas apresentou uma boa representatividade no 

, que representou 60% dos 

na região do reservatório da 

a jusante do aproveitamento, geralmente 

Bacillariophyceae, no 
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Tabela 6.1.10-11 – Densidade de algas da Classe Bacillariophyceae, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu 

Taxon PFA02

 IND./ml

Achnanthidium 

minutissimum 
 

Aulacoseira pusilla 18 

Cyclotella 

meneghniana 
 

Encyonema minutum  

Fragilaria 

longifusiformis 
12 

Geissleria aikenensis  

Luticola sp.  

Navicula 

cryptocephala 
 

Navicula simulata  

Navicula sp.  

Nitzschia acicularis  

Nitzschia palea 12 

Stauroneis sp.  

Urosolenia eriensis  

vista pleural - 
Gomphonema 

 

vista pleural - 
Navicula 

6 

Total de Indivíduos 
(por ml) 

48 

Fonte: 

A representatividade de 

 
Tabela 6.1.10-12- Densidade de 

Táxon P
 IND./ml

Chromulinagyrans  

Kephyrion sp. 18 

Mallomonas sp.  

Synura uvella  

Total de Indivíduos 
(por ml) 

18 

Fonte: 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Densidade de algas da Classe Bacillariophyceae, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu 
afluente Lajeadão 

PFA02 PFA03 PFA04 

./ml CEL./ml IND./ml CEL./ml IND./ml CEL

   6 6

 37   26 45

   6 6

 6 6  

 12 6 6  

    

 6 6  

   19 19

   6 6

    

   6 6

 12   6 6

 6 6  

 6 6  

    

6    

 67 30 30 75 94

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

A representatividade de Chrysophyceae(Chrysophyta) está na Tabela 6.1.10

Densidade de Chrysophyceae, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.

PFA02 PFA03 PFA04 

ND./ml CEL./ml IND./ml CEL./ml IND./ml CEL./ml

 6 6   

18 18 18 19 19

 11 11   

 11 11 13 13

18 46 46 32 32

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

II-282 

Densidade de algas da Classe Bacillariophyceae, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu 

PFA05 Afluente 

CEL./ml IND./ml CEL./ml 

6   

45   

6   

   

   

 5 5 

   

19   

6   

 5 5 

6   

6 30 30 

   

   

 5 5 

 5 5 

94 50 50 

) está na Tabela 6.1.10-12. 

, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

PFA05 (AFLUENTE) 

CEL./ml IND./ml CEL./ml 

   

19 10 10 

   

13 10 10 

32 20 20 
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A Figura 6.1.10

longo do rio dos Patos e seu afluente, Lajeadão.

Figura 6.1.10-41- Algas da classe 

Fonte: ACQUA 

Dentre os gêneros que podem formar florescências (

Mallomonas) somente Dinobryon

Chrysophyceae observadas ao longo do rio estão apresentadas na Figura 6.1

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

A Figura 6.1.10-41 apresenta as algas da classe Bacillariophyceae

longo do rio dos Patos e seu afluente, Lajeadão. 

Algas da classe Bacillariophyceae, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente 
Lajeadão. 

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

Dentre os gêneros que podem formar florescências (Chromulina, Dinobryon

Dinobryon não foi encontrado nas amostras (PAERL 

Chrysophyceae observadas ao longo do rio estão apresentadas na Figura 6.1
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Bacillariophyceae observadas ao 

 
do rio dos Patos e do seu afluente 

Chromulina, Dinobryon e 

(PAERL et al., 2001). As 

Chrysophyceae observadas ao longo do rio estão apresentadas na Figura 6.1.10-42. 
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Figura 6.1.10-42- Algas Chrysophyceae
F

A comunidade da Classe

gênero Cryptomonas cuja quantificação nos pontos de amostragem está representada na 

Tabela 6.1.10-13. 

Tabela 6.1.10-13- Densidade de algas da Classe

Táxon P

 IND./ml

Cryptomonas 

brasiliensis 
6 

Cryptomonas sp. 6 

Total de Indivíduos 
(por ml) 

12 

Fonte: 

A população de

dos ambientes aquáticos, aumentou consideravelmente ao longo do 

ser verificado na Tabela 6.1.10

carga de nutrientes ao longo do rio, que pode gerar o fenômeno conhecido como fl

(PAERL et al., 2001). De fato 

PCHKM19 (PFA03), indica

necessitando de monitoramento
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CREA 7.108-D/PR  

Chrysophyceaeno fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

A comunidade da ClasseCryptophyceae, está representada no rio dos Patos pelo 

cuja quantificação nos pontos de amostragem está representada na 

Densidade de algas da ClasseCryptophyceae, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu 
afluente Lajeadão. 

PFA02 PFA03 PFA04 

./ml CEL./ml IND./ml CEL./ml IND./ml CEL

6 17 17 32 32

6 0 0 26 26

 12 17 17 58 58

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

deCryptomonas brasiliensis, normalmente associada à eutrofização 

s ambientes aquáticos, aumentou consideravelmente ao longo do rio dos Patos, como pode 

verificado na Tabela 6.1.10-13. Este resultado pode indicar que ocorre um aumento da 

carga de nutrientes ao longo do rio, que pode gerar o fenômeno conhecido como fl

De fato atingiu valores consideráveis na regiãodo futuro reservatório da 

indicando um grande aumento da carga de nutrientes ao longo do rio, 

necessitando de monitoramento. 
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do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

representada no rio dos Patos pelo 

cuja quantificação nos pontos de amostragem está representada na 

, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu 

PFA05 (AFLUENTE) 
 

CEL./ml IND./ml CEL./ml 

32 20 20 

26 0 0 

58 20 20 

normalmente associada à eutrofização 

rio dos Patos, como pode 

. Este resultado pode indicar que ocorre um aumento da 

carga de nutrientes ao longo do rio, que pode gerar o fenômeno conhecido como florescência 

o futuro reservatório da 

aumento da carga de nutrientes ao longo do rio, 
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A Figura 6.1.10

Figura 6.1.10-43- Algas Cryptophyceae
Fonte: 

A comunidade da Classe

duas espécies, Euglena acus e Trachelomonas planctonica, 

PFA04, respectivamente (Tabela 6.1.10

Tabela 6.1.10-14- Algas Euglenophyceae

Táxon PFA02

 IND./ml

Euglena acus 6 

Trachelomonas 

planctonica 
 

Total de Indivíduos 
(por ml) 

6 

Fonte: 

Figura 6.1.10-44 - Algas Euglenophyceae
Fonte: 
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A Figura 6.1.10-43 apresenta as algas Cryptophyceae observadas ao longo do rio.

 
Cryptophyceae, no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

A comunidade da ClasseEuglenophyceae, está representada no rio dos Patos por 

Euglena acus e Trachelomonas planctonica, encontradas nos pontos 

respectivamente (Tabela 6.1.10-14 e Figura 6.1.10-44). 

Euglenophyceae no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.

PFA02 PFA03 PFA04 

./ml CEL./ml IND./ml CEL./ml IND./ml CEL

6    

   6 6

   6 

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

 
Euglenophyceaeno fitoplâncton do rio dos Patos e do se
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 
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algas Cryptophyceae observadas ao longo do rio. 

do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

representada no rio dos Patos por 

encontradas nos pontos PFA02 e 

no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

PFA05 (AFLUENTE) 

 
CEL./ml IND./ml CEL./ml 

   

6   

   

do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 
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Não foram identificads algas 

As Trachelomonasspp são geralmente encontradas em ambientes com grande concentração de 

matéria orgânica, nitrogêni

preponderantemente em ambientes lacustres (

Na Tabela 6.1.10

algas da Classe Prasinophyceae

Lajeadão.Como pode ser constatado, a densidade da espécie 

Prasinophyceae, diminui entre 

pontos PFA04 e PFA05.

populacional foi reduzida pela metade.

. A Figura 6.1.10

Tabela 6.1.10-15- Densidade de 

Táxon P

 IND./ml

Pedinomonas sp. 12 

Fonte: 

Figura 
Fonte: 

Os resultados de análise da densidade de algas da Classe

fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão são

16. Analisando os resultados pode ser constatado que as algas da Classe Cyanophyceae só 

foram encontradas nos pontos de amostragem PFA04 e PFA05

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

Não foram identificads algas Euglenophyceaena região da PCHKM19 (PFA0

ão geralmente encontradas em ambientes com grande concentração de 

matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, sendo um forte indicador eutrofização e presente 

preponderantemente em ambientes lacustres (SOLÓRZANO et. al., 2011). 

6.1.10-15, são apresentados os resultados de análise da densidade de 

Prasinophyceaeno fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente 

Como pode ser constatado, a densidade da espécie Pedinomonas

diminui entre os pontos PFA02 e PFA03, não tendo sido 

. De fato, na área proposta para a PCHKM19 a densidade 

populacional foi reduzida pela metade. 

. A Figura 6.1.10-45 mostra o táxon observado. 

Densidade de Prasinophyceae no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente 

PFA02 PFA03 PFA04 

./ml CEL./ml IND./ml CEL./ml IND./ml CEL

12 6 6 0 0

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

 
Figura 6.1.10-45- Pedinomonas sp (Prasinophyceae) 
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

Os resultados de análise da densidade de algas da Classe

fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão são apresentados na Tabela 6.1.10

. Analisando os resultados pode ser constatado que as algas da Classe Cyanophyceae só 

foram encontradas nos pontos de amostragem PFA04 e PFA05,não tendo sido encontrada em 
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a PCHKM19 (PFA03). 

ão geralmente encontradas em ambientes com grande concentração de 

o e fósforo, sendo um forte indicador eutrofização e presente 

et. al., 2011).  

, são apresentados os resultados de análise da densidade de 

do rio dos Patos e do seu afluente 

Pedinomonas sp.,da Classe 

tendo sido encontradas nos 

PCHKM19 a densidade 

no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

PFA05 (AFLUENTE) 

CEL./ml IND./ml CEL./ml 

0 0 0 

Os resultados de análise da densidade de algas da Classe Cyanophyceaeno 

apresentados na Tabela 6.1.10-

. Analisando os resultados pode ser constatado que as algas da Classe Cyanophyceae só 

não tendo sido encontrada em 
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PFA03, área proposta para o reservatório da 

algas desta classe observadas no rio.

Tabela 6.1.10-16- Densidade de Cyanophyceae no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.

Táxon PFA02

 IND./ml

Chroococcus sp.  

Phormidium sp.  
Heteroleibleinia sp.  
Total de Indivíduos 

(por ml) 
 

Fonte: 

Figura 6.1.10-46- Algas da Classe 
Fonte: 

As algas da Classe 

afluente, o Lajeadão, são do gênero 

Como pode ser verificado, foram as algas mais abundantes encontradas no P

na região do reservatório da PCHKM19.

Tabela 6.1.10-17 - Densidade de Chlamydophyceae no rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão.

Táxon 

 IND

Chlamydomonas sp.1 12 
Chlamydomonas sp.2  

Total de Indivíduos 
(por ml) 

12 

Fonte: 
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PFA03, área proposta para o reservatório da PCHKM19. A Figura 6.1.10

algas desta classe observadas no rio. 

Densidade de Cyanophyceae no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.

PFA02 PFA03 PFA04 

./ml CEL./ml IND./ml CEL./ml IND./ml CEL

   6 39

   6 64
    

   12 103

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

Algas da Classe Cyanophyceaeno fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.
Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

As algas da Classe Chlamydophyceae encontradas no do rio dos Patos e no seu 

são do gênero Chlamydomonas (Tabela 6.1.10-17 e Figura 6.1.10

Como pode ser verificado, foram as algas mais abundantes encontradas no P

o reservatório da PCHKM19. 

Densidade de Chlamydophyceae no rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão.

PFA02 PFA03 PFA04 

IND./ CEL./ml IND./ml CEL./ml IND./ml CEL

 12 29 29  
 6 6  

 12 35 35 0 0

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012 
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. A Figura 6.1.10-46 apresenta as 

Densidade de Cyanophyceae no fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

PFA05 (AFLUENTE) 

 
CEL./ml IND./ml CEL./ml 

39   

64   
 5 60 

103 5 60 

 
do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

encontradas no do rio dos Patos e no seu 

17 e Figura 6.1.10-47). 

Como pode ser verificado, foram as algas mais abundantes encontradas no PFA03, localizado 

Densidade de Chlamydophyceae no rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão. 

PFA05(AFLUENTE) 

CEL./ml IND./ml CEL./ml 

 25 25 
   

0 25 25 
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Figura 6.1.10-47 - Chlamydophyceae
Fonte: 

6.1.10.7.3. Resultados - Perifíton

A distribuição das espécies que compõem a comunidade do perif

Patos apresentada nos resultados que constam 

pode ser contatada a presença de praticamente todas as classes em 
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Chlamydophyceaeno fitoplâncton do rio dos Patos e do seu afluente 

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

Perifíton 

A distribuição das espécies que compõem a comunidade do perif

Patos apresentada nos resultados que constam no ANEXO XII e na Tabela 

tada a presença de praticamente todas as classes em PFA0
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do rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

A distribuição das espécies que compõem a comunidade do perifíton do rio dos 

a Tabela 6.1.10-18, onde 

PFA03. 
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Tabela 6.1.10-18 (continua) - Distribuição das espécies que compõem a comunidade do perif

Espécies 

Cyanophyta 

Phormidium sp. 

Ocillatoria sp. 

Heteroleibleinia sp. 

Ocillatoriales 

Chlorophyta 

Desmodesmus sp.1 

Desmodesmus sp.2 

Desmodesmus sp.3 

Monoraphidium contortum 

Stigeoclonium sp. 

Chlamydophyceae 

Chlamydomonas sp. 

Oedogoniophyceae 

Oedogonium sp. 

Zygnemaphyceae 

Closterium sp. 

Bacillariophyta 

Adlafia drouetiana 

Amphora sp. 

Aulacoseira pusilla 

Aulacoseira tenella 

Caloneis sp. 

Cymbella tumida 

Diadesmis contenta 

Encyonema minutum 

Encyonema sp. 

Eunotia sp.2 

Eunotia sp.2 

Eunotia sp.3 

Fragilaria gracilis 

Fragilaria mesolepta 

Frustulia saxonica 

Geissleria aikenensis 

Gomphonema brasiliense 

Gomphonema demerarae 

Gomphonema lagenula 

Gomphonema mexicanum 

Gomphonema parvulum 

Gyrosigma scalproides 

Hydrosera wamphoensis 

Luticola sp. 

Melosira varians 
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Distribuição das espécies que compõem a comunidade do perif
dos Patos e do seu afluente, o Lajeadão. 

PFA02 PFA03 PFA04
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Distribuição das espécies que compõem a comunidade do perifíton ao longo do rio 

PFA04 PFA05(AFLUENTE) 
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Tabela 6.1.10-18(continuação) -

Espécies 

Navicula cryptocephala 

Navicula cryptotenella 

Navicula rostellata 

Navicula simulata 

Nitzschia clausii 

Nitzschia linearis 

Nitzschia palea 

Nitzschia perminuta 

Pinnularia sp. 

Surirella robusta 

Ulnaria ulna 

Total 
Fonte: 

O resultado da quantificação de clo

Patos e do seu afluente, Lajeadão

As espécies que compõem a

Tabela 6.1.10-19

 

Clorofila “a ” (µg.L-1) 

Clorofila “b ” (µg.L-1) 

Riqueza (node espécies) 

Razão Clorofila a:b 

Fonte: 

Figura 6.1.10-48 -Riqueza da comunidade e concentração de clorofila no perif

 Fonte: 
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- Distribuição das espécies que compõem a comunidade do perif
rio dos Patos e do seu afluente, o Lajeadão. 

PFA02 PFA03 PFA04

x x x 
x x  
x x  
x x x 
 x  
x x  
x x x 
x x  
   
 x  
x x  
23 35 16 

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

O resultado da quantificação de clorofila nas comunidades do perifí

Patos e do seu afluente, Lajeadão, é apresentado na Tabela 6.1.10-19 e na F

As espécies que compõem a comunidade perifítica estão naFigura 6.1.10

19- Clorofila no perifíton rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.

PFA02 PFA03 PFA04

116,54 48,77 97,49

1,20 3,04 9,96 

16 26 35 

97 16 10 

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

 

Riqueza da comunidade e concentração de clorofila no perifíton ao longo do rio dos Patos e 
seu afluente, o Lajeadão. 

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 
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Distribuição das espécies que compõem a comunidade do perifíton ao longo do 

PFA04 PFA05(AFLUENTE) 

x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
 
x 
26 

rofila nas comunidades do perifíton do rio dos 

19 e na Figura 6.1.10-48. 

comunidade perifítica estão naFigura 6.1.10-49. 

ton rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 

PFA04 PFA05 (AFLUENTE) 

97,49 36,81 

9,96 1,2 

 23 

 30 

 
ton ao longo do rio dos Patos e 
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Pode ser constatado na Tabela 6.1.10

riqueza do perifíton aumenta ao longo do rio, entre PFA02 e 

PCHKM19 (PFA03), de 16 espécies, para 26 espécies

aumento do teor de clorofila “

eutrofização do ambiente em questão.

Figura 6.1.10-49 (continua) – Espécies que compõem a comunidade presente no perifíton do rio dos Patos e do 
seu afluente o Lajeadão nos mun

Fonte: 
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Pode ser constatado na Tabela 6.1.10-19, bem como na Figura 6.1.10

riqueza do perifíton aumenta ao longo do rio, entre PFA02 e aregião do 

PCHKM19 (PFA03), de 16 espécies, para 26 espécies. Esse aumento é acompanhado do 

aumento do teor de clorofila “b” na clorofila total, constatando-se um grande p

eutrofização do ambiente em questão.

Espécies que compõem a comunidade presente no perifíton do rio dos Patos e do 
seu afluente o Lajeadão nos municípios de Guamiranga e Prudentópolis, no Estado do Paraná

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 
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, bem como na Figura 6.1.10-48, que a 

região do reservatório da 

Esse aumento é acompanhado do 

se um grande potencial para 

eutrofização do ambiente em questão.

 
Espécies que compõem a comunidade presente no perifíton do rio dos Patos e do 

icípios de Guamiranga e Prudentópolis, no Estado do Paraná. 
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Figura 6.1.10-49 (continuação) 
do seu afluente o Lajeadão nos municí

Fonte: 
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CREA 7.108-D/PR  

(continuação) – Espécies que compõem a comunidade presente no perifíton do rio dos Patos e 
do seu afluente o Lajeadão nos municípios de Guamiranga e Prudentópolis, no Estado do Paraná

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 
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Espécies que compõem a comunidade presente no perifíton do rio dos Patos e 

pios de Guamiranga e Prudentópolis, no Estado do Paraná. 
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Figura 6.1.10-49 (continuação) 
do seu afluente o Lajeadão nos municípi

Fonte: 

6.1.10.8. Zooplâncton 

A comunidade zooplanctônica dos rios é constituída principalmente por um grupo 

de rotíferos (Filo Rotifera 

1829; Subfilo Crustacea

Branchiopoda Latreille, 1817; Ordem 

Maxillopoda Dahl, 1956; Subclasse 

al.,2005). Também são considerados parte do zooplâncton os protozoários chamados de 

nanoflagelados (<15 µm) ou protozoários flagelados (15

(insetos), larvas e ovos de peixes
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 – Espécies que compõem a comunidade presente no perifíton do rio dos Patos e 
do seu afluente o Lajeadão nos municípios de Guamiranga e Prudentópolis, no Estado do Paraná

Fonte: ACQUA – Diagnósticos Ambientais, 2012. 

A comunidade zooplanctônica dos rios é constituída principalmente por um grupo 

Rotifera Cuvier, 1798), e pequenos crustáceos (Filo 

Crustacea Brünnich, 1772) de dois grupos: os cladóceros (Classe 

Latreille, 1817; Ordem Cladocera Latreille, 1829) e os copépodos (Classe 

Dahl, 1956; Subclasse Copepoda H. Milne-Edwards, 18

considerados parte do zooplâncton os protozoários chamados de 

m) ou protozoários flagelados (15‐200 µm), as larvas de dípteros 

, larvas e ovos de peixes e de outros organismos aquáticos, muitos
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Espécies que compõem a comunidade presente no perifíton do rio dos Patos e 

os de Guamiranga e Prudentópolis, no Estado do Paraná. 

A comunidade zooplanctônica dos rios é constituída principalmente por um grupo 

(Filo Arthropoda Latreille, 

Brünnich, 1772) de dois grupos: os cladóceros (Classe 

Latreille, 1829) e os copépodos (Classe 

Edwards, 1840) (RUPPERT et 

considerados parte do zooplâncton os protozoários chamados de 

m), as larvas de dípteros 

de outros organismos aquáticos, muitos dos quais podem 
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ter apenas parte do seu ciclo de vida dentro do plâncton, participando 

comunidades, principalmente da

mesmo não sendo muito rica em espécies comparada com aquelas de muitos ambientes 

lacustres,apresenta uma diversidade de formas e funções muito importantes n

do ambiente onde ocorrem (EDMONSON, 1959

A densidade populacional média para organismos do zooplâncton é em torno de 

5×104 por metro cúbico de água

respostas frequentemente muito rápidas às variáveis ambien

fatores físicos, como a temperatura, o vento

biológicos que já foram estudados por vários pesquisadores (EDMONSON, 1965; IMOOBE, 

2011). Como muitas das oscilações são de caráter sazonal, o 

ano é impreterível para um conhecimento completo da estrutura e da dinâmica de todas as 

comunidades que ocorrem no ambiente aquático de um rio (JUNK&

Dentre os fatores que mais influenciam na distribuição do z

ambientes lóticos, podem ser citados a velocidade da correnteza, a profundidade, a largura, a 

turbidez e a contínua mistura das camadas de água proporcionada pela turbulência

do rio em direção à sua foz

A previsão de impactos ambientais

hídricos, carece de estudos de dinâmica populacional que considerem também os fluxos de 

matéria e energia no sistema, além da produção secundária, que inclui a da comunidade 

zooplanctônica (DOWNING & RIGLER,198

As diferentes espécies que compõem o zooplâncton desempenham papel 

importante nos rios, pois além de serem filtradores, se alimentam também de outros 

organismos menores que fazem parte do zooplâncton, do bacterioplâncton e 

fitoplâncton. Além disso, constituem 

aquáticos de níveis tróficos superiores

alto valor nutritivo (RUTTNER

de tolerância a diversos poluentes, as espécies do zooplâncton podem ser utilizadas como
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ciclo de vida dentro do plâncton, participando 

principalmente da fauna bentônica e do nécton (ESTEVES

esmo não sendo muito rica em espécies comparada com aquelas de muitos ambientes 

uma diversidade de formas e funções muito importantes n

ente onde ocorrem (EDMONSON, 1959). 

A densidade populacional média para organismos do zooplâncton é em torno de 

por metro cúbico de água. Além disse, possuem uma taxa reprodutiva muito alta e 

respostas frequentemente muito rápidas às variáveis ambientais que envolvem 

fatores físicos, como a temperatura, o vento, a luz, bem como por fatores químicos e 

biológicos que já foram estudados por vários pesquisadores (EDMONSON, 1965; IMOOBE, 

Como muitas das oscilações são de caráter sazonal, o estudo delas ao longo de todo o 

ano é impreterível para um conhecimento completo da estrutura e da dinâmica de todas as 

comunidades que ocorrem no ambiente aquático de um rio (JUNK&WANTZEN

Dentre os fatores que mais influenciam na distribuição do z

, podem ser citados a velocidade da correnteza, a profundidade, a largura, a 

turbidez e a contínua mistura das camadas de água proporcionada pela turbulência

 (VANNOTE et al., 1980).  

de impactos ambientais, bem como a utilização racional dos 

carece de estudos de dinâmica populacional que considerem também os fluxos de 

matéria e energia no sistema, além da produção secundária, que inclui a da comunidade 

(DOWNING & RIGLER,1985). 

As diferentes espécies que compõem o zooplâncton desempenham papel 

importante nos rios, pois além de serem filtradores, se alimentam também de outros 

organismos menores que fazem parte do zooplâncton, do bacterioplâncton e 

fitoplâncton. Além disso, constituem importante fonte nutricional para os organismos 

aquáticos de níveis tróficos superiores, principalmente os do filo Rotifera

RUTTNER& KOLISKO, 1974). Como apresentam grau

de tolerância a diversos poluentes, as espécies do zooplâncton podem ser utilizadas como
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ciclo de vida dentro do plâncton, participando também de outras 

e do nécton (ESTEVESet al., 2011).Assim, 

esmo não sendo muito rica em espécies comparada com aquelas de muitos ambientes 

uma diversidade de formas e funções muito importantes na complexidade 

A densidade populacional média para organismos do zooplâncton é em torno de 

possuem uma taxa reprodutiva muito alta e 

que envolvem diversos 

a luz, bem como por fatores químicos e 

biológicos que já foram estudados por vários pesquisadores (EDMONSON, 1965; IMOOBE, 

estudo delas ao longo de todo o 

ano é impreterível para um conhecimento completo da estrutura e da dinâmica de todas as 

WANTZEN, 2012). 

Dentre os fatores que mais influenciam na distribuição do zooplâncton nos 

, podem ser citados a velocidade da correnteza, a profundidade, a largura, a 

turbidez e a contínua mistura das camadas de água proporcionada pela turbulência ao longo 

, bem como a utilização racional dos recursos 

carece de estudos de dinâmica populacional que considerem também os fluxos de 

matéria e energia no sistema, além da produção secundária, que inclui a da comunidade 

As diferentes espécies que compõem o zooplâncton desempenham papel 

importante nos rios, pois além de serem filtradores, se alimentam também de outros 

organismos menores que fazem parte do zooplâncton, do bacterioplâncton e também do 

fonte nutricional para os organismos 

Rotifera cuja biomassa tem 

, 1974). Como apresentam graus diferenciados 

de tolerância a diversos poluentes, as espécies do zooplâncton podem ser utilizadas como 
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bioindicadores para o monitoramento da qualidade da água no ambiente onde ocorrem 

(RESH& UNZICKER, 1975

Os rotíferos (Filo

principalmente de água doce. Com mais de 2000 espécies identificadas, são organismos em 

sua maioria cosmopolita, constituindo três Classes principais 

Monogononta (BARNES et al.

bilateral e uma grande variedade de formas geralmente cilíndricas, conferindo aos organismos 

a característica vermiforme. 

Uma das classes mais especiosas de 

reproduz assexuadamente através de partenogênese (

ao estresse ambiental entrando em um estado denominado de criptobiose, quando reduzem 

significativamente o seu metabolismo até que as condições 

seu desenvolvimento. Deste modo, podem 

ambientais. 

Os cladóceros (

1829) com mais de 600 espécies conhecidas na atualidade

principalmente nas águas continentais, em ambientes pelágicos, litorâneos e também 

bentônicos (BARNES et al

Várias espécies de cladóceros ganharam importância econômica pelo fato de 

serem usadas amplamente em aquicu

(FORRÓ et al. 2008). Uma de suas principais ordens, 

na região Neotropical por dois gêneros

(FERREIRA et al. 2012).  

Ainda de acordo com os autores supracitados, as 

são: Bosmina hagmanni Stingelin, 1904; 

tubicen, Brehm, 1953;Bosmina longirostris

Richard, 1895; Bosminopsis negrensis

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
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para o monitoramento da qualidade da água no ambiente onde ocorrem 

1975; MARNEFFE et al., 1998; BRANCO et al

rotíferos (FiloRotifera Cuvier, 1798), amplamente espalhados pelo mundo, são 

principalmente de água doce. Com mais de 2000 espécies identificadas, são organismos em 

sua maioria cosmopolita, constituindo três Classes principais Seisonidea

et al., 2001). Ainda de acordo com os autores, possuem simetria 

bilateral e uma grande variedade de formas geralmente cilíndricas, conferindo aos organismos 

a característica vermiforme.  

Uma das classes mais especiosas de Rotifera é Bdelloidea(

reproduz assexuadamente através de partenogênese (BIRKY JUNIOR, 2004

ao estresse ambiental entrando em um estado denominado de criptobiose, quando reduzem 

significativamente o seu metabolismo até que as condições ambientais sejam adequadas ao 

seu desenvolvimento. Deste modo, podem constituir bons indicadores para estudos 

Os cladóceros (Classe Branchiopoda Latreille, 1817; Ordem 

com mais de 600 espécies conhecidas na atualidade, possuem distribuição ampla, 

principalmente nas águas continentais, em ambientes pelágicos, litorâneos e também 

et al,.  2001).  

Várias espécies de cladóceros ganharam importância econômica pelo fato de 

serem usadas amplamente em aquicultura para controlar as populações do fitoplâncton 

2008). Uma de suas principais ordens, Bosminidae Baird, 1845

a região Neotropical por dois gêneros:Bosmina Baird, 1845 e Bosminopsis

 

nda de acordo com os autores supracitados, as espécies conhecidas

Stingelin, 1904; Bosmina haruoensis Delachaux, 1918; 

Bosmina longirostris (O. F. Muller, 1985), 

Bosminopsis negrensis Brandorff, 1976 e Bosminopsis brandorffi
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para o monitoramento da qualidade da água no ambiente onde ocorrem 

et al., 2000). 

amplamente espalhados pelo mundo, são 

principalmente de água doce. Com mais de 2000 espécies identificadas, são organismos em 

Seisonidea, Bdelloideae 

, 2001). Ainda de acordo com os autores, possuem simetria 

bilateral e uma grande variedade de formas geralmente cilíndricas, conferindo aos organismos 

(Hudson, 1884) que se 

2004). Elas respondem 

ao estresse ambiental entrando em um estado denominado de criptobiose, quando reduzem 

ambientais sejam adequadas ao 

bons indicadores para estudos 

Latreille, 1817; Ordem Cladocera Latreille, 

, possuem distribuição ampla, 

principalmente nas águas continentais, em ambientes pelágicos, litorâneos e também 

Várias espécies de cladóceros ganharam importância econômica pelo fato de 

ltura para controlar as populações do fitoplâncton 

Baird, 1845, é representada 

Bosminopsis Richard, 1985 

espécies conhecidas no Brasil 

Delachaux, 1918; Bosmina 

(O. F. Muller, 1985), Bosminopsis deiters 

Bosminopsis brandorffi Rey 
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&Vásquez, 1989. As espécies do gênero 

uma das principais partes da dieta alimentar para os peixes nos rios onde ocorrem 

(CARVALHO &GOULDING

Os copépodos 

diversificado de espécies conhecidas

2001; BOXSHALL& HALSEY, 2004

continentais, podendo ser planctônicos, bentônicos

diversificados ambientes, inclusive

(WILLIAMSON& REID,

Cyclopoida(BURMEISTER

controladores das populações de insetos, pois comem os indivíduos ainda no estágio larval. 

Por outro lado, podem também parasitar peixes, causando 

al., 2011). 

Os copépodos da Ordem 

de 3640 espécies(BOXSHALL & HALSEY, 2004).

planctônicas ou vivem em associação com outros organismos do n

parasitas. São também conheci

disponibilidade de oxigênio no ambiente é baixa (

constituir bons indicadores das condições ambientais nos ambientes onde ocorrem.

- Objetivos 

O objetivo principal do prese

que ocorre no rio dos Patos e 

elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) como quesito básico para o 

licenciamento da PCH KM 

específicos: 

• Verificar quais os principais táxons que compõem o zooplâncton

ponto PFA02 até o ponto P
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As espécies do gênero Bosmina Baird, 1845 também são indicadas como 

uma das principais partes da dieta alimentar para os peixes nos rios onde ocorrem 

GOULDING, 1985). 

 (Copepoda H. Milne-Edwards, 1840) constituem o 

conhecidas, com mais de 12000 táxons agrupados, (BARNES 

HALSEY, 2004). No entanto, apenas 10%deste total ocorrem em

ser planctônicos, bentônicos, habitar terras úmidas e os mais 

diversificados ambientes, inclusive, viver em águas subterrâneas, entre outros ambientes

, 2001). Ainda de acordo com os autores, os da Ordem 

ER, 1834)atacam várias espécies do plâncton e ainda são 

controladores das populações de insetos, pois comem os indivíduos ainda no estágio larval. 

Por outro lado, podem também parasitar peixes, causando hemorragia e necrose

odos da Ordem Harpacticoida são principalmente bentônicos

cies(BOXSHALL & HALSEY, 2004). Algumas de suas espécies são 

planctônicas ou vivem em associação com outros organismos do nécton

parasitas. São também conhecidos como organismos intolerantes a condições onde a 

disponibilidade de oxigênio no ambiente é baixa (KOTWICKI, 2002). Deste modo, podem 

constituir bons indicadores das condições ambientais nos ambientes onde ocorrem.

O objetivo principal do presente trabalho foi estudar a comunidade zooplanctônica 

que ocorre no rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão, visando oferecer subsídios para a 

elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) como quesito básico para o 

PCH KM 19. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

Verificar quais os principais táxons que compõem o zooplâncton

até o ponto PFA05; 
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também são indicadas como 

uma das principais partes da dieta alimentar para os peixes nos rios onde ocorrem 

) constituem o grupo mais 

táxons agrupados, (BARNES et al., 

). No entanto, apenas 10%deste total ocorrem em águas 

, habitar terras úmidas e os mais 

, viver em águas subterrâneas, entre outros ambientes 

). Ainda de acordo com os autores, os da Ordem 

atacam várias espécies do plâncton e ainda são 

controladores das populações de insetos, pois comem os indivíduos ainda no estágio larval. 

hemorragia e necrose (ESTEVES et 

são principalmente bentônicos, com mais 

lgumas de suas espécies são 

cton, muitas vezes como 

dos como organismos intolerantes a condições onde a 

, 2002). Deste modo, podem 

constituir bons indicadores das condições ambientais nos ambientes onde ocorrem. 

nte trabalho foi estudar a comunidade zooplanctônica 

, visando oferecer subsídios para a 

elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) como quesito básico para o 

tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

Verificar quais os principais táxons que compõem o zooplâncton, desde o 
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• Estabelecer quais as possíveis relações entre as espécies da comunidade 

zooplanctônica e o estado atual do Rio dos Patos.

6.1.10.8.1. Métodos 

- Determinação dos pontos de coleta

Para as coletas de zooplâncton foram selecionados quatro locais, denominados 

previamente como PFA02, P

• PFA02: 22J 

• PFA03: 22J 

• PFA04: 22J 7.223.218

• PFA05: 22J7.227.091

Estes pontos também estão apresentados georreferenciados no 

n° 119.028.1.5.04.005 – Mapa de Localização das Amostragens. 

- Coleta 

A coleta foi realizada 

Meio Ambiente Ltda.As amostras quantitativas foram realizadas com auxilio de um balde de 

20 L, filtrando-se 400 L em 

conhecer o volume de água filtrado. As amostragens qualitativas foram feitas também com 

auxilio de um balde de 20

fixado em um recipiente (capacidade 500

de cálcio. 
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Estabelecer quais as possíveis relações entre as espécies da comunidade 

ado atual do Rio dos Patos. 

Determinação dos pontos de coleta 

Para as coletas de zooplâncton foram selecionados quatro locais, denominados 

, PFA03, PFA04, PFA05, com as seguintes coordenadas UTM: 

PFA02: 22J 7.212.237 N / 505.718 E (Altitude 742,0 m);

PFA03: 22J 7.218.504 N / 505.260 E (Altitude 580,0 m);

PFA04: 22J 7.223.218 N / 507.052 E (Altitude: 547,0 m);

PFA05: 22J7.227.091 N / 506.332 E (Altitude: 523,0 m).

Estes pontos também estão apresentados georreferenciados no 

Mapa de Localização das Amostragens.  

A coleta foi realizada pela empresa OCTOPUS – Consultoria em Aquicultura e 

As amostras quantitativas foram realizadas com auxilio de um balde de 

L em uma rede cônica com malha de 65 µm, assim foi possível 

conhecer o volume de água filtrado. As amostragens qualitativas foram feitas também com 

auxilio de um balde de 20 L, filtrando-se 120 L. O material filtrado foi acondicionado e 

m recipiente (capacidade 500 mL) com formol a 10% e tamponado com carbonato 
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Estabelecer quais as possíveis relações entre as espécies da comunidade 

Para as coletas de zooplâncton foram selecionados quatro locais, denominados 

seguintes coordenadas UTM:  

m); 

m); 

m); 

m). 

Estes pontos também estão apresentados georreferenciados no Desenho 

Consultoria em Aquicultura e 

As amostras quantitativas foram realizadas com auxilio de um balde de 

µm, assim foi possível 

conhecer o volume de água filtrado. As amostragens qualitativas foram feitas também com 

L. O material filtrado foi acondicionado e 

% e tamponado com carbonato 
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- Identificação e Contagem dos Organismos

Os organismos foram

6.1.10-50 A) em subamostras

pipetas e quantificadas em câmara de Sedgewick

OCTOPUS – Consultoria em Aquicultura e Meio Ambiente Ltda

mínimo de 30 organismos por amostra. A identificação f

bibliografia: KOSTE (1978), SENDACZ; KUBO (1982), REID (1985), DUSSART; 

FRUTOS (1986), ELMOOR

Figura 6.1.10-50- A) A contagem dos grupos zooplanctônicos realizada sob um microscópio

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda

- Dados: expressão numérica e cálculos realizados

A partir da contagem da

cúbico de água (m3). Foram obtidas a composição específica e o número de espécies, a 

frequência de ocorrência dos táxons, abundância total, para a riqueza de espécies foram 

consideradas somente a abundân

de amostragem. 
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Identificação e Contagem dos Organismos 

Os organismos foram identificados e quantificados em microscópio óptico (Figura 

subamostras(alíquotas de 2,0 ml das amostras) que foram obtidas com 

pipetas e quantificadas em câmara de Sedgewick-Rafter (Figura 6.1.10

Consultoria em Aquicultura e Meio Ambiente Ltda. 

mínimo de 30 organismos por amostra. A identificação foi feita com o auxílio da seguinte 

bibliografia: KOSTE (1978), SENDACZ; KUBO (1982), REID (1985), DUSSART; 

FRUTOS (1986), ELMOOR-LOUREIRO (1997), SILVA; MATSUMURA

agem dos grupos zooplanctônicos realizada sob um microscópio
2 mL, e câmara de Sedgwick-Rafter. 

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda

Dados: expressão numérica e cálculos realizados 

A partir da contagem das subamostras, os resultados de abundância 

Foram obtidas a composição específica e o número de espécies, a 

frequência de ocorrência dos táxons, abundância total, para a riqueza de espécies foram 

consideradas somente a abundância de organismos adultos, expressa em percentual por ponto 
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identificados e quantificados em microscópio óptico (Figura 

que foram obtidas com 

10-50 B) pela empresa 

. Foi quantificado um 

oi feita com o auxílio da seguinte 

bibliografia: KOSTE (1978), SENDACZ; KUBO (1982), REID (1985), DUSSART; 

LOUREIRO (1997), SILVA; MATSUMURA-TUNDISI (2005). 

 
agem dos grupos zooplanctônicos realizada sob um microscópio óptico B) Pipeta de 

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda,2012. 

amostras, os resultados de abundância por metro 

Foram obtidas a composição específica e o número de espécies, a 

frequência de ocorrência dos táxons, abundância total, para a riqueza de espécies foram 

, expressa em percentual por ponto 
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6.1.10.8.2. Resultados 

A comunidade zooplanctônica foi representada por 30 espécies, sendo 24 de 

rotíferos (80%), três de cladóceros (10%) e três de copépodes (10%). A distribuição das 

espécies ao longo do rio dos Patos e do seu afluente, o Lajeadão está representada na Figura 

6.1.10-51. 

Figura 6.1.10-51- Representatividade

As espécies de 

zooplanctônica nos quatro pontos amostrados (Figura 

A Figura 6.1.10

longo do Rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão.
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A comunidade zooplanctônica foi representada por 30 espécies, sendo 24 de 

rotíferos (80%), três de cladóceros (10%) e três de copépodes (10%). A distribuição das 

es ao longo do rio dos Patos e do seu afluente, o Lajeadão está representada na Figura 

Representatividade das comunidades zooplanctônica ao longo do rio dos Patos e no seu
afluente, o Lajeadão. 

Fonte: Elaboração própria. 

As espécies de Rotifera Cuvier, 1798 contribuíram com a maior riqueza 

pontos amostrados (Figura 6.1.10.51).  

A Figura 6.1.10-52 apresenta a abundância da comunidade zooplanctônica ao 

go do Rio dos Patos e do seu afluente Lajeadão. 
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A comunidade zooplanctônica foi representada por 30 espécies, sendo 24 de 

rotíferos (80%), três de cladóceros (10%) e três de copépodes (10%). A distribuição das 

es ao longo do rio dos Patos e do seu afluente, o Lajeadão está representada na Figura 

 
ao longo do rio dos Patos e no seu 

Cuvier, 1798 contribuíram com a maior riqueza 

apresenta a abundância da comunidade zooplanctônica ao 
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Figura 6.1.10-52- Abundância da comunidade zooplanctônica

Constatou-se no 

não atingiu número alarmante, exceto em P

de Rotifera.  

A dominância de 

táxons do zooplâncton é normalmente encontrada na região tropical, principalmente tendo

em vista as oscilações nas variáveis ambientais que proporcionam eventuais aumentos na 

biomassa total do fitoplâncton (RODRIGUEZ & MATSUMURA

6.1.10-20 apresenta as espécies de 

Tabela 6.1.10-20 (continua) -

Táxons 

Brachionidae 

Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
B. caudatus personatus Ahlstrm, 1940
B. dolabratus  (Harring, 1915) 
B. quadridentatus (Hermann, 1783)
Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908)
Keratella americana Carlin, 1943
K. cochlearis Gosse, 1851 
K. lenzi (Hauer, 1953) 
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Abundância da comunidade zooplanctônica ao longo do rio dos Patos e no seu afluente, o 
Lajeadão. 

Fonte: Elaboração própria. 

no estudo que o número de indivíduos da comunidade zooplantônica 

não atingiu número alarmante, exceto em PFA04 onde houve uma abundância preponderante 

A dominância de Rotifera em relação à riqueza e abundância

on é normalmente encontrada na região tropical, principalmente tendo

em vista as oscilações nas variáveis ambientais que proporcionam eventuais aumentos na 

biomassa total do fitoplâncton (RODRIGUEZ & MATSUMURA-TUNDISI, 2000).

a as espécies de Rotifera diagnosticados na região. 

- Espécies de Rotifera Cuvier, 1798, no rio dos Patos e seu afluente Lajeadão

PFA02 PFA03 PFA04 

  
Pallas, 1766  × 
Ahlstrm, 1940 × ×  

   
(Hermann, 1783)  × 

(Rousselet, 1908) × × × 
Carlin, 1943 × ×  

 × 
 × 
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ao longo do rio dos Patos e no seu afluente, o 

que o número de indivíduos da comunidade zooplantônica 

onde houve uma abundância preponderante 

riqueza e abundância sobre os demais 

on é normalmente encontrada na região tropical, principalmente tendo-se 

em vista as oscilações nas variáveis ambientais que proporcionam eventuais aumentos na 

TUNDISI, 2000). A Tabela 

Espécies de Rotifera Cuvier, 1798, no rio dos Patos e seu afluente Lajeadão 

 PFA05 Fr. (%)* 

 
 25 
 50 
× 25 
 25 
 50 
× 50 
 25 
 25 
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Tabela 6.1.10-20 (continuação) 

Táxons 

K. tropica (Apstein, 1907) 
Colurellidae 

Lepadellaovalis(O. F. Müller, 1896)
Lepadella patella  (O. F. Müller, 1786)
Epiphanidae 

Epiphanes senta  (Müller, 1773)
Euchlanidae 

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
Gastropodidae 

Ascomorpha saltans  Bartsch, 1870
Lecanidae 

Lecane bulla (Gosse, 1851) 
L. closterocerca (Schmarda, 1859)
L. luna(O. F. Müller, 1776) 
Notommatidae 

Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1838)
Proalidae  

Proales sp. 
Synchaetidae 

Polyarthra remata (Skorikov, 1896)
Testudinellidae 

Testudinella truncata (Gosse, 1886)
Trichocercidae 

Trichocerca simillis (Hauer, 1965)
Trichotriidae 

Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830)
Classe Digononta 
Bdeloidea 

*Frequência relativa expressa como o percentual da espécie no trecho do rio estudado.
Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura
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(continuação) - Espécies de Rotifera Cuvier, 1798, no rio dos Patos e seu afluente Lajeadão

 PFA02 PFA03 PFA04 

× × 
  

(O. F. Müller, 1896)  × 
(O. F. Müller, 1786)  × 

  
(Müller, 1773)  × 

  
Ehrenberg, 1832   

  
Bartsch, 1870  ×  

  
×  

(Schmarda, 1859)  × 
 ×  
  

(Ehrenberg, 1838) × ×  
  
× × × 
  

(Skorikov, 1896) × × 
  

(Gosse, 1886)   × 
  

, 1965)  ×  
  

(Ehrenberg, 1830)   
  
 × × 

*Frequência relativa expressa como o percentual da espécie no trecho do rio estudado.
Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda,2012.
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Espécies de Rotifera Cuvier, 1798, no rio dos Patos e seu afluente Lajeadão 

 PFA05 Fr. (%)* 

× 50 
 
 25 
× 50 
 
× 50 
 
× 25 
 
× 50 
 
× 50 
× 50 
 25 
 
× 75 
 
× 100 
 
 50 
 
 25 
 
 25 
 
× 25 
 
× 75 

*Frequência relativa expressa como o percentual da espécie no trecho do rio estudado. 
e meio ambiente Ltda,2012. 
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A Figura 6.1.10

futuro empreendimento. 

Figura 6.1.10-53- Algumas das e
e do seu afluente Lajeadão (

gibba;D:Trichotria tetractis;
Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambien

Verificou-se que os rotíferos foram mais dominantes 

da PCH KM 19.Como pode ser constatado na Tabela 

(Rousselet, 1908) e Proales

analisados, indicando uma ampla distribuição ao longo do leito do Rio dos Patos. A espécie 

Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908)

poluídos podendo chegar a uma concentração de

(ELORANTA, 1988). No Estado do Paraná, a primeira referência para a espécie foi em um 

reservatório de Segredo no Rio Iguaçu

(LOPESet al.,1997). Trata

monitoramento da densidade populacional.

A espécie Proales

as amostras (Tabela 6.1.10

pertencente a um grupo bastante heterogêneo dentro da família 

1924 (DE SMET, 1996). Assim como a maioria das espécies de 
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A Figura 6.1.10-53 mostra algumas espécies de rotíferos observados na região do 

Algumas das espécies de Rotiferaque compõem a comunidade zooplanctônica do rio dos
e do seu afluente Lajeadão (A: Kellicottia bostoniensis;B: Keratella cochlearis;

Trichotria tetractis;E:Keratella tropica;F:Brachionus caudatus
Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda

 

se que os rotíferos foram mais dominantes no ponto PFA04, a jusante 

Como pode ser constatado na Tabela 6.1.10-20, Kellicottia

Proales sp. foram as espécies mais frequentes na maioria d

analisados, indicando uma ampla distribuição ao longo do leito do Rio dos Patos. A espécie 

(Rousselet, 1908) normalmente está associada a

a uma concentração de 56×104indivíduos por metro cúbico de água 

(ELORANTA, 1988). No Estado do Paraná, a primeira referência para a espécie foi em um 

rvatório de Segredo no Rio Iguaçu, sendo considerada uma espécie exótica para a região 

1997). Trata-se, portanto, de uma espécie que deverá ser incluída para 

monitoramento da densidade populacional. 

Proales sp. do gênero Proales(Gosse, 1886) esteve presente em todas 

6.1.10-20). Trata-se de uma espécie que se alimenta de algas verdes, 

rupo bastante heterogêneo dentro da família Proalidae

DE SMET, 1996). Assim como a maioria das espécies de Rotifera
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53 mostra algumas espécies de rotíferos observados na região do 

 
e zooplanctônica do rio dos Patos 

Keratella cochlearis;C:Cephalodella 
Brachionus caudatus) 

te Ltda, 2012. 

no ponto PFA04, a jusante 

Kellicottia bostoniensis 

sp. foram as espécies mais frequentes na maioria dos pontos 

analisados, indicando uma ampla distribuição ao longo do leito do Rio dos Patos. A espécie 

normalmente está associada a ambientes aquáticos 

por metro cúbico de água 

(ELORANTA, 1988). No Estado do Paraná, a primeira referência para a espécie foi em um 

ie exótica para a região 

que deverá ser incluída para 

esteve presente em todas 

se de uma espécie que se alimenta de algas verdes, 

Proalidae Harring & Myers, 

Rotifera,constitui um grupo 
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de organismos oportunistas, com alta taxa de cresciment

pela disponibilidade de alimento que é muito evidente ao longo do rio dos Patos.

Os resultados do levantamento dos 

zooplanctônica do rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão

6.1.10-21 e na Figura 6.1.10

Tabela 6.1.10-21- Espécies de 

Táxon 

Bosminidae 

Bosmina freyi De Melo & Hebert 1994
Bosmina hagmanni Stingelin, 1904
Chydoridae 

Alona cf. intermedia Sars, 1862.
*Frequência relativa expressa como o percentual da espécie no trecho do rio estudado.

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda,2012.

Figura 6.1.10-54 - Algumas das e
Patos e do seu afluente Lajeadão (

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e

Conforme os resultados da Ta

que ocorreu com maior frequência 

Américas, ocorrendo também na África e Região Oriental do Sudeste

et al., 1976). A maior abundância de 

disponibilidade de nutrientes e demais condições favoráveis ao desenvolvimento dos 

produtores primários. As pesquisas realizadas no reservatório do Ir

Paraná, indicaram que a hidrodinâmica do reservatório, a ação do vento, o estado e a 

dominância de Cyanobacteria

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
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de organismos oportunistas, com alta taxa de crescimento populacional, a qual é favorecida

sponibilidade de alimento que é muito evidente ao longo do rio dos Patos.

resultados do levantamento dos representantes de Cladocera 

rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão são apresentados na Tabela 

a 6.1.10-54. 

Espécies de Cladocera Latreille, 1829, no rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão

PFA02 PFA03 PFA04 PFA05

   
De Melo & Hebert 1994   × 

elin, 1904  × × 
   

Sars, 1862.   × 
requência relativa expressa como o percentual da espécie no trecho do rio estudado.

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda,2012.

Algumas das espécies de Cladocera que compõem a comunidade zooplanctônica do rio dos
Patos e do seu afluente Lajeadão (A: Alona cf. intermedia;B: Bosmina hagmanni

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda

Conforme os resultados da Tabela 6.1.10-21, a espécie Bosmina hagmanni

maior frequência nas amostras. Trata-se de uma espécie comum nos rios da 

Américas, ocorrendo também na África e Região Oriental do Sudeste da Ásia (WEIBEZAHN 

, 1976). A maior abundância de B. hagmanni pode estar relacionada com uma maior 

disponibilidade de nutrientes e demais condições favoráveis ao desenvolvimento dos 

produtores primários. As pesquisas realizadas no reservatório do Iraí, no rio Iguaçu

Paraná, indicaram que a hidrodinâmica do reservatório, a ação do vento, o estado e a 

Cyanobacteria foram determinantes na dinâmica populacional da 
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o populacional, a qual é favorecida 

sponibilidade de alimento que é muito evidente ao longo do rio dos Patos. 

Cladocera na comunidade 

são apresentados na Tabela 

Latreille, 1829, no rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão 

PFA05 Fr. (%)* 

  
 25 
× 75 
  
 25 

requência relativa expressa como o percentual da espécie no trecho do rio estudado. 
Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda,2012. 

 
que compõem a comunidade zooplanctônica do rio dos 

Bosmina hagmanni) 
meio ambiente Ltda,2012. 

Bosmina hagmannifoi a 

se de uma espécie comum nos rios da 

da Ásia (WEIBEZAHN 

pode estar relacionada com uma maior 

disponibilidade de nutrientes e demais condições favoráveis ao desenvolvimento dos 

í, no rio Iguaçu, Estado do 

Paraná, indicaram que a hidrodinâmica do reservatório, a ação do vento, o estado e a 

foram determinantes na dinâmica populacional da 
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espécie(GHIDINI et al., 2009). Este fato revela a importância dess

melhor compreensão das comunidades zooplanctônicas que ocorrem no rio dos Patos.

Os resultados do levantamento dos 

zooplanctônica do rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão

algumas espécies são apresentadas na Figura 6.1.10

Tabela 6.1.10-21- 

Táxons 

Cyclopoidae 

Tropocyclops sp 
Eucyclops sp. 
Harpacticidae  

Harpacticoidasp.G. O. Sars, 1903
*Frequência relativa e

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda

Figura 6.1.10-55- Algumas das e
dos Patos e do seu afluente Lajeadão (A:

C:Eucyclops
Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda

De acordo com os resultados apresentados, pode ser constat

encontrados indivíduos adultos, não sendo então computados para a riqueza de copépodos no 

local. No entanto, pode ser constatado que ocorreram indivíduos nas fases de náuplioe 

copepoditosno local da PCHKM19, que foram computados para cálc

organismos no local, confirmando a presença da subclasse.  
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2009). Este fato revela a importância desse tipo de estudo para uma 

melhor compreensão das comunidades zooplanctônicas que ocorrem no rio dos Patos.

resultados do levantamento dos representantes de Copepoda 

rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão constam na Tabe

o apresentadas na Figura 6.1.10-55.  

 Espécies de Copepoda no rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão

PFA02 PFA03 PFA04 

   
  × 
  × 
   

G. O. Sars, 1903 ×  × 
requência relativa expressa como o percentual da espécie no trecho do rio estudado

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda,2012

Algumas das espécies de Copepoda que compõem a comunidade zooplanctônica do rio 
o seu afluente Lajeadão (A:Náuplio de Cyclopoida; B: Copepodito de 

Eucyclopssp. (Cyclopoida); D:Harpacticoidasp.) 
Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda

De acordo com os resultados apresentados, pode ser constat

encontrados indivíduos adultos, não sendo então computados para a riqueza de copépodos no 

local. No entanto, pode ser constatado que ocorreram indivíduos nas fases de náuplioe 

copepoditosno local da PCHKM19, que foram computados para cálc

organismos no local, confirmando a presença da subclasse.   
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e tipo de estudo para uma 

melhor compreensão das comunidades zooplanctônicas que ocorrem no rio dos Patos. 

Copepoda na comunidade 

constam na Tabela 6.1.10-22 e 

no rio dos Patos e no seu afluente Lajeadão 

PFA 05  Fr. (%)* 

  
 25 
 25 
  
× 75 

o trecho do rio estudado. 
,2012. 

 
que compõem a comunidade zooplanctônica do rio 

B: Copepodito de Cyclopoida; 

Fonte: OCTOPUS Consultoria em aquicultura e meio ambiente Ltda,2012. 

De acordo com os resultados apresentados, pode ser constatado que não foram 

encontrados indivíduos adultos, não sendo então computados para a riqueza de copépodos no 

local. No entanto, pode ser constatado que ocorreram indivíduos nas fases de náuplioe 

copepoditosno local da PCHKM19, que foram computados para cálculo da abundância de 
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A do gênero Harpacticoida, que apresentou ampla distribuição ao longo do rio dos 

Patos. No entanto, também não foram encontrados indivíduos adultos, sendo os jovens 

utilizados apenas para estimativa da abundância no local proposto para o reservatório da 

PCHKM19.  

   Várias espécies de Harpacticoida estão na lista internacional de espécies 

ameaçadas, indicando que a ocorrência de espécies da Ordem deve ser importante e carece de

maiores cuidados (IUCN, 2012). Deste modo, seria de bom alvitre incluir o grupo dentro dos 

programas de monitoramento.

6.1.10.8.3. Conclusões 

Nas condições metodológicas nas quais os levantamentos foram realizados e os 

resultados foram analisados, pode

zooplanctônica do rio dos Patos são compostas principalmente por táxons do filo 

sendo os mesmos predominantes nas regiões

ainda que as espécies encontradas consti

rio e para a qualidade da água, sendo de suma importância o monitoramento da dinâmica 

populacional e do fluxo de energia e matéria no ecossistema em questão.

6.1.10.9. Análise química em busca de possíveis defensi

barranco no rio dos Patos (Análise Multiresíduos)

Existem várias famílias de compostos orgânicos, que são classificados como 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Eles são assim denominados em função de sua 

prolongada meia-vida5 em todos os compartimentos ambientais: solo, sedimento, água, ar e 

biota. Em sistemas aquáticos, sedimentos e solos, eles estão fortemente ligados às partículas 

do solo e ou sedimento, particularmente as de grande teor de matéria orgânica. 

                                        
5 O tempo de meia vida é o períod
ambiente. 
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A do gênero Harpacticoida, que apresentou ampla distribuição ao longo do rio dos 

Patos. No entanto, também não foram encontrados indivíduos adultos, sendo os jovens 

apenas para estimativa da abundância no local proposto para o reservatório da 

Várias espécies de Harpacticoida estão na lista internacional de espécies 

ameaçadas, indicando que a ocorrência de espécies da Ordem deve ser importante e carece de

maiores cuidados (IUCN, 2012). Deste modo, seria de bom alvitre incluir o grupo dentro dos 

programas de monitoramento. 

Nas condições metodológicas nas quais os levantamentos foram realizados e os 

nalisados, pode-se concluir que as populações que compõem a comunidade 

zooplanctônica do rio dos Patos são compostas principalmente por táxons do filo 

sendo os mesmos predominantes nas regiões do rio supostamente impactadas. Conclui

s espécies encontradas constituem indicadores potenciais para o estado trófico do 

rio e para a qualidade da água, sendo de suma importância o monitoramento da dinâmica 

populacional e do fluxo de energia e matéria no ecossistema em questão.

Análise química em busca de possíveis defensivos agrícolas no sedimento de 

barranco no rio dos Patos (Análise Multiresíduos) 

Existem várias famílias de compostos orgânicos, que são classificados como 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Eles são assim denominados em função de sua 

em todos os compartimentos ambientais: solo, sedimento, água, ar e 

biota. Em sistemas aquáticos, sedimentos e solos, eles estão fortemente ligados às partículas 

do solo e ou sedimento, particularmente as de grande teor de matéria orgânica. 

                                                 
O tempo de meia vida é o período necessário para degradar a metade da quantidade inicialmente aplicada no 
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A do gênero Harpacticoida, que apresentou ampla distribuição ao longo do rio dos 

Patos. No entanto, também não foram encontrados indivíduos adultos, sendo os jovens 

apenas para estimativa da abundância no local proposto para o reservatório da 

Várias espécies de Harpacticoida estão na lista internacional de espécies 

ameaçadas, indicando que a ocorrência de espécies da Ordem deve ser importante e carece de 

maiores cuidados (IUCN, 2012). Deste modo, seria de bom alvitre incluir o grupo dentro dos 

Nas condições metodológicas nas quais os levantamentos foram realizados e os 

s populações que compõem a comunidade 

zooplanctônica do rio dos Patos são compostas principalmente por táxons do filo Rotifera, 

do rio supostamente impactadas. Conclui-se 

tuem indicadores potenciais para o estado trófico do 

rio e para a qualidade da água, sendo de suma importância o monitoramento da dinâmica 

populacional e do fluxo de energia e matéria no ecossistema em questão. 

vos agrícolas no sedimento de 

Existem várias famílias de compostos orgânicos, que são classificados como 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Eles são assim denominados em função de sua 

em todos os compartimentos ambientais: solo, sedimento, água, ar e 

biota. Em sistemas aquáticos, sedimentos e solos, eles estão fortemente ligados às partículas 

do solo e ou sedimento, particularmente as de grande teor de matéria orgânica.  

o necessário para degradar a metade da quantidade inicialmente aplicada no 
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Outra característica de grande impacto para o meio ambiente é a propensão de 

essas substâncias entrarem em fase gasosa sob certas condições ambientais, o que é 

responsável pela grande capacidade de transporte desses materiais na atmosfera (Jones e de 

Voogt, 1999). 

Dentre as classes de POPs estão várias famílias de substâncias aromáticas e 

halogenadas como as bifenilas policloradas 

polychlorinated dibenzo-p-

(OCs), como o DDT e seus metabólitos.

São várias as fontes dos POPs e a maioria é deliberadamente manufaturada para 

um fim específico, como os agroquímicos. Alguns são acidentalmente introduzidos no 

ecossistema, por serem subprodutos de combustão ou síntese indus

químicos (PCDD/Fs), ou foram sintetizados com fins industriais definidos (PCBs).

Desde o ano de 2004, os 151 países que aceitaram a Convenção de Estocolmo, 

precisam desenvolver medidas efetivas para banir de seus cotidianos 12 (doz

POPs. São oito pesticidas: aldrina, clordano, DDT, dieldrin, endrin, heptacloro, mirex e 

toxafeno; dois produtos químicos industriais: PCB (bifenilpoliclorado) e hexaclorobenzeno; e 

dois subprodutos não deliberados, como as dioxinas e os fu

entrou em vigor, em 2001, o Brasil como signatário baniu do mercado sete pesticidas dos oito 

que fazem parte da lista oficial, sendo que apenas os DDT e os PCBs tiveram uma eliminação 

gradual. No caso do DDT, o uso era permitido 

transmissores da malária (ZIGLIO e COMEGNA, 2004).

Os organoclorados (OCs) são contaminantes persistentes com a alta capacidade de 

biomagnificação6 na cadeia alimentar. OCs são constantemente liberados no meio ambiente, 

apesar de restrições impostas na sua produção e uso. Sua resistência à degradação e 

propriedade de acumulação no solo, sedimentos e organismos vivos são bem documentados 

(DEO et al., 1994). 
                                        

6Biomagnificação é acumulação de uma substância na biota em toda a extensão da cadeia alimentar através da 
alimentação. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

acterística de grande impacto para o meio ambiente é a propensão de 

essas substâncias entrarem em fase gasosa sob certas condições ambientais, o que é 

responsável pela grande capacidade de transporte desses materiais na atmosfera (Jones e de 

Dentre as classes de POPs estão várias famílias de substâncias aromáticas e 

halogenadas como as bifenilas policloradas – PCB´s, as dioxinas e furanos (PCDD/Fs

-dioxins/furans), além dos diferentes agrotóxicos organoclorados 

como o DDT e seus metabólitos. 

São várias as fontes dos POPs e a maioria é deliberadamente manufaturada para 

um fim específico, como os agroquímicos. Alguns são acidentalmente introduzidos no 

ecossistema, por serem subprodutos de combustão ou síntese industrial de outros produtos 

químicos (PCDD/Fs), ou foram sintetizados com fins industriais definidos (PCBs).

Desde o ano de 2004, os 151 países que aceitaram a Convenção de Estocolmo, 

precisam desenvolver medidas efetivas para banir de seus cotidianos 12 (doz

POPs. São oito pesticidas: aldrina, clordano, DDT, dieldrin, endrin, heptacloro, mirex e 

toxafeno; dois produtos químicos industriais: PCB (bifenilpoliclorado) e hexaclorobenzeno; e 

dois subprodutos não deliberados, como as dioxinas e os furanos.  Quando a Convenção 

entrou em vigor, em 2001, o Brasil como signatário baniu do mercado sete pesticidas dos oito 

que fazem parte da lista oficial, sendo que apenas os DDT e os PCBs tiveram uma eliminação 

gradual. No caso do DDT, o uso era permitido apenas para o combate aos vetores 

transmissores da malária (ZIGLIO e COMEGNA, 2004). 

Os organoclorados (OCs) são contaminantes persistentes com a alta capacidade de 

na cadeia alimentar. OCs são constantemente liberados no meio ambiente, 

esar de restrições impostas na sua produção e uso. Sua resistência à degradação e 

propriedade de acumulação no solo, sedimentos e organismos vivos são bem documentados 

                                                 
Biomagnificação é acumulação de uma substância na biota em toda a extensão da cadeia alimentar através da 
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acterística de grande impacto para o meio ambiente é a propensão de 

essas substâncias entrarem em fase gasosa sob certas condições ambientais, o que é 

responsável pela grande capacidade de transporte desses materiais na atmosfera (Jones e de 

Dentre as classes de POPs estão várias famílias de substâncias aromáticas e 

PCB´s, as dioxinas e furanos (PCDD/Fs-

dioxins/furans), além dos diferentes agrotóxicos organoclorados 

São várias as fontes dos POPs e a maioria é deliberadamente manufaturada para 

um fim específico, como os agroquímicos. Alguns são acidentalmente introduzidos no 

trial de outros produtos 

químicos (PCDD/Fs), ou foram sintetizados com fins industriais definidos (PCBs). 

Desde o ano de 2004, os 151 países que aceitaram a Convenção de Estocolmo, 

precisam desenvolver medidas efetivas para banir de seus cotidianos 12 (doze) dos chamados 

POPs. São oito pesticidas: aldrina, clordano, DDT, dieldrin, endrin, heptacloro, mirex e 

toxafeno; dois produtos químicos industriais: PCB (bifenilpoliclorado) e hexaclorobenzeno; e 

ranos.  Quando a Convenção 

entrou em vigor, em 2001, o Brasil como signatário baniu do mercado sete pesticidas dos oito 

que fazem parte da lista oficial, sendo que apenas os DDT e os PCBs tiveram uma eliminação 

apenas para o combate aos vetores 

Os organoclorados (OCs) são contaminantes persistentes com a alta capacidade de 

na cadeia alimentar. OCs são constantemente liberados no meio ambiente, 

esar de restrições impostas na sua produção e uso. Sua resistência à degradação e 

propriedade de acumulação no solo, sedimentos e organismos vivos são bem documentados 

Biomagnificação é acumulação de uma substância na biota em toda a extensão da cadeia alimentar através da 
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As propriedades inseticidas do Dicloro

descobertas no ano de 1939 e intensivamente usadas durante um longo período. O DDT foi 

banido em quase todas as nações desenvolvidas nos anos 70, devido a sua persistência no 

meio ambiente e potencial de bioacumulação, além de sua toxicidade.

Os OCs como o DDT, HCH, aldrin, endrin, heptacloro e mirex, foram os 

inseticidas mais comuns no controle de pragas na agricultura e vetores de doenças tropicais 

em áreas urbanas no Brasil. O DDT foi o composto mais utilizado na agricultura no passado, 

tendo o seu uso proibido para esse fim no ano de 1985. No Brasil, as primeiras medidas 

restritivas se deram em 1971, no entanto, o uso do DDT no controle de doenças endêmicas 

prolongou-se até os anos 90. TORRES e colaboradores (2002), estudaram a presença de p,p´

DDT em amostras de solo, sedimento e peixes na região amazônica e comprovaram os 

elevados níveis deste contaminante, em decorrência do seu uso histórico no combate a 

malária. 

Lindano, um inseticida frequentemente utilizado por várias décadas, foi banido 

devido à sua persistência no meio ambiente e seus efeitos adversos na saúde humana. Este 

composto foi utilizado contra vetores de doenças de Chagas e malária. 

Outras áreas no Brasil têm sido recentemente investigadas para poluentes 

orgânicos. JAPENGA et al

DDT, 20 ppb de PCBs e 1,5 ppm de HPAs em sedimentos costeiros da região do Rio de 

Janeiro. Na base do rio Paraná, maior concentração de HCB (0,5 ppm) e alguns ciclodienos 

foram reportados (Torres et al

TOMASSI (1985) apresentou a primeira avaliação brasileira de níveis de 

organoclorados no estuário litorâneo de Santos, Estado de São Paulo. A análise de resíduos, 

em amostras ambientais, foi também conduzida próximo a áreas importantes de

Estado do Paraná. Sendo constatado que em 43% das amostras, o HCB pode ser detectado. 

Em 38%, aldrin foi encontrado e resíduos de heptacloro estavam presentes em 18% das 

amostras (TANAMATI et al
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As propriedades inseticidas do Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) f

descobertas no ano de 1939 e intensivamente usadas durante um longo período. O DDT foi 

banido em quase todas as nações desenvolvidas nos anos 70, devido a sua persistência no 

meio ambiente e potencial de bioacumulação, além de sua toxicidade. 

omo o DDT, HCH, aldrin, endrin, heptacloro e mirex, foram os 

inseticidas mais comuns no controle de pragas na agricultura e vetores de doenças tropicais 

em áreas urbanas no Brasil. O DDT foi o composto mais utilizado na agricultura no passado, 

uso proibido para esse fim no ano de 1985. No Brasil, as primeiras medidas 

restritivas se deram em 1971, no entanto, o uso do DDT no controle de doenças endêmicas 

se até os anos 90. TORRES e colaboradores (2002), estudaram a presença de p,p´

em amostras de solo, sedimento e peixes na região amazônica e comprovaram os 

elevados níveis deste contaminante, em decorrência do seu uso histórico no combate a 

Lindano, um inseticida frequentemente utilizado por várias décadas, foi banido 

o à sua persistência no meio ambiente e seus efeitos adversos na saúde humana. Este 

composto foi utilizado contra vetores de doenças de Chagas e malária.  

Outras áreas no Brasil têm sido recentemente investigadas para poluentes 

et al (1988), reportaram a presença de até 80 ppb (parte por bilhão) de 

DDT, 20 ppb de PCBs e 1,5 ppm de HPAs em sedimentos costeiros da região do Rio de 

Janeiro. Na base do rio Paraná, maior concentração de HCB (0,5 ppm) e alguns ciclodienos 

et al., 1999). 

TOMASSI (1985) apresentou a primeira avaliação brasileira de níveis de 

organoclorados no estuário litorâneo de Santos, Estado de São Paulo. A análise de resíduos, 

em amostras ambientais, foi também conduzida próximo a áreas importantes de

Estado do Paraná. Sendo constatado que em 43% das amostras, o HCB pode ser detectado. 

Em 38%, aldrin foi encontrado e resíduos de heptacloro estavam presentes em 18% das 

et al., 1991). 
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tricloroetano (DDT) foram 

descobertas no ano de 1939 e intensivamente usadas durante um longo período. O DDT foi 

banido em quase todas as nações desenvolvidas nos anos 70, devido a sua persistência no 

omo o DDT, HCH, aldrin, endrin, heptacloro e mirex, foram os 

inseticidas mais comuns no controle de pragas na agricultura e vetores de doenças tropicais 

em áreas urbanas no Brasil. O DDT foi o composto mais utilizado na agricultura no passado, 

uso proibido para esse fim no ano de 1985. No Brasil, as primeiras medidas 

restritivas se deram em 1971, no entanto, o uso do DDT no controle de doenças endêmicas 

se até os anos 90. TORRES e colaboradores (2002), estudaram a presença de p,p´- 

em amostras de solo, sedimento e peixes na região amazônica e comprovaram os 

elevados níveis deste contaminante, em decorrência do seu uso histórico no combate a 

Lindano, um inseticida frequentemente utilizado por várias décadas, foi banido 

o à sua persistência no meio ambiente e seus efeitos adversos na saúde humana. Este 

 

Outras áreas no Brasil têm sido recentemente investigadas para poluentes 

88), reportaram a presença de até 80 ppb (parte por bilhão) de 

DDT, 20 ppb de PCBs e 1,5 ppm de HPAs em sedimentos costeiros da região do Rio de 

Janeiro. Na base do rio Paraná, maior concentração de HCB (0,5 ppm) e alguns ciclodienos 

TOMASSI (1985) apresentou a primeira avaliação brasileira de níveis de 

organoclorados no estuário litorâneo de Santos, Estado de São Paulo. A análise de resíduos, 

em amostras ambientais, foi também conduzida próximo a áreas importantes de agricultura do 

Estado do Paraná. Sendo constatado que em 43% das amostras, o HCB pode ser detectado. 

Em 38%, aldrin foi encontrado e resíduos de heptacloro estavam presentes em 18% das 
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Na área agrícola, em alguns casos, é

como Endosulfan, mas apenas depois de uma avaliação especial e inspeção do problema da 

colheita. 

Apenas o DDT e o hexaclorobenzeno (HCB) podem ser usados pelo Ministério da 

Saúde (MS) contra vetores de doenças

leishmaniose, apesar que, desde do final de 1993, o MS decidiu não continuar com o uso 

destes compostos (TORRES 

De acordo com relatório publicado pelo Programa de Meio Ambiente das Nações

Unidas em 1998, o Brasil não produz industrialmente nenhum dos 10 POPs seguintes: aldrin, 

heptacloro, clordano, hexaclorobenzeno, DDT, mirex, dieldrin, PCBs, endrin e toxafeno. Já as 

dioxinas e os furanos, por serem considerados subprodutos, são produzido

intencional e sem controle legal.

Enquanto que normas governamentais têm sido estabelecidas para o controle de 

poluição da água e do solo por pesticidas, fica evidenciada a importância da investigação 

destes durante a fase de licenciamento a

O comportamento destes compostos poluentes no meio ambiente é determinado 

por propriedades físico-químicas destes e sua relação com o processo como adsorção, 

lixiviação, vaporização e degradação. Para verificar a existência 

selecionar os ambientes e as matrizes (sedimento, solo, ar, água e biota). 

Para o caso deste estudo, o ambiente escolhido foi a margem do rio dos Patos e a 

matriz é o sedimento de barranco. Foram definidos dois pontos para a cole

poluentes organoclorados persistentes, visando determinar a existência ou não de 

contaminação por POP’s nas águas do rio dos Patos que alimentarão os empreendimentos 

tratados aqui.  
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Na área agrícola, em alguns casos, é permitida a utilização de alguns ciclodienos, 

como Endosulfan, mas apenas depois de uma avaliação especial e inspeção do problema da 

Apenas o DDT e o hexaclorobenzeno (HCB) podem ser usados pelo Ministério da 

Saúde (MS) contra vetores de doenças tropicais, como a malária, febre amarela, dengue e 

leishmaniose, apesar que, desde do final de 1993, o MS decidiu não continuar com o uso 

destes compostos (TORRES et al.,2002a/b). 

De acordo com relatório publicado pelo Programa de Meio Ambiente das Nações

Unidas em 1998, o Brasil não produz industrialmente nenhum dos 10 POPs seguintes: aldrin, 

heptacloro, clordano, hexaclorobenzeno, DDT, mirex, dieldrin, PCBs, endrin e toxafeno. Já as 

dioxinas e os furanos, por serem considerados subprodutos, são produzido

intencional e sem controle legal. 

Enquanto que normas governamentais têm sido estabelecidas para o controle de 

poluição da água e do solo por pesticidas, fica evidenciada a importância da investigação 

destes durante a fase de licenciamento ambiental de um empreendimento. 

O comportamento destes compostos poluentes no meio ambiente é determinado 

químicas destes e sua relação com o processo como adsorção, 

lixiviação, vaporização e degradação. Para verificar a existência destes elementos, deve

selecionar os ambientes e as matrizes (sedimento, solo, ar, água e biota). 

Para o caso deste estudo, o ambiente escolhido foi a margem do rio dos Patos e a 

matriz é o sedimento de barranco. Foram definidos dois pontos para a cole

poluentes organoclorados persistentes, visando determinar a existência ou não de 

contaminação por POP’s nas águas do rio dos Patos que alimentarão os empreendimentos 
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permitida a utilização de alguns ciclodienos, 

como Endosulfan, mas apenas depois de uma avaliação especial e inspeção do problema da 

Apenas o DDT e o hexaclorobenzeno (HCB) podem ser usados pelo Ministério da 

tropicais, como a malária, febre amarela, dengue e 

leishmaniose, apesar que, desde do final de 1993, o MS decidiu não continuar com o uso 

De acordo com relatório publicado pelo Programa de Meio Ambiente das Nações 

Unidas em 1998, o Brasil não produz industrialmente nenhum dos 10 POPs seguintes: aldrin, 

heptacloro, clordano, hexaclorobenzeno, DDT, mirex, dieldrin, PCBs, endrin e toxafeno. Já as 

dioxinas e os furanos, por serem considerados subprodutos, são produzidos de forma não 

Enquanto que normas governamentais têm sido estabelecidas para o controle de 

poluição da água e do solo por pesticidas, fica evidenciada a importância da investigação 

mbiental de um empreendimento.  

O comportamento destes compostos poluentes no meio ambiente é determinado 

químicas destes e sua relação com o processo como adsorção, 

destes elementos, deve-se 

selecionar os ambientes e as matrizes (sedimento, solo, ar, água e biota).  

Para o caso deste estudo, o ambiente escolhido foi a margem do rio dos Patos e a 

matriz é o sedimento de barranco. Foram definidos dois pontos para a coleta e análise de 

poluentes organoclorados persistentes, visando determinar a existência ou não de 

contaminação por POP’s nas águas do rio dos Patos que alimentarão os empreendimentos 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

- Impactos Ambientais e na Saúde Humana

Os POPs causam sér

efeitos, tanto crônicos, quanto agudos, que atualmente mais tem atraído a atenção é a 

possibilidade, de serem causadores de interferências no sistema endócrino mesmo em baixas 

doses.  

As substâncias que interagem com o sistema endócrino e afetam seu 

funcionamento normal podem atuar de vários modos:

i. Imitar um hormônio natural e fixar

responderia ao falso estímulo (efeito agonista); 

ii. Fixar-se no receptor e imped

antagonista); 

iii. Interferir na síntese e controle dos hormônios naturais.

Em uma extensa revisão da literatura científica sobre o assunto realizada pelo 

“Medical Research Council Institute for Environment and Health” na

obtidos convergiram para os seguintes efeitos adversos poss

Na saúde humana

contagem e qualidade de esperma, aumento da ocorrência de crip

penianas, aumento da incidência de ovários policísticos nas mulheres e alterações do 

desenvolvimento físico e mental das crianças.

Na vida animal a

desenvolvimento de testículo

peixes, entre outros. 
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Impactos Ambientais e na Saúde Humana 

Os POPs causam sérios impactos ambientais e na saúde humana. A descrição dos

efeitos, tanto crônicos, quanto agudos, que atualmente mais tem atraído a atenção é a 

possibilidade, de serem causadores de interferências no sistema endócrino mesmo em baixas 

s que interagem com o sistema endócrino e afetam seu 

funcionamento normal podem atuar de vários modos: 

mitar um hormônio natural e fixar-se no correspondente receptor. A célula 

responderia ao falso estímulo (efeito agonista);  

se no receptor e impedir uma resposta hormonal normal (efeito 

nterferir na síntese e controle dos hormônios naturais. 

Em uma extensa revisão da literatura científica sobre o assunto realizada pelo 

“Medical Research Council Institute for Environment and Health” na Inglaterra, os resultados 

obtidos convergiram para os seguintes efeitos adversos possivelmente relacionado aos POP’s.

Na saúde humana o aumento de incidência de câncer na próstata, reduções na 

contagem e qualidade de esperma, aumento da ocorrência de criptorquidismo e malformações 

penianas, aumento da incidência de ovários policísticos nas mulheres e alterações do 

desenvolvimento físico e mental das crianças. 

Na vida animal a masculinização de moluscos, feminilização, atraso no 

desenvolvimento de testículos,  atraso na maturação sexual, insuficiência reprodutiva em 
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ios impactos ambientais e na saúde humana. A descrição dos 

efeitos, tanto crônicos, quanto agudos, que atualmente mais tem atraído a atenção é a 

possibilidade, de serem causadores de interferências no sistema endócrino mesmo em baixas 

s que interagem com o sistema endócrino e afetam seu 

se no correspondente receptor. A célula 

ir uma resposta hormonal normal (efeito 

Em uma extensa revisão da literatura científica sobre o assunto realizada pelo 

Inglaterra, os resultados 

ivelmente relacionado aos POP’s. 

aumento de incidência de câncer na próstata, reduções na 

torquidismo e malformações 

penianas, aumento da incidência de ovários policísticos nas mulheres e alterações do 

masculinização de moluscos, feminilização, atraso no 

atraso na maturação sexual, insuficiência reprodutiva em 
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Esta revisão levou os autores à conclusão de que existem evidências suficientes 

para suspeitar da relação entre problemas reprodutivos humanos, notadamente o aumento da 

incidência de câncer de mama e dos testículos, com os compostos com atividade estrogênica. 

Ao par disso, vários contaminantes químicos testados em laboratório, mostraram possuir 

efeito estrogênico ou outras formas de atividade hormonal.

-  Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto ou não na qualidade da água do rio 

dos Patos, com vistas à proteção ambiental e à saúde pública, com relação ao uso de 

defensivos agrícolas. Com os resultados desta análise, espera

licenciamento a que se destina este RAS, como também contribuir com os futuros planos de 

gestão e conservação dos recursos hídricos desta bacia.

- Objetivos Específicos

Obter informações sobre a qualidade da água quanto à existência de defensivos 

agrícolas nos pontos avaliados e c

legislação pertinente. 

6.1.10.9.1. Métodos 

- Pontos de Amostragem 

Uma das formas de lançamento de compostos no meio ambiente é através dos 

efluentes municipais ou de áreas de grande produção pecuári

contaminação é preocupante, pois o aumento demográfico tem gerado uma grande demanda 

por alimentos, e nas cidades, um grande aumento no consumo dos mais variados inseticidas. 

Os tratamentos de efluentes convencionais não se dest

compostos sintéticos que acabam lançados nos corpos d’água. 
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Esta revisão levou os autores à conclusão de que existem evidências suficientes 

para suspeitar da relação entre problemas reprodutivos humanos, notadamente o aumento da 

dência de câncer de mama e dos testículos, com os compostos com atividade estrogênica. 

Ao par disso, vários contaminantes químicos testados em laboratório, mostraram possuir 

efeito estrogênico ou outras formas de atividade hormonal. 

Objetivo Geral 

ivo deste trabalho foi avaliar o impacto ou não na qualidade da água do rio 

dos Patos, com vistas à proteção ambiental e à saúde pública, com relação ao uso de 

defensivos agrícolas. Com os resultados desta análise, espera-se contribuir com o processo de 

cenciamento a que se destina este RAS, como também contribuir com os futuros planos de 

gestão e conservação dos recursos hídricos desta bacia. 

Objetivos Específicos 

Obter informações sobre a qualidade da água quanto à existência de defensivos 

pontos avaliados e comparar os resultados dos parâmetros analisados à 

Pontos de Amostragem  

Uma das formas de lançamento de compostos no meio ambiente é através dos 

efluentes municipais ou de áreas de grande produção pecuária e agrícola. Esta forma de 

contaminação é preocupante, pois o aumento demográfico tem gerado uma grande demanda 

por alimentos, e nas cidades, um grande aumento no consumo dos mais variados inseticidas. 

Os tratamentos de efluentes convencionais não se destinam à remoção desta classe de 

compostos sintéticos que acabam lançados nos corpos d’água.  
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Esta revisão levou os autores à conclusão de que existem evidências suficientes 

para suspeitar da relação entre problemas reprodutivos humanos, notadamente o aumento da 

dência de câncer de mama e dos testículos, com os compostos com atividade estrogênica. 

Ao par disso, vários contaminantes químicos testados em laboratório, mostraram possuir 

ivo deste trabalho foi avaliar o impacto ou não na qualidade da água do rio 

dos Patos, com vistas à proteção ambiental e à saúde pública, com relação ao uso de 

se contribuir com o processo de 

cenciamento a que se destina este RAS, como também contribuir com os futuros planos de 

Obter informações sobre a qualidade da água quanto à existência de defensivos 

omparar os resultados dos parâmetros analisados à 

Uma das formas de lançamento de compostos no meio ambiente é através dos 

a e agrícola. Esta forma de 

contaminação é preocupante, pois o aumento demográfico tem gerado uma grande demanda 

por alimentos, e nas cidades, um grande aumento no consumo dos mais variados inseticidas. 

inam à remoção desta classe de 
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A preocupação com a qualidade da água potável, um futuro recurso estratégico, 

tem motivado países possuidores de grande potencial hídrico a investir em pesquisas pa

determinar a ocorrência, o lançamento e a destinação ambiental correta para estas substâncias.

Esta pesquisa não objetivou ser implementada, dentro de uma Área de Influência 

Direta ou Indireta do empreendimento, e sim, fez a escolha dos pontos de acordo

definições que seguem: 

O ponto PFA01

montante de todos os empreendimentos inventariados na ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica), com registros ativos de estudos do aproveitam

sendo, PCH KM 19, PCH KM 14, PCH KM 10 e Dois Saltos. Além das usinas previstas, 

existem operando as PCH’s, Rio Branco e Rio dos Patos, respectivamente

capacidades instaladas de 2,5MW e 1,80MW. 

PFA04 foi escolh

acima na descrição de PFA01

do solo, buscou-se através de imagens aéreas da região identificar as maiores concentrações 

de glebas agricultáveis.  

As regiões de P

capítulo (6.1.10.4. Pontos de amostragem e caracterização geral dos ambientes de coleta e 

análises químicas e levantamento das comunidades aquáticas

características, proximidade com a zona urbana do município de P

PFA01, enquanto que a região de P

rural, com áreas de rebanho, plantio de fumo, milho e soja, sendo que pela margem 

do rio dos Patos temos Prudentópolis e pela margem direita está o município de Guamiranga. 
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A preocupação com a qualidade da água potável, um futuro recurso estratégico, 

tem motivado países possuidores de grande potencial hídrico a investir em pesquisas pa

determinar a ocorrência, o lançamento e a destinação ambiental correta para estas substâncias.

Esta pesquisa não objetivou ser implementada, dentro de uma Área de Influência 

Direta ou Indireta do empreendimento, e sim, fez a escolha dos pontos de acordo

A01 representa o ponto de benchmarking, para este estudo, pois está a 

montante de todos os empreendimentos inventariados na ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica), com registros ativos de estudos do aproveitamento para o rio dos Patos, 

sendo, PCH KM 19, PCH KM 14, PCH KM 10 e Dois Saltos. Além das usinas previstas, 

existem operando as PCH’s, Rio Branco e Rio dos Patos, respectivamente

capacidades instaladas de 2,5MW e 1,80MW.  

foi escolhido por ser um ponto mediano na região das PCH’s citadas 

A01. Outro fator que influenciou a escolha, foi o uso e a ocupação 

se através de imagens aéreas da região identificar as maiores concentrações 

de PFA01 e PFA04, além da caracterização feita no início deste 

Pontos de amostragem e caracterização geral dos ambientes de coleta e 

análises químicas e levantamento das comunidades aquáticas)

erísticas, proximidade com a zona urbana do município de Prudentópolis para o caso de 

a região de PFA04 apresenta agrupamentos de vilarejos da comunidade 

rural, com áreas de rebanho, plantio de fumo, milho e soja, sendo que pela margem 

do rio dos Patos temos Prudentópolis e pela margem direita está o município de Guamiranga. 
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A preocupação com a qualidade da água potável, um futuro recurso estratégico, 

tem motivado países possuidores de grande potencial hídrico a investir em pesquisas para 

determinar a ocorrência, o lançamento e a destinação ambiental correta para estas substâncias. 

Esta pesquisa não objetivou ser implementada, dentro de uma Área de Influência 

Direta ou Indireta do empreendimento, e sim, fez a escolha dos pontos de acordo com as 

, para este estudo, pois está a 

montante de todos os empreendimentos inventariados na ANEEL (Agência Nacional de 

ento para o rio dos Patos, 

sendo, PCH KM 19, PCH KM 14, PCH KM 10 e Dois Saltos. Além das usinas previstas, 

existem operando as PCH’s, Rio Branco e Rio dos Patos, respectivamente, com as seguintes 

ido por ser um ponto mediano na região das PCH’s citadas 

. Outro fator que influenciou a escolha, foi o uso e a ocupação 

se através de imagens aéreas da região identificar as maiores concentrações 

a caracterização feita no início deste 

Pontos de amostragem e caracterização geral dos ambientes de coleta e 

) agrupam às suas 

rudentópolis para o caso de 

apresenta agrupamentos de vilarejos da comunidade 

rural, com áreas de rebanho, plantio de fumo, milho e soja, sendo que pela margem esquerda 

do rio dos Patos temos Prudentópolis e pela margem direita está o município de Guamiranga.  



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

- Coleta do M

As amostras foram coletadas no dia 07/08/2012, executando

sedimento de barranco com auxílio de uma pá de pequeno tama

de água era menor (remanso) na margem do rio dos Patos, pois são áreas de deposição de 

sedimento proveniente de escoamento superficial, onde há maior possibilidade de deposição 

de sedimento fino com maior teor de matéria orgâni

As amostras, então, foram colocadas para escorrer, separando

presente no sedimento.  

Durante a amostragem, tomou

sedimento de barranco, oriun

contendo somente areia e eliminando

encontravam no rio.  

A massa de cada amostra foi de aproximadamente 1,6 kg. As amostras foram 

acondicionadas em sacos de polietileno transparente de alta densidade, identificadas e 

embaladas.  

Os pontos de amostragem destacados aqui (P

georreferenciados no mapa de amostragens e coletas 

6.1.10-56 apresentada a seguir retrata
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Coleta do Material 

As amostras foram coletadas no dia 07/08/2012, executando

sedimento de barranco com auxílio de uma pá de pequeno tamanho, nos pontos onde o fluxo 

de água era menor (remanso) na margem do rio dos Patos, pois são áreas de deposição de 

sedimento proveniente de escoamento superficial, onde há maior possibilidade de deposição 

de sedimento fino com maior teor de matéria orgânica o qual os pesticidas tendem a adsorver. 

As amostras, então, foram colocadas para escorrer, separando-se parte da água residual 

Durante a amostragem, tomou-se cuidado de coletar a porção superficial do 

sedimento de barranco, oriunda do transporte superficial deste, evitando

contendo somente areia e eliminando-se pedaços de madeira e outros detritos que se 

A massa de cada amostra foi de aproximadamente 1,6 kg. As amostras foram 

em sacos de polietileno transparente de alta densidade, identificadas e 

Os pontos de amostragem destacados aqui (PFA01 e P

referenciados no mapa de amostragens e coletas (desenho 119.028.1.5.04.005

apresentada a seguir retrata o momento da realização das coletas no ponto P
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As amostras foram coletadas no dia 07/08/2012, executando-se a extração de 

nho, nos pontos onde o fluxo 

de água era menor (remanso) na margem do rio dos Patos, pois são áreas de deposição de 

sedimento proveniente de escoamento superficial, onde há maior possibilidade de deposição 

ca o qual os pesticidas tendem a adsorver. 

se parte da água residual 

se cuidado de coletar a porção superficial do 

da do transporte superficial deste, evitando-se coletar amostras 

se pedaços de madeira e outros detritos que se 

A massa de cada amostra foi de aproximadamente 1,6 kg. As amostras foram 

em sacos de polietileno transparente de alta densidade, identificadas e 

01 e PFA04) estão 

.028.1.5.04.005). A Figura 

a realização das coletas no ponto PFA01. 
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Figura 6.1.10-

A Figura 6.1.10

coletas no ponto PFA04. 

Figura 6.1.10
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-56 – Técnico do CEPPA realizando a coleta do ponto P
Foto: Leandro Petry, 2012. 

6.1.10-57 apresentada a seguir retrata o momento d

6.1.10-57- Técnico do CEPPA realizando a coleta no ponto P
Foto: Leandro Petry, 2012. 
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Técnico do CEPPA realizando a coleta do ponto PFA01 

o momento da realização das 

 
no ponto PFA04 
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-  Análises das Amostras

O método empregado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná 

pesquisa de resíduos de agrotóxicos (Multiresíduos de agrotóxicos: IE TECPAR/LAGRO 

058, revisão C, 2011 (GC/ECD/NDP), está alavancado nas técnicas de 

(GC), equipada com detector de captura de elétrons (ECD) e nitrogênio e fósforo (NPD). 

Atualmente, a cromatografia a gás é a técnica instrumental mais utilizada para a 

separação e determinação de agrotóxicos. Sua popularidade pode ser

rápidos de análise, alta seletividade e resolução, boa acurácia e precisão, grande faixa 

dinâmica e alta sensitividade. (SANTOS e GALCERAN, 2002).

A cromatografia é um método físico de separação dos componentes de uma 

mistura, que resultam na separação dos compostos como resultado do parcionamento entre as 

duas fases em contato: uma fase estacionária e a outra que se move através dela (fase móvel). 

Devido a fase móvel ser um gás, o método é denominado Cromatografia em Fase Gasosa, 

sendo que, neste caso, a fase estacionária poderá ser tanto um sólido, quanto um líquido 

disperso sobre um suporte inerte (GROB, 1995).

Até o presente momento, a GC é ainda o método mais frequentemente empregado 

para a separação e quantificação de contaminantes 

(polychlorinated dibenzo-

(bifenilas policloradas) e OCs (organoclorados), em amostras ambientais (Santos e Galceran, 

2002). 

-  Defensivos Agrícolas Pesquisados

O primeiro critério para a escolha dos agrotóxicos a serem analisados como 

parâmetros para este RAS foi baseada na lista dos principais poluentes orgânicos persistentes 

da Convenção de Estocolmo e Roterdã, na Resolução do CONAMA n° 357 (Brasil, 2005) e 

Portaria MS n° 2.914/2011. Ainda, foi observado o estabelecido na Resolução CONAMA nº 

420/2009 que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 
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Análises das Amostras 

O método empregado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná 

pesquisa de resíduos de agrotóxicos (Multiresíduos de agrotóxicos: IE TECPAR/LAGRO 

058, revisão C, 2011 (GC/ECD/NDP), está alavancado nas técnicas de 

(GC), equipada com detector de captura de elétrons (ECD) e nitrogênio e fósforo (NPD). 

Atualmente, a cromatografia a gás é a técnica instrumental mais utilizada para a 

separação e determinação de agrotóxicos. Sua popularidade pode ser

rápidos de análise, alta seletividade e resolução, boa acurácia e precisão, grande faixa 

dinâmica e alta sensitividade. (SANTOS e GALCERAN, 2002). 

A cromatografia é um método físico de separação dos componentes de uma 

tam na separação dos compostos como resultado do parcionamento entre as 

duas fases em contato: uma fase estacionária e a outra que se move através dela (fase móvel). 

Devido a fase móvel ser um gás, o método é denominado Cromatografia em Fase Gasosa, 

que, neste caso, a fase estacionária poderá ser tanto um sólido, quanto um líquido 

disperso sobre um suporte inerte (GROB, 1995). 

Até o presente momento, a GC é ainda o método mais frequentemente empregado 

para a separação e quantificação de contaminantes orgânicos halogenados, como PCDDs 

-p-dioxins), PCDFs (polychlorinated dibenzo

(bifenilas policloradas) e OCs (organoclorados), em amostras ambientais (Santos e Galceran, 

Defensivos Agrícolas Pesquisados 

meiro critério para a escolha dos agrotóxicos a serem analisados como 

parâmetros para este RAS foi baseada na lista dos principais poluentes orgânicos persistentes 

da Convenção de Estocolmo e Roterdã, na Resolução do CONAMA n° 357 (Brasil, 2005) e 

MS n° 2.914/2011. Ainda, foi observado o estabelecido na Resolução CONAMA nº 

420/2009 que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 
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O método empregado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR para a 

pesquisa de resíduos de agrotóxicos (Multiresíduos de agrotóxicos: IE TECPAR/LAGRO 

058, revisão C, 2011 (GC/ECD/NDP), está alavancado nas técnicas de cromatografia gasosa 

(GC), equipada com detector de captura de elétrons (ECD) e nitrogênio e fósforo (NPD).  

Atualmente, a cromatografia a gás é a técnica instrumental mais utilizada para a 

separação e determinação de agrotóxicos. Sua popularidade pode ser atribuída a tempos 

rápidos de análise, alta seletividade e resolução, boa acurácia e precisão, grande faixa 

A cromatografia é um método físico de separação dos componentes de uma 

tam na separação dos compostos como resultado do parcionamento entre as 

duas fases em contato: uma fase estacionária e a outra que se move através dela (fase móvel). 

Devido a fase móvel ser um gás, o método é denominado Cromatografia em Fase Gasosa, 

que, neste caso, a fase estacionária poderá ser tanto um sólido, quanto um líquido 

Até o presente momento, a GC é ainda o método mais frequentemente empregado 

orgânicos halogenados, como PCDDs 

dioxins), PCDFs (polychlorinated dibenzo-p-furans), PCBs 

(bifenilas policloradas) e OCs (organoclorados), em amostras ambientais (Santos e Galceran, 

meiro critério para a escolha dos agrotóxicos a serem analisados como 

parâmetros para este RAS foi baseada na lista dos principais poluentes orgânicos persistentes 

da Convenção de Estocolmo e Roterdã, na Resolução do CONAMA n° 357 (Brasil, 2005) e 

MS n° 2.914/2011. Ainda, foi observado o estabelecido na Resolução CONAMA nº 

420/2009 que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental d

áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.

Em segundo plano, por meio de entrevistas com agrônomos, foram avaliados 

aqueles que tiveram seu uso mais intensivo na região sul do país nos anos 70. Como se sabe, 

no Brasil, a década de 70 foi um período de grande expansão da produção e do uso dos 

pesticidas, em virtude dos incentivos para a produção agrícola e a política de exportação.

Diante desses fatos e aliado aos métodos disponíveis do TECPAR, os defensivos 

pesquisados nas amostras foram: Aldrin, Clordano (cis e trans), p,p'DDD, p,p’

DDT, Dieldrin, Endossulfam (alfa. beta e sulfato), Endrin, Heptacloro, Heptacloro epóxido, 

Hexaclorobenzeno, Lindano, Metoxicloro e Mirex.

Na Tabela 6.1.10

tempo de meia vida dos agrotóxicos objeto da pesquisa, destacando

máximos admissíveis em função das Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 420/2009, onde 

a Resolução CONAMA nº 357/2005 trata os limites 

superficiais para rios da Classe II e a CONAMA nº 420/2009 trata dos limites máximos 

aceitáveis para solos em áreas agrícolas. 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIM
EMPREENDIMENTO PCH KM 

CREA 7.108-D/PR  

presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental d

áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.

Em segundo plano, por meio de entrevistas com agrônomos, foram avaliados 

aqueles que tiveram seu uso mais intensivo na região sul do país nos anos 70. Como se sabe, 

il, a década de 70 foi um período de grande expansão da produção e do uso dos 

pesticidas, em virtude dos incentivos para a produção agrícola e a política de exportação.

Diante desses fatos e aliado aos métodos disponíveis do TECPAR, os defensivos 

os nas amostras foram: Aldrin, Clordano (cis e trans), p,p'DDD, p,p’

DDT, Dieldrin, Endossulfam (alfa. beta e sulfato), Endrin, Heptacloro, Heptacloro epóxido, 

Hexaclorobenzeno, Lindano, Metoxicloro e Mirex. 

6.1.10-23, é apresentada a formula molecular, peso molecular e o 

tempo de meia vida dos agrotóxicos objeto da pesquisa, destacando-

máximos admissíveis em função das Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 420/2009, onde 

a Resolução CONAMA nº 357/2005 trata os limites máximos admissíveis em função de águas 

superficiais para rios da Classe II e a CONAMA nº 420/2009 trata dos limites máximos 

aceitáveis para solos em áreas agrícolas.  
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presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de 

áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

Em segundo plano, por meio de entrevistas com agrônomos, foram avaliados 

aqueles que tiveram seu uso mais intensivo na região sul do país nos anos 70. Como se sabe, 

il, a década de 70 foi um período de grande expansão da produção e do uso dos 

pesticidas, em virtude dos incentivos para a produção agrícola e a política de exportação. 

Diante desses fatos e aliado aos métodos disponíveis do TECPAR, os defensivos 

os nas amostras foram: Aldrin, Clordano (cis e trans), p,p'DDD, p,p’-DDE, p,p’-

DDT, Dieldrin, Endossulfam (alfa. beta e sulfato), Endrin, Heptacloro, Heptacloro epóxido, 

ormula molecular, peso molecular e o 

-se também os limites 

máximos admissíveis em função das Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 420/2009, onde 

máximos admissíveis em função de águas 

superficiais para rios da Classe II e a CONAMA nº 420/2009 trata dos limites máximos 
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Tabela 6.1.10-22 - Propriedades comuns 
CONAMA nº 357/2005 (rios Classe II) e CONAMA nº 420/2009.

Nome Comercial 
Peso 

Molecular 
(g/mol)

Aldrin + Dieldrin 
364,93; 
380,93

Aldrin  364,93

Dieldrin 380,93

Clordano (cis e 
trans)  

409,80

p,p'-DDD + p,p’-
DDE + p,p’-DDT 

354,49; 
318,03; 
320,05

p,p'-DDD  354,49 

p,p’-DDE  318,03

p,p’-DDT 320,05

Endossulfam (alfa, 
beta e sulfato) 

406,95

Endrin 380,91

Heptacloro 373,34

Heptacloro epóxido 389,40

Hexaclorobenzeno 290,83

Lindano 290,83

Metoxicloro 345,65

Mirex 545,59

Fonte: (a) ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 2000. Toxicological Profile for DDT, 
DDE e DDD. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry.Fo

2000. Toxicological Profile for DDT, DDE e DDD. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, 
Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry.; (b) Revista da
39-62, jul./dez. 2007 39 Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) como Indicadores da Qualidade dos Solos.

6.1.10.9.2. Discussão e Resultados

O método aplicado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) para a 

pesquisa de resíduos de agrotóx

para todos os agrotóxicos pesquisados. Felizmente, dos quatorze agrotóxicos investigados, 

nenhum foi detectado no sedimento de barranco do rio dos Patos. 

A ausência dos eleme

que eles não existam na bacia hidrográfica do rio dos Patos. Apenas, informam que nestes 
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Propriedades comuns dos agrotóxicos e seus limites máximos definid
CONAMA nº 357/2005 (rios Classe II) e CONAMA nº 420/2009.

Peso 
Molecular 
(g/mol) 

Fórmula 
Molecular 

T1/2 solo (dias) 
Lim. Máx.(Res. 
CONAMA nº 

357/2005) (mg/L)

364,93; 
380,93 

C12H8Cl6; 
C12H8Cl6O 

730 a 14245(b); 
3650 a 4383(b) 

0,000005

364,93 C12H8Cl6 730 a 14245(b) ----

380,93 C12H8Cl6O 3652 a 4383(b) ----

409,80 C10H6Cl8 730 a 5479(b) 0,00004

354,49; 
318,03; 
320,05 

C14H10Cl4; 
C14H8Cl4; 
C14H10Cl4 

730 a 14245(a); 
730 a 14245(a); 
730 a 14245(b) 

0,000002

354,49  C14H10Cl4 730 a 14245(a) ----

318,03 C14H8Cl4 730 a 14245(a) ----

320,05 C14H10Cl4 730 a 14245(b) ----

406,95 
C9H6Cl6O3

S 
90 a 180 0,000056

380,91 C12H8Cl6O 3650 a 4383(b) 0,000004

373,34 C10H5Cl7 >730(b) 0,00001

389,40 C10H5OCl7 ---- 0,00001

290,83 C6Cl6 ---- 0,0000065

290,83 C6H6Cl6 >191(a) 0,00002

345,65 C16H15C13

O2 
---- ----

545,59 C10Cl12 4383(b) ----

Fonte: (a) ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 2000. Toxicological Profile for DDT, 
DDE e DDD. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry.Fonte: ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 

2000. Toxicological Profile for DDT, DDE e DDD. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, 
Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry.; (b) Revista da

62, jul./dez. 2007 39 Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) como Indicadores da Qualidade dos Solos.

Discussão e Resultados 

O método aplicado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) para a 

pesquisa de resíduos de agrotóxicos apresenta um limite de quantificação de 0,025 mg/Kg 

para todos os agrotóxicos pesquisados. Felizmente, dos quatorze agrotóxicos investigados, 

nenhum foi detectado no sedimento de barranco do rio dos Patos.  

A ausência dos elementos pesquisados nos pontos PFA01 e PFA04

que eles não existam na bacia hidrográfica do rio dos Patos. Apenas, informam que nestes 
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dos agrotóxicos e seus limites máximos definidas pelas Resoluções 
CONAMA nº 357/2005 (rios Classe II) e CONAMA nº 420/2009. 

Lim. Máx.(Res. 
CONAMA nº 

357/2005) (mg/L) 

Lim. Máx. (Res. 
CONAMA nº 
420/2009) 

(mg/Kg de peso 
seco) 

0,000005 ---- 

---- 0,003 

---- 0,2 

0,00004 ---- 

0,000002 ---- 

---- 0,8 

---- 0,3 

---- 0,55 

0,000056 ---- 

0,000004 0,4 

0,00001 ---- 

0,00001 ---- 

0,0000065 0,005 

0,00002 0,02 

---- __--- 

- ---- 

Fonte: (a) ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 2000. Toxicological Profile for DDT, 
DDE e DDD. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for 

nte: ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 
2000. Toxicological Profile for DDT, DDE e DDD. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, 
Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry.; (b) Revista da Fapese, v.3, n. 2, p. 

62, jul./dez. 2007 39 Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) como Indicadores da Qualidade dos Solos. 

O método aplicado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) para a 

icos apresenta um limite de quantificação de 0,025 mg/Kg 

para todos os agrotóxicos pesquisados. Felizmente, dos quatorze agrotóxicos investigados, 

tos PFA01 e PFA04, não afirma 

que eles não existam na bacia hidrográfica do rio dos Patos. Apenas, informam que nestes 
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pontos, os quais serão alimentadores das águas dos empreendimentos inventariados para o rio 

dos Patos, não puderam ser confirmados pelo m

Embora não se tenha evidenciado uma contaminação por agrotóxicos, fica 

evidente, que é importante o acompanhamento destes parâmetros, evitando

significativos sobre o homem e a biota aconteçam.

Os resultados destas análises 

de análise nº 135383 e nº 135

apresentados no mapa de análi

6.1.10.10. Cargas poluidoras

As bacias hidrográficas são regi

que direcionam as águas da precipitação pluviométrica da área de maior altitude para a de 

menor, formando, a partir dos afluentes, o rio principal. 

O empreendimento aqui tratado pertence à bacia do rio Iva

diretamente na sub-bacia IVA.01, a qual contempla os municípios de Guamiranga, Ivaí e 

Prudentópolis. Estes municípios (zonas urbanas e rurais) tiveram sua área geográfica inserida 

na totalidade na AII (Área de Influência Indireta) sob o p

lançadores de cargas poluidoras nas águas superficiais que alimentar

São potenciais fontes de poluição na AII, as sedes urbanas dos municípios com 

áreas indiretamente influenciadas

devem ser consideradas como fontes de poluição, as propriedades rurais inseridas na AID 

(Área de Influência Direta) do empreendimento, uma vez que, como demo

6.1.10-23, as populações 

apresentam índices superiores a 65% de inserção na sub
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pontos, os quais serão alimentadores das águas dos empreendimentos inventariados para o rio 

Patos, não puderam ser confirmados pelo método aplicado.  

Embora não se tenha evidenciado uma contaminação por agrotóxicos, fica 

evidente, que é importante o acompanhamento destes parâmetros, evitando

significativos sobre o homem e a biota aconteçam. 

Os resultados destas análises estão apresentados na integralidade nos certificados 

de análise nº 135383 e nº 135382 inseridos no ANEXO X. Os pontos de coleta são 

apresentados no mapa de análises e coletas no Desenho 119.028.1.5.04.005.

Cargas poluidoras 

As bacias hidrográficas são regiões geográficas limitadas por um divisor de águas 

que direcionam as águas da precipitação pluviométrica da área de maior altitude para a de 

menor, formando, a partir dos afluentes, o rio principal.  

O empreendimento aqui tratado pertence à bacia do rio Iva

bacia IVA.01, a qual contempla os municípios de Guamiranga, Ivaí e 

Prudentópolis. Estes municípios (zonas urbanas e rurais) tiveram sua área geográfica inserida 

na totalidade na AII (Área de Influência Indireta) sob o ponto de vista de potenciais 

lançadores de cargas poluidoras nas águas superficiais que alimentarão o empreendimento.

São potenciais fontes de poluição na AII, as sedes urbanas dos municípios com 

influenciadas pela PCH (Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis). Também 

devem ser consideradas como fontes de poluição, as propriedades rurais inseridas na AID 

ncia Direta) do empreendimento, uma vez que, como demo

 destes municípios, tanto das zonas urbanas, quanto da rural, 

apresentam índices superiores a 65% de inserção na sub-bacia IVA.01.  

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

II-317 

pontos, os quais serão alimentadores das águas dos empreendimentos inventariados para o rio 

Embora não se tenha evidenciado uma contaminação por agrotóxicos, fica 

evidente, que é importante o acompanhamento destes parâmetros, evitando-se que impactos 

estão apresentados na integralidade nos certificados 

Os pontos de coleta são 

.028.1.5.04.005. 

ões geográficas limitadas por um divisor de águas 

que direcionam as águas da precipitação pluviométrica da área de maior altitude para a de 

O empreendimento aqui tratado pertence à bacia do rio Ivaí e está inserido 

bacia IVA.01, a qual contempla os municípios de Guamiranga, Ivaí e 

Prudentópolis. Estes municípios (zonas urbanas e rurais) tiveram sua área geográfica inserida 

onto de vista de potenciais 

o empreendimento. 

São potenciais fontes de poluição na AII, as sedes urbanas dos municípios com 

e Prudentópolis). Também 

devem ser consideradas como fontes de poluição, as propriedades rurais inseridas na AID 

ncia Direta) do empreendimento, uma vez que, como demonstrado na Tabela 

nas urbanas, quanto da rural, 
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Tabela 6.1.10-23

Municípios 

População Urban

Total 

Guamiranga 2.236 

Ivaí  4.623 

Prudentópolis  22.458 

Totais  29.317 

Fonte: ÁGUAS PARANÁ 

O relatório intitulado Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR), 

realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambien

das Águas do Paraná, AGUASPARANÁ (2010), caracterizou as bacias hidrográficas do 

Estado do Paraná sob diversos aspectos, inclusive sobre a caracterização das cargas 

poluidoras nas bacias, para fins de planejamento e 

superficiais.  

Os principais segmentos (atividades) lançadores de carga poluidora na sub

IVA.01, detectados pelo relatório 

consultores que elaborou est

rurais, indústria, agropecuária e agricultura.

6.1.10.10.1. Esgotamento Sanitário

Para a determinação do volume de esgotamento sanitário gerado, 

AGUASPARANÁ (2010) considerou 80% do volume micromedido (elimi

Já para os municípios sem informação, adotou

municípios de porte equivalente. 

Para a parcela da população urbana que não dispõe de atendimento foi 

considerado que 70% faz lançamento dos esgotos nas á

esgotos nas fossas. Na área rural dos municípios, esses índices são invertidos, ou seja, 30% da 

população rural lança os esgotos nas águas superficiais e 70% nas fossas. Vale ressaltar que, 
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23- Características populacionais em relação à Sub-Bacia IVA. 01.

População Urbana (*) População Rural (*)

% na 
Bacia 

IVA.01 
Total % na 

Bacia 

100,0 2.236 5.664 78,9 

100,0 4.623 8.183 69,3 

95,2 21.380 26.335 78.7 

--- 28.239 40.182 --- 

(*) - Censo 2010 IBGE. 
Fonte: ÁGUAS PARANÁ - Instituto das Águas do Paraná (2010).

O relatório intitulado Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR), 

realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e pelo Instituto 

das Águas do Paraná, AGUASPARANÁ (2010), caracterizou as bacias hidrográficas do 

Estado do Paraná sob diversos aspectos, inclusive sobre a caracterização das cargas 

poluidoras nas bacias, para fins de planejamento e administração dos recursos hídricos 

Os principais segmentos (atividades) lançadores de carga poluidora na sub

IVA.01, detectados pelo relatório supracitado e pelas visitas técnicas realizadas pela equipe de 

consultores que elaborou este RAS, são: esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e 

rurais, indústria, agropecuária e agricultura. 

Esgotamento Sanitário 

Para a determinação do volume de esgotamento sanitário gerado, 

AGUASPARANÁ (2010) considerou 80% do volume micromedido (elimi

Já para os municípios sem informação, adotou-se uma média per capita

municípios de porte equivalente.  

Para a parcela da população urbana que não dispõe de atendimento foi 

considerado que 70% faz lançamento dos esgotos nas águas superficiais e 30% lança os seus 

esgotos nas fossas. Na área rural dos municípios, esses índices são invertidos, ou seja, 30% da 

população rural lança os esgotos nas águas superficiais e 70% nas fossas. Vale ressaltar que, 
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Bacia IVA. 01. 

População Rural (*) 

Pop. Total (*) 
IVA.01 

4.468 7.900 

5.670 12.806 

20.725 48.793 

30.863 69.499 

Instituto das Águas do Paraná (2010). 

O relatório intitulado Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR), 

te e Recursos Hídricos e pelo Instituto 

das Águas do Paraná, AGUASPARANÁ (2010), caracterizou as bacias hidrográficas do 

Estado do Paraná sob diversos aspectos, inclusive sobre a caracterização das cargas 

administração dos recursos hídricos 

Os principais segmentos (atividades) lançadores de carga poluidora na sub-bacia 

e pelas visitas técnicas realizadas pela equipe de 

e RAS, são: esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e 

Para a determinação do volume de esgotamento sanitário gerado, 

AGUASPARANÁ (2010) considerou 80% do volume micromedido (eliminação de perdas). 

per capita similar a dos 

Para a parcela da população urbana que não dispõe de atendimento foi 

guas superficiais e 30% lança os seus 

esgotos nas fossas. Na área rural dos municípios, esses índices são invertidos, ou seja, 30% da 

população rural lança os esgotos nas águas superficiais e 70% nas fossas. Vale ressaltar que, 
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para a população rural, cons

calculado com índice per capita

Para as cargas de DBO, o valor padrão de produção foi de 

eficiência de remoção de 58% de DBO.

Os resultados do estudo apontam 

a carga de DBO potencial é de 462,61

setor rural, as cargas potencial e remanescente

Ressalta-se que

atendimento por rede de coleta de esgotos nos municípios diretamente afetados pelo 

aproveitamento é bastante precário, o que revela um risco de contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas. Como apresentado n

socioeconômica), Tabela 6.3.1

14,4% em Prudentópolis, 12,4% em Ivaí enquanto que apenas 0,1% é atendido em 

Guamiranga, município este que apresenta a pior situação 

atendimento pela rede de coleta de esgotos. 

Para complicar este cenário o uso de fossa séptica rudimentar é elevado (

6.1.10.24) nos três municípios da AII. Os percentuais de uso deste si

sanitário são: 66,8%, 68,2% e 62,6%

Ainda, conforme informações obtidas através de contato com as prefeituras 

municipais, na cidade de Guamiranga somente 

água canalizada, enquanto estes índices são representados por 21% e 13% para Ivaí e 

Prudentópolis. 

Os esgotos sanitários são em geral fontes de carbono, sulfato, cloreto, fosfato e 

nitrogênio orgânico e amoniacal. Nitrogênio orgânico e sulfato são provenientes da 

degradação de proteínas. O nitrogênio amoniacal é resultante da hidrólise sofrida pela ureia na 

água. O lançamento destas cargas originadas das áreas urbanas e rurais sem o devido 
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para a população rural, considerou-se apenas 30% de retorno do volume demandado que é 

per capita de 90 L/hab/dia.  

Para as cargas de DBO, o valor padrão de produção foi de 

eficiência de remoção de 58% de DBO. 

Os resultados do estudo apontam que, para as zonas urbanas, na sub

ga de DBO potencial é de 462,61 ton/ano e a carga remanescente 177,19

setor rural, as cargas potencial e remanescente são 707,34 e 212,2 ton/ano, respectivamente.

se que, embora as cargas de DBO não sejam altas, o índice de 

atendimento por rede de coleta de esgotos nos municípios diretamente afetados pelo 

aproveitamento é bastante precário, o que revela um risco de contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas. Como apresentado no item 6.3.1 (Caracterização 

Tabela 6.3.1-17, o percentual de moradores servidos por rede de esgoto 

14,4% em Prudentópolis, 12,4% em Ivaí enquanto que apenas 0,1% é atendido em 

, município este que apresenta a pior situação em relação ao índice de 

atendimento pela rede de coleta de esgotos.  

Para complicar este cenário o uso de fossa séptica rudimentar é elevado (

) nos três municípios da AII. Os percentuais de uso deste sis

,8%, 68,2% e 62,6%, respectivamente para Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis.

Ainda, conforme informações obtidas através de contato com as prefeituras 

municipais, na cidade de Guamiranga somente 10% da população rural 

quanto estes índices são representados por 21% e 13% para Ivaí e 

Os esgotos sanitários são em geral fontes de carbono, sulfato, cloreto, fosfato e 

nitrogênio orgânico e amoniacal. Nitrogênio orgânico e sulfato são provenientes da 

de proteínas. O nitrogênio amoniacal é resultante da hidrólise sofrida pela ureia na 

água. O lançamento destas cargas originadas das áreas urbanas e rurais sem o devido 
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se apenas 30% de retorno do volume demandado que é 

Para as cargas de DBO, o valor padrão de produção foi de 0,054 kg/hab/dia, e a 

que, para as zonas urbanas, na sub-bacia IVA.01 

ton/ano e a carga remanescente 177,19 ton/ano. No 

ton/ano, respectivamente. 

argas de DBO não sejam altas, o índice de 

atendimento por rede de coleta de esgotos nos municípios diretamente afetados pelo 

aproveitamento é bastante precário, o que revela um risco de contaminação das águas 

o item 6.3.1 (Caracterização 

, o percentual de moradores servidos por rede de esgoto é de 

14,4% em Prudentópolis, 12,4% em Ivaí enquanto que apenas 0,1% é atendido em 

em relação ao índice de 

Para complicar este cenário o uso de fossa séptica rudimentar é elevado (Tabela 

stema de esgotamento 

, respectivamente para Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis. 

Ainda, conforme informações obtidas através de contato com as prefeituras 

10% da população rural têm acesso à rede de 

quanto estes índices são representados por 21% e 13% para Ivaí e 

Os esgotos sanitários são em geral fontes de carbono, sulfato, cloreto, fosfato e 

nitrogênio orgânico e amoniacal. Nitrogênio orgânico e sulfato são provenientes da 

de proteínas. O nitrogênio amoniacal é resultante da hidrólise sofrida pela ureia na 

água. O lançamento destas cargas originadas das áreas urbanas e rurais sem o devido 
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tratamento prévio acaba por prejudicar a qualidade das águas superficiais, pois os rios

conseguem assimilar crescentes cargas de poluentes. Quando isso não é feito ocorre um 

prejuízo à qualidade da água do rio e todo o seu ecossistema, prejudicando assim, seus 

diferentes usos, como para abastecimento de água, pesca, recreação, uso agríco

(SWEETING, 1994). 

Por fim, o esgotamento sanitário não tratado causa grandes impactos ecológicos 

nos ecossistemas, alterando as características físicas, químicas 

podendo vir a prejudicar seriamente a vida do

temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH, concentração de amônia e matéria orgânica 

pode acabar causando a mortandade de peixes e outros organismos invertebrados que ali 

vivem. De igual forma, a poluiçã

naturais e o de alteração do estado trófico desses ambientes.

De fato, os resultados do diagnóstico da qualidade das águas superficiais realizado 

na área de influência do empreendimento para a comp

concentração de coliformes, que é atribuída principalmente ao lançamento de efluente 

sanitário no corpo d’água sem tratamento adequado. Cabe ressaltar que a alta concentração 

desse parâmetro foi responsável pela maior contri

permitindo a água do rio dos Patos nos pontos avaliados subir de categoria.

6.1.10.10.2. Resíduos Sólidos Urbanos e Rurais

No que se refere aos resíduos sólidos, merece destaque o chorume produzido a 

partir do lixo, que apresenta 

aterros sanitários mal operados e em lixões, a infiltração do chorume contamina o solo e pode 

atingir a água subterrânea e as águas superficiais. A destinação do lixo produzido é, portanto, 

uma questão crítica sob o aspecto ambiental e de preservação das águas superficiais.

De acordo com os dados do Censo de 2000, o percentual de atendimento da coleta 

de lixo domiciliar nos municípios da AII, é de 23,2% em Guamiranga, 35,9% na cidade de 

Ivaí e 41,4% em Prudentópolis.
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tratamento prévio acaba por prejudicar a qualidade das águas superficiais, pois os rios

conseguem assimilar crescentes cargas de poluentes. Quando isso não é feito ocorre um 

prejuízo à qualidade da água do rio e todo o seu ecossistema, prejudicando assim, seus 

diferentes usos, como para abastecimento de água, pesca, recreação, uso agríco

Por fim, o esgotamento sanitário não tratado causa grandes impactos ecológicos 

nos ecossistemas, alterando as características físicas, químicas e biológicas das águas naturais 

podendo vir a prejudicar seriamente a vida dos organismos desses ecossistemas. Alterações na 

temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH, concentração de amônia e matéria orgânica 

pode acabar causando a mortandade de peixes e outros organismos invertebrados que ali 

vivem. De igual forma, a poluição pode acelerar processos como o de acidificação das águas 

naturais e o de alteração do estado trófico desses ambientes. 

De fato, os resultados do diagnóstico da qualidade das águas superficiais realizado 

na área de influência do empreendimento para a composição deste RAS apontaram alta 

concentração de coliformes, que é atribuída principalmente ao lançamento de efluente 

sanitário no corpo d’água sem tratamento adequado. Cabe ressaltar que a alta concentração 

desse parâmetro foi responsável pela maior contribuição negativa no cálculo do IQA, não 

permitindo a água do rio dos Patos nos pontos avaliados subir de categoria.

Resíduos Sólidos Urbanos e Rurais 

No que se refere aos resíduos sólidos, merece destaque o chorume produzido a 

partir do lixo, que apresenta altas concentrações de matéria orgânica e metais pesados. Em 

aterros sanitários mal operados e em lixões, a infiltração do chorume contamina o solo e pode 

atingir a água subterrânea e as águas superficiais. A destinação do lixo produzido é, portanto, 

uestão crítica sob o aspecto ambiental e de preservação das águas superficiais.

De acordo com os dados do Censo de 2000, o percentual de atendimento da coleta 

de lixo domiciliar nos municípios da AII, é de 23,2% em Guamiranga, 35,9% na cidade de 

4% em Prudentópolis. 
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tratamento prévio acaba por prejudicar a qualidade das águas superficiais, pois os rios não 

conseguem assimilar crescentes cargas de poluentes. Quando isso não é feito ocorre um 

prejuízo à qualidade da água do rio e todo o seu ecossistema, prejudicando assim, seus 

diferentes usos, como para abastecimento de água, pesca, recreação, uso agrícola ou industrial 

Por fim, o esgotamento sanitário não tratado causa grandes impactos ecológicos 

biológicas das águas naturais 

s organismos desses ecossistemas. Alterações na 

temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH, concentração de amônia e matéria orgânica 

pode acabar causando a mortandade de peixes e outros organismos invertebrados que ali 

o pode acelerar processos como o de acidificação das águas 

De fato, os resultados do diagnóstico da qualidade das águas superficiais realizado 

osição deste RAS apontaram alta 

concentração de coliformes, que é atribuída principalmente ao lançamento de efluente 

sanitário no corpo d’água sem tratamento adequado. Cabe ressaltar que a alta concentração 

buição negativa no cálculo do IQA, não 

permitindo a água do rio dos Patos nos pontos avaliados subir de categoria. 

No que se refere aos resíduos sólidos, merece destaque o chorume produzido a 

altas concentrações de matéria orgânica e metais pesados. Em 

aterros sanitários mal operados e em lixões, a infiltração do chorume contamina o solo e pode 

atingir a água subterrânea e as águas superficiais. A destinação do lixo produzido é, portanto, 

uestão crítica sob o aspecto ambiental e de preservação das águas superficiais. 

De acordo com os dados do Censo de 2000, o percentual de atendimento da coleta 

de lixo domiciliar nos municípios da AII, é de 23,2% em Guamiranga, 35,9% na cidade de 
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Segundo informações obtidas diretamente com as Prefeituras Municipais da AII, 

em março de 2013, somente Prudentópolis e Ivaí têm aterro sanitário controlado, enquanto 

que Guamiranga não possui. É importante mencionar que não se pode as

sanitários sejam adequadamente operados ou que possuam todas as estruturas necessárias para 

a contenção do chorume gerado. O aterro do município de 

arroios e rios, caracterizando

problemas operacionais. Ainda, para agravar a situação, nestes três municípios, a reciclagem é 

uma prática com índices ínfimos, pois, da carga total gerada de RSU apenas 

4,0% são reciclados em Guamiranga, Iv

Assim como ocorre com o esgoto doméstico, a maior parte das propriedades 

localizadas na ADA do empreendimento não dispõe de coleta de resíduo sólido. Nestas 

propriedades, a forma predominante de destinação 

com posterior cobertura por terra e a utilização para alimentação de animais domésticos.

A consequência da ausência de uma disposição adequada para os resíduos sólidos 

e/ou operação inadequada de aterros sanitários geram vári

riscos de contaminação das águas superficiais e subterrâneas devido ao lixiviado (chorume) 

produzido na decomposição dos resíduos. O chorume 

ambiente e à saúde pública

físicos e biológicos) ao qual o lixo é submetido, 

carga poluidora várias vezes maior que a do esgoto doméstico, podendo gerar grande impacto 

ao meio ambiente. Para agravar o

química, principalmente por metais pesados, que não são removidos no tratamento biológico 

realizado nas lagoas, e por infiltração e escoamento superficial atinge 

rios. 

6.1.10.10.3. Atividade In

Segundo AGUASPARANÁ (2010), o segmento industrial contido na IVA.01, 

verifica-se que as indústrias possuem ETDI (Estação de Tratamento de Despejos Industriais), 
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Segundo informações obtidas diretamente com as Prefeituras Municipais da AII, 

somente Prudentópolis e Ivaí têm aterro sanitário controlado, enquanto 

que Guamiranga não possui. É importante mencionar que não se pode as

sanitários sejam adequadamente operados ou que possuam todas as estruturas necessárias para 

a contenção do chorume gerado. O aterro do município de Ivaí encontra

arroios e rios, caracterizando-se como uma importante fonte de poluição, caso apresente 

problemas operacionais. Ainda, para agravar a situação, nestes três municípios, a reciclagem é 

uma prática com índices ínfimos, pois, da carga total gerada de RSU apenas 

são reciclados em Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis, respectivamente.

Assim como ocorre com o esgoto doméstico, a maior parte das propriedades 

localizadas na ADA do empreendimento não dispõe de coleta de resíduo sólido. Nestas 

propriedades, a forma predominante de destinação é a queima a céu aberto, disposição ao solo 

com posterior cobertura por terra e a utilização para alimentação de animais domésticos.

A consequência da ausência de uma disposição adequada para os resíduos sólidos 

e/ou operação inadequada de aterros sanitários geram vários problemas ambientais, incluindo 

riscos de contaminação das águas superficiais e subterrâneas devido ao lixiviado (chorume) 

decomposição dos resíduos. O chorume pode acarretar sérios danos ao meio 

ambiente e à saúde pública. Formado por meio dos processos de decomposição (químicos, 

físicos e biológicos) ao qual o lixo é submetido, o chorume (líquido percolado) co

carga poluidora várias vezes maior que a do esgoto doméstico, podendo gerar grande impacto 

Para agravar o problema, também há a possiblidade de contaminação 

química, principalmente por metais pesados, que não são removidos no tratamento biológico 

e por infiltração e escoamento superficial atinge a

Atividade Industrial 

Segundo AGUASPARANÁ (2010), o segmento industrial contido na IVA.01, 

se que as indústrias possuem ETDI (Estação de Tratamento de Despejos Industriais), 
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Segundo informações obtidas diretamente com as Prefeituras Municipais da AII, 

somente Prudentópolis e Ivaí têm aterro sanitário controlado, enquanto 

que Guamiranga não possui. É importante mencionar que não se pode assegurar que os aterros 

sanitários sejam adequadamente operados ou que possuam todas as estruturas necessárias para 

Ivaí encontra-se muito próximo a 

e fonte de poluição, caso apresente 

problemas operacionais. Ainda, para agravar a situação, nestes três municípios, a reciclagem é 

uma prática com índices ínfimos, pois, da carga total gerada de RSU apenas 1,5%, 1,0% e 

aí e Prudentópolis, respectivamente. 

Assim como ocorre com o esgoto doméstico, a maior parte das propriedades 

localizadas na ADA do empreendimento não dispõe de coleta de resíduo sólido. Nestas 

céu aberto, disposição ao solo 

com posterior cobertura por terra e a utilização para alimentação de animais domésticos. 

A consequência da ausência de uma disposição adequada para os resíduos sólidos 

os problemas ambientais, incluindo 

riscos de contaminação das águas superficiais e subterrâneas devido ao lixiviado (chorume) 

pode acarretar sérios danos ao meio 

processos de decomposição (químicos, 

o chorume (líquido percolado) contém uma 

carga poluidora várias vezes maior que a do esgoto doméstico, podendo gerar grande impacto 

problema, também há a possiblidade de contaminação 

química, principalmente por metais pesados, que não são removidos no tratamento biológico 

as águas freáticas e os 

Segundo AGUASPARANÁ (2010), o segmento industrial contido na IVA.01, 

se que as indústrias possuem ETDI (Estação de Tratamento de Despejos Industriais), 
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e seu efluente tratado é lançado diretamente no leito do rio, caso contrário, seu lanç

efluente será lançado na rede coletora responsável pela concessionária do município. 

O índice de tratamento de efluentes varia de acordo com a tipologia de cada 

indústria, no entanto, foi estimada, em média, uma eficiência variando de 85% a 100%

representa uma carga de DBO potencial de 12,39

2,64 ton/ano.  

Dentro do universo da região de interesse (AII do empreendimento), a indústria é 

responsável por apenas 0,14% e 0,222% das respectivas cargas de DBO po

remanescente. Este é um resultado de grande interesse do ponto de vista ambiental, porque 

mostra o processo de controle por parte do órgão ambiental. Portanto, conclui

manutenção desta sub-bacia depende, e muito, do controle da poluição 

origem doméstica (urbana e rural).

6.1.10.10.4. Atividade Pecuária

No tangente à carga orgânica em áreas de pastagem, esta tende a ser baixa, devido 

à rápida decomposição e mineralização da matéria orgânica. A poluição por DBO só é 

significativa para animais criados em confinamento, onde as águas residuárias (liquame) da 

limpeza dos criatórios, na ausência de sistemas de isolamento, são incorporadas diretamente 

às águas pluviais e/ou superficiais, antes que a matéria orgânica tenha tempo de se deco

Em relação à avicultura, os dejetos gerados na atividade são transformados em 

cama seca e posteriormente inserid

utilização de água para limpeza dos aviários e desta forma evitando

Desta forma, o estudo de AGUASPARANÁ (2010), considerou tão somente a 

suinocultura não licenciada pelo IAP, considerando o consumo de 

Os resultados obtidos para a agropecuária na sub

seguintes cargas de DBO potencial e remanescente: 7.085,92
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e seu efluente tratado é lançado diretamente no leito do rio, caso contrário, seu lanç

efluente será lançado na rede coletora responsável pela concessionária do município. 

O índice de tratamento de efluentes varia de acordo com a tipologia de cada 

indústria, no entanto, foi estimada, em média, uma eficiência variando de 85% a 100%

representa uma carga de DBO potencial de 12,39 ton/ano e uma carga remanescente de 

Dentro do universo da região de interesse (AII do empreendimento), a indústria é 

responsável por apenas 0,14% e 0,222% das respectivas cargas de DBO po

remanescente. Este é um resultado de grande interesse do ponto de vista ambiental, porque 

mostra o processo de controle por parte do órgão ambiental. Portanto, conclui

bacia depende, e muito, do controle da poluição 

origem doméstica (urbana e rural). 

ecuária 

No tangente à carga orgânica em áreas de pastagem, esta tende a ser baixa, devido 

à rápida decomposição e mineralização da matéria orgânica. A poluição por DBO só é 

ara animais criados em confinamento, onde as águas residuárias (liquame) da 

limpeza dos criatórios, na ausência de sistemas de isolamento, são incorporadas diretamente 

às águas pluviais e/ou superficiais, antes que a matéria orgânica tenha tempo de se deco

Em relação à avicultura, os dejetos gerados na atividade são transformados em 

cama seca e posteriormente inseridos na cadeia produtiva dos adubos orgânicos, eliminando a 

utilização de água para limpeza dos aviários e desta forma evitando-se a geração

Desta forma, o estudo de AGUASPARANÁ (2010), considerou tão somente a 

suinocultura não licenciada pelo IAP, considerando o consumo de 5 litros/dia por cabeça.

Os resultados obtidos para a agropecuária na sub-bacia IVA.01 apresenta

ntes cargas de DBO potencial e remanescente: 7.085,92 ton/ano
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e seu efluente tratado é lançado diretamente no leito do rio, caso contrário, seu lançamento de 

efluente será lançado na rede coletora responsável pela concessionária do município.  

O índice de tratamento de efluentes varia de acordo com a tipologia de cada 

indústria, no entanto, foi estimada, em média, uma eficiência variando de 85% a 100% o que 

ton/ano e uma carga remanescente de 

Dentro do universo da região de interesse (AII do empreendimento), a indústria é 

responsável por apenas 0,14% e 0,222% das respectivas cargas de DBO potencial e 

remanescente. Este é um resultado de grande interesse do ponto de vista ambiental, porque 

mostra o processo de controle por parte do órgão ambiental. Portanto, conclui-se que a 

bacia depende, e muito, do controle da poluição devida aos esgotos de 

No tangente à carga orgânica em áreas de pastagem, esta tende a ser baixa, devido 

à rápida decomposição e mineralização da matéria orgânica. A poluição por DBO só é 

ara animais criados em confinamento, onde as águas residuárias (liquame) da 

limpeza dos criatórios, na ausência de sistemas de isolamento, são incorporadas diretamente 

às águas pluviais e/ou superficiais, antes que a matéria orgânica tenha tempo de se decompor. 

Em relação à avicultura, os dejetos gerados na atividade são transformados em 

na cadeia produtiva dos adubos orgânicos, eliminando a 

a geração de efluente. 

Desta forma, o estudo de AGUASPARANÁ (2010), considerou tão somente a 

litros/dia por cabeça. 

bacia IVA.01 apresentaram as 

ton/ano e 797,17 ton/ano, 
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respectivamente. Ressalta-se que, segundo o estudo de AGUASPARANÁ (2010), esta é a 

maior carga de DBO lançada de forma direta na sub

cerca de 85,70% do DBO potencial e 67,03% do DBO remanescente. 

Os problemas ambientais provocados pelo lodo de suinocultura possuem vários 

aspectos que têm origem na sua composição química. A DBO é um problema de poluição 

importante neste resíduo, 

microrganismos que decompõem a matéria orgânica utilizam o oxigênio contido nos corpos 

d'água, comprometendo a sua qualidade. Além disso, se dispostos no solo, resíduos com 

elevada DBO tendem a causar contami

origem orgânica possuem microrganismos como protozoários, rotíferos e microcrustáceos. 

Estes organismos exercem demanda de oxigênio para realizar seu metabolismo quando o 

efluente não é tratado e lançado diretamente nos corpos d'água (H

O lodo de suinocultura possui também organismos patogênicos entéricos que são 

causadores de doenças em humanos. Entre os gêneros de patogênicos que podem causar 

doenças no homem e que estão presentes no lodo de suinocultura podemos cita

Shigelia, Campylobacter e Yersínia. 

Os sólidos presentes no lodo de suinocultura são responsáveis também por muitos 

problemas ambientais como a contaminação orgânica, o assoreamento dos corpos d'águ

aumento da turbidez (Mota,

A carga poluidora do lodo de suinocultura engloba elementos como o nitrogênio, 

fósforo e potássio, que são igualmente nocivos se dispostos no ambiente de forma inadequada. 

O nitrogênio, especialmente na forma de nitrato, é tóxico para a biota e o consumo hu

presente na água (Braile & Cavalcanti, 1993).

Da mesma forma que no esgoto sanitário, os dejetos gerados na atividade pecuária 

possuem coliformes, parâmetro este que contribuiu negativamente para a composição do IQA 

nos estudo diagnóstico na área d
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se que, segundo o estudo de AGUASPARANÁ (2010), esta é a 

maior carga de DBO lançada de forma direta na sub-bacia IVA.01. Representando do total 

de 85,70% do DBO potencial e 67,03% do DBO remanescente.  

Os problemas ambientais provocados pelo lodo de suinocultura possuem vários 

m origem na sua composição química. A DBO é um problema de poluição 

 onde pode atingir até 30.000 mg/L (Brandão 

microrganismos que decompõem a matéria orgânica utilizam o oxigênio contido nos corpos 

d'água, comprometendo a sua qualidade. Além disso, se dispostos no solo, resíduos com 

elevada DBO tendem a causar contaminação da água subterrânea. Ain

origem orgânica possuem microrganismos como protozoários, rotíferos e microcrustáceos. 

Estes organismos exercem demanda de oxigênio para realizar seu metabolismo quando o 

efluente não é tratado e lançado diretamente nos corpos d'água (Hurst et al

O lodo de suinocultura possui também organismos patogênicos entéricos que são 

causadores de doenças em humanos. Entre os gêneros de patogênicos que podem causar 

doenças no homem e que estão presentes no lodo de suinocultura podemos cita

Shigelia, Campylobacter e Yersínia.  

Os sólidos presentes no lodo de suinocultura são responsáveis também por muitos 

problemas ambientais como a contaminação orgânica, o assoreamento dos corpos d'águ

aumento da turbidez (Mota, 1997). 

carga poluidora do lodo de suinocultura engloba elementos como o nitrogênio, 

fósforo e potássio, que são igualmente nocivos se dispostos no ambiente de forma inadequada. 

O nitrogênio, especialmente na forma de nitrato, é tóxico para a biota e o consumo hu

presente na água (Braile & Cavalcanti, 1993). 

Da mesma forma que no esgoto sanitário, os dejetos gerados na atividade pecuária 

possuem coliformes, parâmetro este que contribuiu negativamente para a composição do IQA 

nos estudo diagnóstico na área de influência do empreendimento. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

II-323 

se que, segundo o estudo de AGUASPARANÁ (2010), esta é a 

bacia IVA.01. Representando do total 

Os problemas ambientais provocados pelo lodo de suinocultura possuem vários 

m origem na sua composição química. A DBO é um problema de poluição 

mg/L (Brandão et al., 1999). Os 

microrganismos que decompõem a matéria orgânica utilizam o oxigênio contido nos corpos 

d'água, comprometendo a sua qualidade. Além disso, se dispostos no solo, resíduos com 

nação da água subterrânea. Ainda, os efluentes de 

origem orgânica possuem microrganismos como protozoários, rotíferos e microcrustáceos. 

Estes organismos exercem demanda de oxigênio para realizar seu metabolismo quando o 

et al., 1997). 

O lodo de suinocultura possui também organismos patogênicos entéricos que são 

causadores de doenças em humanos. Entre os gêneros de patogênicos que podem causar 

doenças no homem e que estão presentes no lodo de suinocultura podemos citar: a Salmonela, 

Os sólidos presentes no lodo de suinocultura são responsáveis também por muitos 

problemas ambientais como a contaminação orgânica, o assoreamento dos corpos d'água e o 

carga poluidora do lodo de suinocultura engloba elementos como o nitrogênio, 

fósforo e potássio, que são igualmente nocivos se dispostos no ambiente de forma inadequada. 

O nitrogênio, especialmente na forma de nitrato, é tóxico para a biota e o consumo humano se 

Da mesma forma que no esgoto sanitário, os dejetos gerados na atividade pecuária 

possuem coliformes, parâmetro este que contribuiu negativamente para a composição do IQA 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

6.1.10.10.5. Atividade Agrícola

Nas áreas destinadas à agricultura, o uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos é 

um importante fator de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. O nitrogênio 

presente nos fertilizantes apres

principalmente na forma de nitrato. Este composto apresenta alta mobilidade na água 

subterrânea, podendo contaminar extensas áreas.

Conforme informações apresentadas pela Agência Nacional de Águas na s

“Cadernos de Recursos Hídricos, Panorama da Qualidade das Águas Subterrâneas no Brasil” 

(ANA, 2007), a experiência internacional mostra que, em áreas de intensa atividade agrícola, 

nas zonas de recargas dos aquíferos, são cada vez mais comuns as ocorr

na água subterrânea. Além disso, estudos realizados em diversos estados brasileiros 

evidenciaram a presença de agrotóxicos nas águas subterrâneas. O uso de agrotóxicos foi 

verificado em diversas propriedades da AID, ADA e AII nas visi

consultores. Também foram encontradas embalagens abandonadas na margem do rio dos 

Patos, conforme flagrante exibido na 

Figura 6.1.10-58- 
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Atividade Agrícola 

Nas áreas destinadas à agricultura, o uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos é 

um importante fator de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. O nitrogênio 

presente nos fertilizantes apresenta maior impacto sobre a água subterrânea, ocorrendo 

principalmente na forma de nitrato. Este composto apresenta alta mobilidade na água 

subterrânea, podendo contaminar extensas áreas. 

Conforme informações apresentadas pela Agência Nacional de Águas na s

“Cadernos de Recursos Hídricos, Panorama da Qualidade das Águas Subterrâneas no Brasil” 

(ANA, 2007), a experiência internacional mostra que, em áreas de intensa atividade agrícola, 

nas zonas de recargas dos aquíferos, são cada vez mais comuns as ocorr

na água subterrânea. Além disso, estudos realizados em diversos estados brasileiros 

evidenciaram a presença de agrotóxicos nas águas subterrâneas. O uso de agrotóxicos foi 

verificado em diversas propriedades da AID, ADA e AII nas visitas realizadas pela equipe de 

consultores. Também foram encontradas embalagens abandonadas na margem do rio dos 

Patos, conforme flagrante exibido na Figura 6.1.10-58e na Figura 6.1.10

 Embalagem de agrotóxico encontrada na margem do rio dos Patos
 (7.218.509N ,505.393E,  em UTM). 

Foto: Leandro Petry, 2012. 
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Nas áreas destinadas à agricultura, o uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos é 

um importante fator de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. O nitrogênio 

enta maior impacto sobre a água subterrânea, ocorrendo 

principalmente na forma de nitrato. Este composto apresenta alta mobilidade na água 

Conforme informações apresentadas pela Agência Nacional de Águas na série 

“Cadernos de Recursos Hídricos, Panorama da Qualidade das Águas Subterrâneas no Brasil” 

(ANA, 2007), a experiência internacional mostra que, em áreas de intensa atividade agrícola, 

nas zonas de recargas dos aquíferos, são cada vez mais comuns as ocorrências de agrotóxicos 

na água subterrânea. Além disso, estudos realizados em diversos estados brasileiros 

evidenciaram a presença de agrotóxicos nas águas subterrâneas. O uso de agrotóxicos foi 

tas realizadas pela equipe de 

consultores. Também foram encontradas embalagens abandonadas na margem do rio dos 

6.1.10-59. 

 
Embalagem de agrotóxico encontrada na margem do rio dos Patos 
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Figura 6.1.10-59- Destaque da embalagem encontrada

Evidencia-se, com este fato, o perigo de ocorrer o impacto ambiental, quando da 

não realização do descarte correto das embalagens de agrotóxico pelo usuário do fitossanitário 

que não devolve sua embalagem devidamente lavada nos 

destiná-las ao devido tratamento de descontaminação. Ainda, também é considerado um 

descarte incorreto, a reutilização das embalagens para qualquer outra finalidade, a não ser o 

acondicionamento de agrotóxico, fato este t

visitadas.  

Os resíduos químicos (inorgânicos e orgânicos) tóxicos presentes em embalagens 

de agrotóxicos e afins, quando abandonados no ambiente ou descartados em propriedades, 

aterros e lixões, sob a ação da chuva 

superficiais e subterrâneas, contaminando o solo e o lençol freático. 

A tríplice lavagem das embalagens,

antes do seu descarte, pode ser uma das práticas para a sol

com a educação ambiental continuada sobre os perigos inerentes ao uso impróprio desses 

produtos. Esse tipo de orientação, além de fornecer o conhecimento do perigo que essas 

embalagens representam quando mal utilizadas

mesmas, contribuindo de forma eficiente com a diminuição dos problemas relacionados à 

saúde pública e contaminação das águas de modo geral.
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Destaque da embalagem encontrada (7.218.509N ,505.393
Foto: Leandro Petry, 2012. 

se, com este fato, o perigo de ocorrer o impacto ambiental, quando da 

não realização do descarte correto das embalagens de agrotóxico pelo usuário do fitossanitário 

que não devolve sua embalagem devidamente lavada nos postos de coleta credenciados para 

las ao devido tratamento de descontaminação. Ainda, também é considerado um 

descarte incorreto, a reutilização das embalagens para qualquer outra finalidade, a não ser o 

acondicionamento de agrotóxico, fato este também observado em algumas propriedades 

Os resíduos químicos (inorgânicos e orgânicos) tóxicos presentes em embalagens 

de agrotóxicos e afins, quando abandonados no ambiente ou descartados em propriedades, 

aterros e lixões, sob a ação da chuva e/ou de correntes d’águas, podem migrar para águas 

superficiais e subterrâneas, contaminando o solo e o lençol freático.  

A tríplice lavagem das embalagens, conforme recomendada na Lei nº

antes do seu descarte, pode ser uma das práticas para a solução desse problema juntamente 

com a educação ambiental continuada sobre os perigos inerentes ao uso impróprio desses 

produtos. Esse tipo de orientação, além de fornecer o conhecimento do perigo que essas 

embalagens representam quando mal utilizadas, enfatiza a importância do descarte correto das 

mesmas, contribuindo de forma eficiente com a diminuição dos problemas relacionados à 

saúde pública e contaminação das águas de modo geral. 
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393E,  em UTM). 

se, com este fato, o perigo de ocorrer o impacto ambiental, quando da 

não realização do descarte correto das embalagens de agrotóxico pelo usuário do fitossanitário 

postos de coleta credenciados para 

las ao devido tratamento de descontaminação. Ainda, também é considerado um 

descarte incorreto, a reutilização das embalagens para qualquer outra finalidade, a não ser o 

ambém observado em algumas propriedades 

Os resíduos químicos (inorgânicos e orgânicos) tóxicos presentes em embalagens 

de agrotóxicos e afins, quando abandonados no ambiente ou descartados em propriedades, 

e/ou de correntes d’águas, podem migrar para águas 

conforme recomendada na Lei nº 9974/00, 

ução desse problema juntamente 

com a educação ambiental continuada sobre os perigos inerentes ao uso impróprio desses 

produtos. Esse tipo de orientação, além de fornecer o conhecimento do perigo que essas 

iza a importância do descarte correto das 

mesmas, contribuindo de forma eficiente com a diminuição dos problemas relacionados à 
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6.2 MEIO BIÓTICO 

O diagnóstico ambiental do meio 

PCH KM 19 foi realizado segundo seus componentes 

mastofauna, avifauna, herpetofauna, ictiofauna, invertebrados aquáticos e espécies vetores e 

hospedeiras de doenças de interes

6.2.1 Áreas Protegidas e Prioritárias

As Áreas Protegidas e Prioritárias são aquelas de relevante importância para a 

manutenção da biodiversidade e abrangem principalmente as Unidades de Conservação 

pertencentes ao Sistema Nacional de 

indígenas e territórios quilombolas

Regulamentado (ARESUR), que compreendem territórios caracterizados pelo modo de 

produção utilizado denominado Sistema F

coletivo da terra e a conservação ambiental.

permanente (APP) e a reserva legal, ambas regulamentadas pelo Novo Código Florestal 

(Lei 12.651/2012). 

As áreas encont

desenho 119.028.1.5.07.002

e são apresentadas na Figura 6.2.1

Biológica das Araucárias, RPPN Ninho do Corvo, RPPN Serra do Tigre, RPPN Rio Bonito, 

Floresta Nacional de Irati, Estação Ecológica Fernandes Pinheiro, Monumento Natural Salto 

São João, Terras Indígenas Marrecas e Rio d’Arei

e São Roque, 5 Faxinais regulamentados como ARESUR e outros 9 faxinais não 

regulamentados.  

A Reserva da Biosfera, 

itens a seguir. 
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O diagnóstico ambiental do meio biótico da área onde se insere o empreendimento 

foi realizado segundo seus componentes áreas protegidas e prioritárias, flora, 

mastofauna, avifauna, herpetofauna, ictiofauna, invertebrados aquáticos e espécies vetores e 

hospedeiras de doenças de interesse epidemiológico.  

Áreas Protegidas e Prioritárias 

As Áreas Protegidas e Prioritárias são aquelas de relevante importância para a 

manutenção da biodiversidade e abrangem principalmente as Unidades de Conservação 

pertencentes ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), terras 

indígenas e territórios quilombolas.No Paraná existem ainda as Áreas Especiais de Uso 

Regulamentado (ARESUR), que compreendem territórios caracterizados pelo modo de 

produção utilizado denominado Sistema Faxinal e que tem como principal característica o uso 

coletivo da terra e a conservação ambiental. Destacam-se também as áreas de proteção 

permanente (APP) e a reserva legal, ambas regulamentadas pelo Novo Código Florestal 

encontradas na região próxima ao empreendimento estão identificadas no 

.028.1.5.07.002 – Áreas Protegidas e Prioritárias Próximas

e são apresentadas na Figura 6.2.1-1. As áreas são: APA Serra da Esperança, Reserva 

Biológica das Araucárias, RPPN Ninho do Corvo, RPPN Serra do Tigre, RPPN Rio Bonito, 

Floresta Nacional de Irati, Estação Ecológica Fernandes Pinheiro, Monumento Natural Salto 

São João, Terras Indígenas Marrecas e Rio d’Areia, Comunidades Quilombolas Rio do Meio 

e São Roque, 5 Faxinais regulamentados como ARESUR e outros 9 faxinais não 

A Reserva da Biosfera, cuja PCH KM 19não interfere, será melhor detalhada nos 
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da área onde se insere o empreendimento 

áreas protegidas e prioritárias, flora, 

mastofauna, avifauna, herpetofauna, ictiofauna, invertebrados aquáticos e espécies vetores e 

As Áreas Protegidas e Prioritárias são aquelas de relevante importância para a 

manutenção da biodiversidade e abrangem principalmente as Unidades de Conservação 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), terras 

No Paraná existem ainda as Áreas Especiais de Uso 

Regulamentado (ARESUR), que compreendem territórios caracterizados pelo modo de 

axinal e que tem como principal característica o uso 

se também as áreas de proteção 

permanente (APP) e a reserva legal, ambas regulamentadas pelo Novo Código Florestal 

a região próxima ao empreendimento estão identificadas no 

Próximas ao Empreendimento - 

APA Serra da Esperança, Reserva 

Biológica das Araucárias, RPPN Ninho do Corvo, RPPN Serra do Tigre, RPPN Rio Bonito, 

Floresta Nacional de Irati, Estação Ecológica Fernandes Pinheiro, Monumento Natural Salto 

a, Comunidades Quilombolas Rio do Meio 

e São Roque, 5 Faxinais regulamentados como ARESUR e outros 9 faxinais não 

será melhor detalhada nos 
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Figura 
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Figura 6.2.1-1 – Áreas protegidas próximas à PCH KM 19 
Fonte: Elaboração Própria 
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6.2.1.1. Unidades de Conservação

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza foi instituído através 

da Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que estabelece normas e critérios para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Unidades de Conservação são áreas legalmente instituídas pelo poder público, 

onde o espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, têm a 

função de preservar o patrimôn

garantida através de objetivos de conservação e limites definidos submetidos a um regime 

especial de administração. As Unidades de Conservação dividem

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é a proteção da natureza, 

sendo admitido em seus limites apenas o uso indireto (com exceção de alguns casos previstos 

em lei), ou seja, aquele que não envolve consumo,

naturais. As Unidades de Proteção Integral são compostas pelas seguintes categorias de 

Unidade de Conservação: Estação Ecológica

Estadual, Monumento Natural e Refúgio da Vida Si

As Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. As Unidades de Uso 

Sustentável são compostas pelas seguintes categorias de Unidades de Conservação

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional ou Estadual, 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. 

O entorno de uma Unidade de Cons

e caracteriza-se por ser uma área onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas. As zonas de amortecimento têm como objetivo minimizar os impactos 

negativos que ações antrópicas possa
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Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza foi instituído através 

da Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que estabelece normas e critérios para a 

ção, implantação e gestão das unidades de conservação.  

Unidades de Conservação são áreas legalmente instituídas pelo poder público, 

onde o espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, têm a 

função de preservar o patrimônio natural existente. A proteção adequada para esse espaço é 

garantida através de objetivos de conservação e limites definidos submetidos a um regime 

especial de administração. As Unidades de Conservação dividem

gral e Unidades de Uso Sustentável.  

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é a proteção da natureza, 

sendo admitido em seus limites apenas o uso indireto (com exceção de alguns casos previstos 

em lei), ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos 

naturais. As Unidades de Proteção Integral são compostas pelas seguintes categorias de 

Unidade de Conservação: Estação Ecológica,Reserva Biológica, Parque Nacional ou 

Estadual, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre.  

As Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. As Unidades de Uso 

Sustentável são compostas pelas seguintes categorias de Unidades de Conservação

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional ou Estadual, 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural.  

O entorno de uma Unidade de Conservação é chamado de zona de amortecimento 

se por ser uma área onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas. As zonas de amortecimento têm como objetivo minimizar os impactos 

negativos que ações antrópicas possam causar sobre a Unidade. De acordo com o artigo 25° 
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O Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza foi instituído através 

da Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que estabelece normas e critérios para a 

Unidades de Conservação são áreas legalmente instituídas pelo poder público, 

onde o espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, têm a 

io natural existente. A proteção adequada para esse espaço é 

garantida através de objetivos de conservação e limites definidos submetidos a um regime 

especial de administração. As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos: 

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é a proteção da natureza, 

sendo admitido em seus limites apenas o uso indireto (com exceção de alguns casos previstos 

coleta, dano ou destruição dos recursos 

naturais. As Unidades de Proteção Integral são compostas pelas seguintes categorias de 

Biológica, Parque Nacional ou 

As Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. As Unidades de Uso 

Sustentável são compostas pelas seguintes categorias de Unidades de Conservação: Área de 

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional ou Estadual, 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

ervação é chamado de zona de amortecimento 

se por ser uma área onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas. As zonas de amortecimento têm como objetivo minimizar os impactos 

m causar sobre a Unidade. De acordo com o artigo 25° 



RT – CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

da Lei 9.985 de 2000, todas as Unidades de Conservação, exceto a Área de Proteção 

Ambiental e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir zona de 

amortecimento. Na APA e na RPPN o estabelec

Cabe ao órgão responsável pela administração da Unidade estabelecer normas específicas 

para regulamentar o uso dos recursos e ocupação da sua zona de amortecimento. Os limites da 

zona de amortecimento podem ser d

Segundo o artigo 27° da Lei 9.985/2000, todas as Unidades de Conservação 

devem dispor de um Plano de Manejo, que deve abranger a área da Unidade, sua zona de 

amortecimento e os corredores ecológicos

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. O Plano de Manejo deve ser 

elaborado em até cinco anos a partir da data de criação da Unidade. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 428 de 17 de de

5º, no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA, cabe 

ao órgão licenciador dar ciência ao órgão responsável pela administração de uma Unidade de 

Conservação, quando o empreendimento a ser licenciado 

e estiver localizado em sua zona de amortecimento ou no limite de até 2 mil metros da UC, 

quando esta não tenha estabelecido sua zona de amortecimento num prazo de até 5 anos a 

partir da data de publicação da Resolução. 

O Estado do Paraná possui 68 Unidades de Conservação e

1.205.632,08 hectares, das quais 45 são Unidades de Proteção Integral e 23 Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável. O Estado possui também em seu território outras 09 

unidades de domínio federal,

domínio privado (RPPNs), com uma área de 52.014,85 hectares (IAP, 2012).  As Unidades de 

Conservação compreendem aproximadamente 6,34% do território total do estado. 

Na região do e

APA Serra da Esperança, Reserva Biológica das Araucárias, RPPN Ninho do Corvo, RPPN 

Serra do Tigre, RPPN Rio Bonito, Floresta Nacional de Irati, Estação Ecológica Fernandes 

Pinheiro e Monumento Natural Salto São João
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da Lei 9.985 de 2000, todas as Unidades de Conservação, exceto a Área de Proteção 

Ambiental e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir zona de 

amortecimento. Na APA e na RPPN o estabelecimento da zona de amortecimento é opcional. 

Cabe ao órgão responsável pela administração da Unidade estabelecer normas específicas 

para regulamentar o uso dos recursos e ocupação da sua zona de amortecimento. Os limites da 

zona de amortecimento podem ser definidos no ato de criação da Unidade ou posteriormente. 

Segundo o artigo 27° da Lei 9.985/2000, todas as Unidades de Conservação 

devem dispor de um Plano de Manejo, que deve abranger a área da Unidade, sua zona de 

amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. O Plano de Manejo deve ser 

elaborado em até cinco anos a partir da data de criação da Unidade.  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 428 de 17 de dezembro de 2010, artigo 

5º, no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA, cabe 

ao órgão licenciador dar ciência ao órgão responsável pela administração de uma Unidade de 

Conservação, quando o empreendimento a ser licenciado puder causar impactos diretos a UC 

estiver localizado em sua zona de amortecimento ou no limite de até 2 mil metros da UC, 

quando esta não tenha estabelecido sua zona de amortecimento num prazo de até 5 anos a 

partir da data de publicação da Resolução.  

O Estado do Paraná possui 68 Unidades de Conservação e

hectares, das quais 45 são Unidades de Proteção Integral e 23 Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável. O Estado possui também em seu território outras 09 

omínio federal, com uma área total de 7.755,45 hectares, e 222 unidades de 

domínio privado (RPPNs), com uma área de 52.014,85 hectares (IAP, 2012).  As Unidades de 

Conservação compreendem aproximadamente 6,34% do território total do estado. 

Na região do empreendimento são encontradas oito Unidades de Conservação: 

APA Serra da Esperança, Reserva Biológica das Araucárias, RPPN Ninho do Corvo, RPPN 

Serra do Tigre, RPPN Rio Bonito, Floresta Nacional de Irati, Estação Ecológica Fernandes 

tural Salto São João. 
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da Lei 9.985 de 2000, todas as Unidades de Conservação, exceto a Área de Proteção 

Ambiental e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir zona de 

imento da zona de amortecimento é opcional. 

Cabe ao órgão responsável pela administração da Unidade estabelecer normas específicas 

para regulamentar o uso dos recursos e ocupação da sua zona de amortecimento. Os limites da 

efinidos no ato de criação da Unidade ou posteriormente.  

Segundo o artigo 27° da Lei 9.985/2000, todas as Unidades de Conservação 

devem dispor de um Plano de Manejo, que deve abranger a área da Unidade, sua zona de 

, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. O Plano de Manejo deve ser 

zembro de 2010, artigo 

5º, no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA, cabe 

ao órgão licenciador dar ciência ao órgão responsável pela administração de uma Unidade de 

r causar impactos diretos a UC 

estiver localizado em sua zona de amortecimento ou no limite de até 2 mil metros da UC, 

quando esta não tenha estabelecido sua zona de amortecimento num prazo de até 5 anos a 

O Estado do Paraná possui 68 Unidades de Conservação estaduais que somam 

hectares, das quais 45 são Unidades de Proteção Integral e 23 Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável. O Estado possui também em seu território outras 09 

hectares, e 222 unidades de 

domínio privado (RPPNs), com uma área de 52.014,85 hectares (IAP, 2012).  As Unidades de 

Conservação compreendem aproximadamente 6,34% do território total do estado.  

mpreendimento são encontradas oito Unidades de Conservação: 

APA Serra da Esperança, Reserva Biológica das Araucárias, RPPN Ninho do Corvo, RPPN 

Serra do Tigre, RPPN Rio Bonito, Floresta Nacional de Irati, Estação Ecológica Fernandes 
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6.2.1.1.1. APA Serra da Esperança

Através da Lei Estadual nº 9.905 de 27 de janeiro de 1992 foi criada a Área de 

Proteção Ambiental Serra da Esperança. Esta AP

abrange os municípios de Guarapuava, Inácio Martins, Cruz Machado, Mallet, União da 

Vitória, Prudentópolis, Irati, Rio Azul, Paula Freitas e Paulo Frontin. A APA pertence ao 

bioma Mata Atlântica e a fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista (Floresta co

tem como objetivos gerais a proteger os recursos hídricos e bacias hidrográficas, proteger os 

solos, estimular o manejo autossustentado dos recursos naturais, propiciar a pesquisa 

científica e educação ambiental e fomentar o ecoturismo regio

Visando atender as necessidades de conservação dos recursos naturais e qualidade 

de vida da população local (estima

zoneamento ambiental da APA, enquadrando áreas socioambientais homogêneas em t

zonas de acordo com as características próprias e com os objetivos de conservação 

determinados para cada uma delas. 

A APA Serra da Esperança esta localizada a aproximadamente 

PCH KM 19 e não sofrerá influência pelo empreendimento.

6.2.1.1.2. Reserva Biológica das Araucárias

A Reserva Biológica das Araucárias est

Pinheiro, Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares. Possui uma área de 14.919,42

através do Decreto Federal sem número de 23 de março de 2006. A unidade é gerida pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade e pertence ao bioma Mata Atlântica. 

Os objetivos da reserva biológica são a preservação integral da

naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 

ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as 

ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o 

biológica e os processos ecológicos naturais. 
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APA Serra da Esperança 

Através da Lei Estadual nº 9.905 de 27 de janeiro de 1992 foi criada a Área de 

Ambiental Serra da Esperança. Esta APA possui uma área de 206.555,85

abrange os municípios de Guarapuava, Inácio Martins, Cruz Machado, Mallet, União da 

Vitória, Prudentópolis, Irati, Rio Azul, Paula Freitas e Paulo Frontin. A APA pertence ao 

bioma Mata Atlântica e a fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista (Floresta co

tem como objetivos gerais a proteger os recursos hídricos e bacias hidrográficas, proteger os 

solos, estimular o manejo autossustentado dos recursos naturais, propiciar a pesquisa 

científica e educação ambiental e fomentar o ecoturismo regional.  

Visando atender as necessidades de conservação dos recursos naturais e qualidade 

de vida da população local (estima-se que 2.738 famílias vivam na região), foi elaborado o 

zoneamento ambiental da APA, enquadrando áreas socioambientais homogêneas em t

zonas de acordo com as características próprias e com os objetivos de conservação 

determinados para cada uma delas.  

A APA Serra da Esperança esta localizada a aproximadamente 

e não sofrerá influência pelo empreendimento. 

Reserva Biológica das Araucárias 

A Reserva Biológica das Araucárias está localizada nos municípios de Fernandes 

Pinheiro, Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares. Possui uma área de 14.919,42

através do Decreto Federal sem número de 23 de março de 2006. A unidade é gerida pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade e pertence ao bioma Mata Atlântica. 

Os objetivos da reserva biológica são a preservação integral da biota e demais atributos 

naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 

se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as 

ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade 

biológica e os processos ecológicos naturais.  
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Através da Lei Estadual nº 9.905 de 27 de janeiro de 1992 foi criada a Área de 

A possui uma área de 206.555,85 ha e 

abrange os municípios de Guarapuava, Inácio Martins, Cruz Machado, Mallet, União da 

Vitória, Prudentópolis, Irati, Rio Azul, Paula Freitas e Paulo Frontin. A APA pertence ao 

bioma Mata Atlântica e a fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) e 

tem como objetivos gerais a proteger os recursos hídricos e bacias hidrográficas, proteger os 

solos, estimular o manejo autossustentado dos recursos naturais, propiciar a pesquisa 

Visando atender as necessidades de conservação dos recursos naturais e qualidade 

se que 2.738 famílias vivam na região), foi elaborado o 

zoneamento ambiental da APA, enquadrando áreas socioambientais homogêneas em tipos de 

zonas de acordo com as características próprias e com os objetivos de conservação 

A APA Serra da Esperança esta localizada a aproximadamente 18,10 km da 

localizada nos municípios de Fernandes 

Pinheiro, Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares. Possui uma área de 14.919,42 ha e foi criada 

através do Decreto Federal sem número de 23 de março de 2006. A unidade é gerida pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade e pertence ao bioma Mata Atlântica. 

biota e demais atributos 

naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 

se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as 

equilíbrio natural, a diversidade 
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A Reserva Biológica das Araucárias possui a maio

com araucárias no Paraná, e abriga espécies ameaçadas de extinção e sítios arqueológicos de 

grande importância para pesquisas e estudos. Em seu interior encontram

de várzea, campos úmidos e florestas de galeria, além disso, a unidade está conectada a outra 

unidade de conservação existente, a Floresta Nacional de Irati. 

Segundo o artigo 4° do Decreto de criação da Unidade, sua zona de 

amortecimento é definida como de 500 metros, em projeção horizontal, a partir de seu 

perímetro. O empreendimento esta localizado a 

amortecimento.  

6.2.1.1.3. RPPN Ninho do Corvo

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Ninho do Corvo foi criada através da 

Portaria IAP nº 231, de 05 de dezembro de 2007 e está localizada no município de 

Prudentópolis. Possui uma área total de propriedade de 21,60

particular com vegetação primária e o restante com vegetação em regeneração. A área 

pertence ao bioma Mata Atlântica e apresenta fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista, 

apresentando famílias de indivíduos que constituem a formação floresta de Ar

RPPN possui diversas cachoeiras ao longo do curso do rio Barra Bonita e guarda diversas 

espécies da flora e da fauna, algumas delas ameaçadas de extinção. Na unidade são realizadas 

atividades de ecoturismo e estudos científicos. 

O empreendiment

terá influência sobre a reserva.

6.2.1.1.4. RPPN Sítio Serra do Tigre

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Serra do Tigre foi criada através 

da Portaria IAP nº 204 de 01 de setembro de 1998 e 

RPPN é formada por uma área de 7,26

apresentando a fitofisionomia de Floresta Ombrófila Mista. A RPPN apresenta uma grande 
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A Reserva Biológica das Araucárias possui a maior área remanescente de floresta

com araucárias no Paraná, e abriga espécies ameaçadas de extinção e sítios arqueológicos de 

nde importância para pesquisas e estudos. Em seu interior encontram

de várzea, campos úmidos e florestas de galeria, além disso, a unidade está conectada a outra 

unidade de conservação existente, a Floresta Nacional de Irati.  

o artigo 4° do Decreto de criação da Unidade, sua zona de 

amortecimento é definida como de 500 metros, em projeção horizontal, a partir de seu 

perímetro. O empreendimento esta localizado a 38,10km da Reserva e não afeta sua zona de 

N Ninho do Corvo 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Ninho do Corvo foi criada através da 

Portaria IAP nº 231, de 05 de dezembro de 2007 e está localizada no município de 

Prudentópolis. Possui uma área total de propriedade de 21,60 ha com 10,59

particular com vegetação primária e o restante com vegetação em regeneração. A área 

pertence ao bioma Mata Atlântica e apresenta fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista, 

apresentando famílias de indivíduos que constituem a formação floresta de Ar

RPPN possui diversas cachoeiras ao longo do curso do rio Barra Bonita e guarda diversas 

espécies da flora e da fauna, algumas delas ameaçadas de extinção. Na unidade são realizadas 

atividades de ecoturismo e estudos científicos.  

O empreendimento esta localizado a 17,70 km da RPPN Ninho do Corvo e não 

terá influência sobre a reserva. 

RPPN Sítio Serra do Tigre 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Serra do Tigre foi criada através 

da Portaria IAP nº 204 de 01 de setembro de 1998 e está localizada no município de Ivaí. A 

é formada por uma área de 7,26 ha de um remanescente do bioma Mata Atlântica, 

apresentando a fitofisionomia de Floresta Ombrófila Mista. A RPPN apresenta uma grande 
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r área remanescente de floresta 

com araucárias no Paraná, e abriga espécies ameaçadas de extinção e sítios arqueológicos de 

nde importância para pesquisas e estudos. Em seu interior encontram-se mananciais, áreas 

de várzea, campos úmidos e florestas de galeria, além disso, a unidade está conectada a outra 

o artigo 4° do Decreto de criação da Unidade, sua zona de 

amortecimento é definida como de 500 metros, em projeção horizontal, a partir de seu 

km da Reserva e não afeta sua zona de 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Ninho do Corvo foi criada através da 

Portaria IAP nº 231, de 05 de dezembro de 2007 e está localizada no município de 

ha com 10,59 ha de reserva 

particular com vegetação primária e o restante com vegetação em regeneração. A área 

pertence ao bioma Mata Atlântica e apresenta fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista, 

apresentando famílias de indivíduos que constituem a formação floresta de Araucária. A 

RPPN possui diversas cachoeiras ao longo do curso do rio Barra Bonita e guarda diversas 

espécies da flora e da fauna, algumas delas ameaçadas de extinção. Na unidade são realizadas 

km da RPPN Ninho do Corvo e não 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Serra do Tigre foi criada através 

está localizada no município de Ivaí. A 

ha de um remanescente do bioma Mata Atlântica, 

apresentando a fitofisionomia de Floresta Ombrófila Mista. A RPPN apresenta uma grande 
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área de capoeirão e floresta secundária, onde 

(Aspidospermapolyneuron), canela

araucária (Araucariaangustifolia

(Peltophorumdubium), epífitas, bromélias e l

utilizadas para atividades de educação ambiental. Contudo, a unidade não possui estrutura 

adequada para receber visitantes, porém há interesse dos proprietários em promover visitas 

com fins recreativos, turísticos

A RPPN possui Plano de Manejo e não possui zona de amortecimento. O Plano 

cita somente uma zona de transição de 30 metros no entorno da Unidade. O empreendimento 

está localizado a 09,90 km da RPPN e, portanto, não atinge sua zona de transição. 

6.2.1.1.5. RPPN Rio Bonito

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio Bonito foi criada pela Portaria 

IAP nº 201 de 01 de setembro de 1998, está localizada no municípi

95 ha. A unidade não possui Plano de Manejo. 

O empreendimento est

influência sobre a reserva. 

6.2.1.1.6. Floresta Nacional de Irati

A Floresta Nacional

outubro de 1968 e possui uma área de 3.802,48

Fernandes Pinheiro, Imbituva e Teixeira Soares e é gerida pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação e Biodiversidade. A 

objetivos o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase 

em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Na unidade são desenvolvidas 

diversas pesquisas científicas, a área conta ainda com um sistema de manejo para exploração 

de madeira, viveiro de mudas e apicultura. 
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área de capoeirão e floresta secundária, onde podem ser encontradas espécies de peroba 

), canela-amarela (Nectandralanceolata), cedro (

Araucariaangustifolia), monjoleiro (Parapiptadeniarigida

), epífitas, bromélias e lianas. A RPPN possui trilhas que podem ser 

utilizadas para atividades de educação ambiental. Contudo, a unidade não possui estrutura 

adequada para receber visitantes, porém há interesse dos proprietários em promover visitas 

com fins recreativos, turísticos e educacionais.  

A RPPN possui Plano de Manejo e não possui zona de amortecimento. O Plano 

cita somente uma zona de transição de 30 metros no entorno da Unidade. O empreendimento 

km da RPPN e, portanto, não atinge sua zona de transição. 

RPPN Rio Bonito 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio Bonito foi criada pela Portaria 

201 de 01 de setembro de 1998, está localizada no município de Ivaí e possui área de 

unidade não possui Plano de Manejo.  

empreendimento está localizado a 10,30 km da RPPN Rio Bonito

 

Floresta Nacional de Irati 

A Floresta Nacional (Flona) de Irati foi criada pela Portaria IBDF nº 559 de 

8 e possui uma área de 3.802,48 ha. A unidade abrange os municípios de 

Fernandes Pinheiro, Imbituva e Teixeira Soares e é gerida pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação e Biodiversidade. A Flona pertence ao bioma Mata Atlântica e possui como 

objetivos o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase 

em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Na unidade são desenvolvidas 

as científicas, a área conta ainda com um sistema de manejo para exploração 

de madeira, viveiro de mudas e apicultura.  
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podem ser encontradas espécies de peroba 

), cedro (Cedrelafissilis), 

Parapiptadeniarigida), canafistula 

ianas. A RPPN possui trilhas que podem ser 

utilizadas para atividades de educação ambiental. Contudo, a unidade não possui estrutura 

adequada para receber visitantes, porém há interesse dos proprietários em promover visitas 

A RPPN possui Plano de Manejo e não possui zona de amortecimento. O Plano 

cita somente uma zona de transição de 30 metros no entorno da Unidade. O empreendimento 

km da RPPN e, portanto, não atinge sua zona de transição.  

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio Bonito foi criada pela Portaria 

o de Ivaí e possui área de 

Rio Bonito e não terá 

de Irati foi criada pela Portaria IBDF nº 559 de 

ha. A unidade abrange os municípios de 

Fernandes Pinheiro, Imbituva e Teixeira Soares e é gerida pelo Instituto Chico Mendes de 

Flona pertence ao bioma Mata Atlântica e possui como 

objetivos o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase 

em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Na unidade são desenvolvidas 

as científicas, a área conta ainda com um sistema de manejo para exploração 
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O empreendimento esta localizado a 

terá influência sobre essa área.

6.2.1.1.7. Estação Ecológica 

A Estação Ecológica Fernandes Pinheiro foi criada

nº 4.230 de 05 de junho de 2001. A unidade possui uma área de 532,13

município de Fernandes Pinheiro. A Estação Ecológica Fernandes Pin

objetivos a preservação da natureza, a Educação Ambiental e a realização de pesquisa 

científica no ecossistema de Floresta com Araucária, proporcionando a proteção integral da 

diversidade biológica existente na área facilitando a conectivida

florestais.  

O empreendimento esta localizado a 

Pinheiro e não terá influência sobre essa área.

6.2.1.1.8. Monumento Natural Salto São João

O Monumento Natural Salto São João foi criado

nº 9.108 de 23 de dezembro de 2010, é administrado pelo IAP e está localizado no município 

de Prudentópolis. A unidade possui área de 33,88

remanescente de Floresta com Araucária, a flora e a 

salto, que possui 84 metros, e os paredões e demais recursos ambientais protegidos e seu 

entorno.  Segundo as diretrizes estabelecidas no Plano de Manejo no local podem ocorrer 

pesquisas científicas e atividades d

além do turismo sustentável e da recreação em contato com a natureza. 

O empreendimento esta localizado a 

João e não terá influência sobre essa área.
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O empreendimento esta localizado a 42,20 km da Floresta Nacional de

terá influência sobre essa área. 

Estação Ecológica Fernandes Pinheiro 

A Estação Ecológica Fernandes Pinheiro foi criada através do Decreto Estadual 

4.230 de 05 de junho de 2001. A unidade possui uma área de 532,13 

município de Fernandes Pinheiro. A Estação Ecológica Fernandes Pin

objetivos a preservação da natureza, a Educação Ambiental e a realização de pesquisa 

científica no ecossistema de Floresta com Araucária, proporcionando a proteção integral da 

diversidade biológica existente na área facilitando a conectividade entre os remanescentes 

O empreendimento esta localizado a 46,10 km da Estação Ecológica Fernandes 

e não terá influência sobre essa área. 

Monumento Natural Salto São João 

O Monumento Natural Salto São João foi criado através do Decreto Estadual 

9.108 de 23 de dezembro de 2010, é administrado pelo IAP e está localizado no município 

A unidade possui área de 33,88 ha e tem o objetivo 

remanescente de Floresta com Araucária, a flora e a fauna, os recursos hídricos, em especial o 

salto, que possui 84 metros, e os paredões e demais recursos ambientais protegidos e seu 

entorno.  Segundo as diretrizes estabelecidas no Plano de Manejo no local podem ocorrer 

pesquisas científicas e atividades de conscientização, educação e interpretação ambiental, 

além do turismo sustentável e da recreação em contato com a natureza.  

O empreendimento esta localizado a 09,90 km do Monumento Natural Salto São 

e não terá influência sobre essa área. 
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Floresta Nacional de Irati e não 

através do Decreto Estadual 

 ha e está localizada no 

município de Fernandes Pinheiro. A Estação Ecológica Fernandes Pinheiro tem como 

objetivos a preservação da natureza, a Educação Ambiental e a realização de pesquisa 

científica no ecossistema de Floresta com Araucária, proporcionando a proteção integral da 

de entre os remanescentes 

da Estação Ecológica Fernandes 

através do Decreto Estadual 

9.108 de 23 de dezembro de 2010, é administrado pelo IAP e está localizado no município 

e tem o objetivo de preservar o 

fauna, os recursos hídricos, em especial o 

salto, que possui 84 metros, e os paredões e demais recursos ambientais protegidos e seu 

entorno.  Segundo as diretrizes estabelecidas no Plano de Manejo no local podem ocorrer 

e conscientização, educação e interpretação ambiental, 

 

do Monumento Natural Salto São 
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6.2.1.2. Reserva da Biosfera

AReserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta 

de soluções para problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a 

poluição atmosférica, o efeito estufa, entre outros. A Reserva pr

recursos naturais nas áreas assim protegidas e tem por objetivo promover o conhecimento, a 

prática e os valores humanos para implementar as relações entre as populações e o meio 

ambiente em todo o planeta (MMA, 2013).

Criadas pela UNESCO 

Ciência e a Cultura - em 1972, as Reservas da Biosfera, espalhadas hoje por 110 países, têm 

sua sustentação no programa "O Homem e a Biosfera" (MAB) da UNESCO, desenvolvido 

com o PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a UICN 

Internacional para a Conservação da Natureza e com agências internacionais de 

desenvolvimento. 

É o principal instrumento do Programa MaB e compõe uma rede mundial de áreas 

que têm por finalidade a Pesquisa Cooperativa, a Conservação do Patrimônio Natural e 

Cultural e a Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

julho de 2.000), em seu capítulo XI, reconhece a Reserva da Biosfe

adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos 

naturais". 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

9.985/00): 

§ 1o 

I - uma ou várias áreas

II - 
não resultem em dano para as áreas
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Reserva da Biosfera 

AReserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta 

de soluções para problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a 

poluição atmosférica, o efeito estufa, entre outros. A Reserva privilegia o uso sustentável dos 

recursos naturais nas áreas assim protegidas e tem por objetivo promover o conhecimento, a 

prática e os valores humanos para implementar as relações entre as populações e o meio 

ambiente em todo o planeta (MMA, 2013). 

pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

em 1972, as Reservas da Biosfera, espalhadas hoje por 110 países, têm 

sua sustentação no programa "O Homem e a Biosfera" (MAB) da UNESCO, desenvolvido 

ama das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a UICN 

Internacional para a Conservação da Natureza e com agências internacionais de 

É o principal instrumento do Programa MaB e compõe uma rede mundial de áreas 

e a Pesquisa Cooperativa, a Conservação do Patrimônio Natural e 

Cultural e a Promoção do Desenvolvimento Sustentável. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei 9985 de 18 de 

julho de 2.000), em seu capítulo XI, reconhece a Reserva da Biosfera como "um modelo, 

adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

 A Reserva da Biosfera é constituída por: 

uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;

 uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que 
não resultem em dano para as áreas-núcleo; e 
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AReserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta 

de soluções para problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a 

ivilegia o uso sustentável dos 

recursos naturais nas áreas assim protegidas e tem por objetivo promover o conhecimento, a 

prática e os valores humanos para implementar as relações entre as populações e o meio 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

em 1972, as Reservas da Biosfera, espalhadas hoje por 110 países, têm 

sua sustentação no programa "O Homem e a Biosfera" (MAB) da UNESCO, desenvolvido 

ama das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a UICN - União 

Internacional para a Conservação da Natureza e com agências internacionais de 

É o principal instrumento do Programa MaB e compõe uma rede mundial de áreas 

e a Pesquisa Cooperativa, a Conservação do Patrimônio Natural e 

SNUC (Lei 9985 de 18 de 

ra como "um modelo, 

adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Art. 41, Lei 

núcleo, destinadas à proteção integral da natureza; 

uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que 
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III -
ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo 
participativo e em bases sustentáveis.

O mesmo artigo da Lei 9.985/00 define ainda que:

§ 3º A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conser
criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo 
de cada categoria específica.

As áreas de Reserva da Biosfera próximas à PCH KM 

Unidades de Conservação, como pode ser observado no mapa de Áreas

Reserva da Biosfera será atingida pelo empreendimento

6.2.1.3. Terras Indígenas 

6.2.1.3.1. Terra Indígena Marrecas

A Terra Indígena Marrecas está situada na margem direita do rio Marrecas, nos 

municípios de Turvo, Guarapuava e Prudentópolis. A unidade 

Decreto Federal nº 89.495 de 29 de março de 1984 e a sua área

16.838,57 ha em um perímetro de 58

aproximadamente 536 índios da etnia Kaingang. 

O empreendimento esta localizado a 

terá influência sobre essa área.

6.2.1.3.2. Terra Indígena Rio d’Areia

A Terra Indígena Rio D’Areia está localizada no município de Inácio Martins e 

possui área demarcada de 1.280,56

e a população indígena da área pertence à etnia Guarani. 
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- uma ou várias zonas de transição, sem limites rígido
ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo 
participativo e em bases sustentáveis. 

O mesmo artigo da Lei 9.985/00 define ainda que: 

§ 3º A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conser
criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo 
de cada categoria específica. 

As áreas de Reserva da Biosfera próximas à PCH KM 19

Unidades de Conservação, como pode ser observado no mapa de Áreas

será atingida pelo empreendimento. 

Terra Indígena Marrecas 

A Terra Indígena Marrecas está situada na margem direita do rio Marrecas, nos 

municípios de Turvo, Guarapuava e Prudentópolis. A unidade foi homologada através do 

Decreto Federal nº 89.495 de 29 de março de 1984 e a sua área demarcada atual é de 

um perímetro de 58 km. A população que vive na área é de 

aproximadamente 536 índios da etnia Kaingang.  

O empreendimento esta localizado a 38,50 km da Terra Indígena Marrecas 

terá influência sobre essa área. 

Terra Indígena Rio d’Areia 

A Terra Indígena Rio D’Areia está localizada no município de Inácio Martins e 

ssui área demarcada de 1.280,56 ha. A unidade foi homologada através do Decreto Federal 

e a população indígena da área pertence à etnia Guarani.  
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uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de 
ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo 

§ 3º A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já 
criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo 

19 coincidem com as 

Unidades de Conservação, como pode ser observado no mapa de Áreas Protegidas. Nenhuma 

A Terra Indígena Marrecas está situada na margem direita do rio Marrecas, nos 

foi homologada através do 

demarcada atual é de 

km. A população que vive na área é de 

Terra Indígena Marrecas e não 

A Terra Indígena Rio D’Areia está localizada no município de Inácio Martins e 

ha. A unidade foi homologada através do Decreto Federal 
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O empreendimento esta localizado a 

não terá influência sobre essa área.

6.2.1.4. Comunidades Quilombolas

6.2.1.4.1. Comunidade Quilombola Rio do Meio

A Comunidade Quilombola Rio do Meio está 

Cerca de 22 famílias vivem na unidade, sendo 82 habitantes 

Certidão da Fundação Cultural Palmares publicada no Diário 

abril de 2007. 

O empreendimento esta localizado a 

do Meio e não terá influência sobre essa área.

6.2.1.4.2. Comunidade Quilombola São Roque

A Comunidade Quilombola São Roque está l

total de 51 famílias vive na

Certidão da Fundação Cultural Palmares publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de 

abril de 2007. 

O empreendimento esta localizado a 

Roque e não terá influência sobre essa área.

6.2.1.5. Faxinais 

As Áreas Especiais de Uso Regulamentado 

Decreto Estadual nº 3.446 de 25 de julho 1997, e

caracterizadas pela existência do modo de produção denominado “Sistema Faxinal”, com os 

objetivos de criar condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes 
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O empreendimento esta localizado a 70,60 km da Terra Indígena Rio D’Areia 

não terá influência sobre essa área. 

Comunidades Quilombolas 

Comunidade Quilombola Rio do Meio 

A Comunidade Quilombola Rio do Meio está localizada no município de Ivaí. 

vivem na unidade, sendo 82 habitantes no total. A Comunidade possui 

Certidão da Fundação Cultural Palmares publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de 

O empreendimento esta localizado a 26,80 km da Comunidade Quilombola Rio 

e não terá influência sobre essa área. 

Comunidade Quilombola São Roque 

A Comunidade Quilombola São Roque está localizada no município de Ivaí. Um 

na unidade, sendo 203 habitantes no total. A Comunidade possui 

Certidão da Fundação Cultural Palmares publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de 

O empreendimento esta localizado a 28,40 km da Comunidade Quilombola São 

e não terá influência sobre essa área. 

As Áreas Especiais de Uso Regulamentado – ARESUR foram criadas através do 

º 3.446 de 25 de julho 1997, e abrangem porções territoriais do estado 

caracterizadas pela existência do modo de produção denominado “Sistema Faxinal”, com os 

objetivos de criar condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes 
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Terra Indígena Rio D’Areia e 

localizada no município de Ivaí. 

o total. A Comunidade possui 

Oficial da União no dia 16 de 

Comunidade Quilombola Rio 

município de Ivaí. Um 

o total. A Comunidade possui 

Certidão da Fundação Cultural Palmares publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de 

Comunidade Quilombola São 

foram criadas através do 

abrangem porções territoriais do estado 

caracterizadas pela existência do modo de produção denominado “Sistema Faxinal”, com os 

objetivos de criar condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes 
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e a manutenção do seu patrimônio c

conservação ambiental.  

Segundo o Decreto Estadual nº 3.446, Sistema Faxinal é o sistema de produção 

camponês tradicional, característico da região Centro

características principais o uso coletivo da terra para produção animal e conservação 

ambiental. Os faxinais são povos tradicionais caracterizados pelo uso comum da terra e dos 

recursos florestais e hídricos disponíveis.Suas atividades baseiam

produção animal coletiva, produção agrícola de subsistência e 

extrativismo vegetal de baixo impacto. 

No município de Prudentópolis existem cinco 

IAP: ARESUR Linha Ivaí Anta Gorda, criada pela Resolução SEMA n°

de 1997, ARESUR Linha Paraná Anta Gorda, criada pela Resolução SEMA n°

agosto de 1997, ARESUR 

de 1997, ARESUR Taboãozinho, criada pela Resolução SEMA n°

e ARESUR Marcondes, criada pela Resolução SEMA n°

Contudo, segundo o ITCG 

outros nove faxinais no município de Prudentópolis, não regulamentados como 

eles: Faxinal Barra Bonita, Faxinal Ponte Nova, Faxinal Patos Velhos, Faxinal Santo 

Antônio/Guanabara, Faxinal Barro Branco, Faxinal Papanduva de Cima, Faxinal Papanduva 

de Baixo, Faxinal São Pedro e Faxinal Manduri. 

As distâncias do empreendimento

Figura 6.2.1-1, sendo que o Faxinal

PCH. Nenhuma área de faxi
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e a manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a 

Segundo o Decreto Estadual nº 3.446, Sistema Faxinal é o sistema de produção 

camponês tradicional, característico da região Centro-Sul do Paraná, que tem como 

o uso coletivo da terra para produção animal e conservação 

Os faxinais são povos tradicionais caracterizados pelo uso comum da terra e dos 

recursos florestais e hídricos disponíveis.Suas atividades baseiam-

ão animal coletiva, produção agrícola de subsistência e para 

extrativismo vegetal de baixo impacto.  

No município de Prudentópolis existem cinco ARESUR 

Linha Ivaí Anta Gorda, criada pela Resolução SEMA n°

Linha Paraná Anta Gorda, criada pela Resolução SEMA n°

ARESUR Tijuco Preto, criada pela Resolução SEMA n°

Taboãozinho, criada pela Resolução SEMA n° 82 de 19 d

Marcondes, criada pela Resolução SEMA n° 80de 19 de agosto de 1997. 

Contudo, segundo o ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociência existem 

outros nove faxinais no município de Prudentópolis, não regulamentados como 

eles: Faxinal Barra Bonita, Faxinal Ponte Nova, Faxinal Patos Velhos, Faxinal Santo 

Antônio/Guanabara, Faxinal Barro Branco, Faxinal Papanduva de Cima, Faxinal Papanduva 

de Baixo, Faxinal São Pedro e Faxinal Manduri.  

As distâncias do empreendimento com relação aos faxinais est

, sendo que o FaxinalManduri é o mais próximo, distante cerca de 

faxinal sofrerá influências da PCH KM 19. 
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ultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a 

Segundo o Decreto Estadual nº 3.446, Sistema Faxinal é o sistema de produção 

Sul do Paraná, que tem como 

o uso coletivo da terra para produção animal e conservação 

Os faxinais são povos tradicionais caracterizados pelo uso comum da terra e dos 

-se na integração da 

para comercialização e 

ARESUR regulamentadas pelo 

Linha Ivaí Anta Gorda, criada pela Resolução SEMA n° 73 de 19 de agosto 

Linha Paraná Anta Gorda, criada pela Resolução SEMA n° 72 de 19 de 

Tijuco Preto, criada pela Resolução SEMA n° 82 de 19 de agosto 

82 de 19 de agosto de 1997 

80de 19 de agosto de 1997.  

Instituto de Terras, Cartografia e Geociência existem 

outros nove faxinais no município de Prudentópolis, não regulamentados como ARESUR, são 

eles: Faxinal Barra Bonita, Faxinal Ponte Nova, Faxinal Patos Velhos, Faxinal Santo 

Antônio/Guanabara, Faxinal Barro Branco, Faxinal Papanduva de Cima, Faxinal Papanduva 

com relação aos faxinais estão apresentadas na 

é o mais próximo, distante cerca de 05,30 km da 
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6.2.1.6. Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira 

O Ministério do Meio Ambiente realizou entre 1998 e 2000 a primeira "Avaliação 

e Identificação das Áreas Prioritárias para a Conservação dos Biomas

conclusão do processo se deu em dezembro de 2006, onde o mapa contendo os polígonos 

finais de todos os biomas foi aprovado pela CONABIO (Comissão Nacional de 

Biodiversidade) e publicado em Portaria

publicada no DOU de 24/01/2007).

Estas áreas são divididas em dois tipos (

já estejam regulamentadas no SNUC; e novas, para áreas prioritárias para conservação cujas 

características individuais são aprese

Figura 6.2.1-2– Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 
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Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

O Ministério do Meio Ambiente realizou entre 1998 e 2000 a primeira "Avaliação 

e Identificação das Áreas Prioritárias para a Conservação dos Biomas

conclusão do processo se deu em dezembro de 2006, onde o mapa contendo os polígonos 

finais de todos os biomas foi aprovado pela CONABIO (Comissão Nacional de 

Biodiversidade) e publicado em Portaria do MMA (Portaria Ministerial Nº

publicada no DOU de 24/01/2007). 

Estas áreas são divididas em dois tipos (Figura 6.2.1-2): protegidas, para áreas que 

já estejam regulamentadas no SNUC; e novas, para áreas prioritárias para conservação cujas 

características individuais são apresentadas em fichas para cada área. 

Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 
Biodiversidade Brasileira. 
Fonte: MMA (2007) 
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Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

O Ministério do Meio Ambiente realizou entre 1998 e 2000 a primeira "Avaliação 

e Identificação das Áreas Prioritárias para a Conservação dos Biomas Brasileiros". A 

conclusão do processo se deu em dezembro de 2006, onde o mapa contendo os polígonos 

finais de todos os biomas foi aprovado pela CONABIO (Comissão Nacional de 

do MMA (Portaria Ministerial Nº 9, de 23/01/2007, 

): protegidas, para áreas que 

já estejam regulamentadas no SNUC; e novas, para áreas prioritárias para conservação cujas 

 

Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 
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Essas áreas foram criadas par

públicas, programas, projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo Federal 

voltados à (Portaria MMA 9/2007):

I - Conservação in situ da biodiversidade;
II - Utilização sustentável de componentes
III -
conhecimento tradicional associado;
IV - 
V - 
de extinção; e
VI - 

Conforme apresentado na

Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira.  

6.2.1.7. Áreas Estratégicas

As Áreas Estratégicas para Conservação e Recuperação da Biodiversidade do 

Paraná são regulamentadas pela Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 005/2009. 

A PCH KM 

Biodiversidade (Figura 6.2.1

a manutenção dos fluxos biológicos, para a formação de corredores ecológicos e manutenção 

da estabilidade física do ambiente”.

Com relação a essas áreas, cabe ressaltar os seguintes dispositivos da resolução 

acima: 

Art. 5º 

de áreas alteradas nas áreas estratégicas, visando o incremento

entre remanescentes florestais e a implantação de corredores ecológicos. 
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Essas áreas foram criadas para efeito da formulação e implementação de políticas 

públicas, programas, projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo Federal 

voltados à (Portaria MMA 9/2007): 

Conservação in situ da biodiversidade; 
Utilização sustentável de componentes da biodiversidade;
- Repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao 

conhecimento tradicional associado; 
 Pesquisa e inventários sobre a biodiversidade; 
 Recuperação de áreas degradadas e de espécies sobreexploradas ou am

de extinção; e 
 Valorização econômica da biodiversidade. 

Conforme apresentado na Figura 6.2.1-2, a PCH KM 19 

Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

 

as para Conservação e Recuperação da Biodiversidade

As Áreas Estratégicas para Conservação e Recuperação da Biodiversidade do 

Paraná são regulamentadas pela Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 005/2009. 

A PCH KM 19 está inserida em Áreas Estratégicas para Restauração da 

Figura 6.2.1-3), definidaspela resolução supra como “aquelas essenciais para 

a manutenção dos fluxos biológicos, para a formação de corredores ecológicos e manutenção 

física do ambiente”. 

Com relação a essas áreas, cabe ressaltar os seguintes dispositivos da resolução 

Art. 5º - Deverão ser definidos técnicas e mecanismos para viabilizar a recuperação 

de áreas alteradas nas áreas estratégicas, visando o incremento

entre remanescentes florestais e a implantação de corredores ecológicos. 
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a efeito da formulação e implementação de políticas 

públicas, programas, projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo Federal 

da biodiversidade; 
Repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao 

Recuperação de áreas degradadas e de espécies sobreexploradas ou ameaçadas 

 não está inserida em 

Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

da Biodiversidade do Paraná 

As Áreas Estratégicas para Conservação e Recuperação da Biodiversidade do 

Paraná são regulamentadas pela Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 005/2009.  

está inserida em Áreas Estratégicas para Restauração da 

pela resolução supra como “aquelas essenciais para 

a manutenção dos fluxos biológicos, para a formação de corredores ecológicos e manutenção 

Com relação a essas áreas, cabe ressaltar os seguintes dispositivos da resolução 

Deverão ser definidos técnicas e mecanismos para viabilizar a recuperação 

de áreas alteradas nas áreas estratégicas, visando o incremento na conectividade 

entre remanescentes florestais e a implantação de corredores ecológicos.  
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Art. 7º 

atividades situadas nas Áreas Estratégicas terá seu trâmite no IAP analisado de 

forma p

Figura 6.2.1-3 – Áreas Estratégicas da conservação da biodiversidade e Povos Tradicionais

A implantação da PCH KM 

recuperação das áreas de seu entorno, uma vez que a sua área efetivamente construída é muito 

pequena, assim como seu reservatório. Além disso, a manutenção da APP do reservatório e a 

recuperação das áreas de reserva legal dos proprietários atingidos 

recuperação. Ressalta-se também que o licenciamento ambiental desse empreendimento 

possibilitará um maior conhecimento da região auxiliando na tomada de decisões para o órgão 

ambiental com relação à conservação ou recuperação dessas área
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Art. 7º - Considerando sua relevância para a conservação, o licenciamento de 

atividades situadas nas Áreas Estratégicas terá seu trâmite no IAP analisado de 

forma prioritária e diferenciada.  

Áreas Estratégicas da conservação da biodiversidade e Povos Tradicionais
Fonte: ITCG (2010) 

A implantação da PCH KM 19 poderá contribuir de forma significativa p

recuperação das áreas de seu entorno, uma vez que a sua área efetivamente construída é muito 

pequena, assim como seu reservatório. Além disso, a manutenção da APP do reservatório e a 

recuperação das áreas de reserva legal dos proprietários atingidos 

se também que o licenciamento ambiental desse empreendimento 

possibilitará um maior conhecimento da região auxiliando na tomada de decisões para o órgão 

ambiental com relação à conservação ou recuperação dessas áreas. 
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Considerando sua relevância para a conservação, o licenciamento de 

atividades situadas nas Áreas Estratégicas terá seu trâmite no IAP analisado de 

 
Áreas Estratégicas da conservação da biodiversidade e Povos Tradicionais 

poderá contribuir de forma significativa para a 

recuperação das áreas de seu entorno, uma vez que a sua área efetivamente construída é muito 

pequena, assim como seu reservatório. Além disso, a manutenção da APP do reservatório e a 

recuperação das áreas de reserva legal dos proprietários atingidos contribuirá para a 

se também que o licenciamento ambiental desse empreendimento 

possibilitará um maior conhecimento da região auxiliando na tomada de decisões para o órgão 
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6.2.1.8. Áreas de Proteção Permanente

As Áreas de Proteção Permanente (APPs) são regulamentadas pela Lei 

12.651/2012 (Novo Código Florestal). 

APP de encostas ou partes destas com declividade superior a 45º e 

6.2.1-1 contidas na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento.

Tabela 

O resultado é apresentado no Desenho 1

Vegetal que possui as APPs

será melhor detalhada no item 6.2.2 Diagnóstico Ambiental da Flora.

A Tabela 6.2.1

Influência Direta da PCH KM 1

preservadas foram consideradas aquelas classificadas como vegetação secundária em estágio 

inicial, médio ou avançado.

Tabela 6.2.1-2 – Situação atual das Áreas de 

Tipo de Área de Preservação Permanente

APP para declividade >45° 
Preservada
Não preservada
APP do rio 
Preservada
Não preservada
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Áreas de Proteção Permanente 

As Áreas de Proteção Permanente (APPs) são regulamentadas pela Lei 

/2012 (Novo Código Florestal). Para este trabalho considerou-

de encostas ou partes destas com declividade superior a 45º e de rios conforme Tabela 

1 contidas na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento.

Tabela 6.2.1-1 – Largura da APP conforme largura do rio 
Largura da APP Largura do Rio 

30 Menos de 10 m 

50 De 10 a 50 m 

100 De 50 a 200 m 

200 De 200 a 600 m 

500 Acima de 600 
Fonte: Artigo 4º da Lei 12.6512012 

O resultado é apresentado no Desenho 119.028.1.5.07.001 

Vegetal que possui as APPs delimitadas e a classificação da cobertura vegetal da AID

será melhor detalhada no item 6.2.2 Diagnóstico Ambiental da Flora. 

Tabela 6.2.1-2 apresenta a relação entre a delimitação da APP da Área de 

Influência Direta da PCH KM 19e a situação atual quanto à sua preservação. As áreas 

foram consideradas aquelas classificadas como vegetação secundária em estágio 

inicial, médio ou avançado. 

Situação atual das Áreas de Preservação Permanente da Área de Influência Direta da 
PCH KM 19 

Tipo de Área de Preservação Permanente 
Área

ha 

APP para declividade >45°  
Preservada 30,62 74,74
Não preservada 10,35 25,26
APP do rio  
Preservada 63,83 78,89
Não preservada 17,08 21,11

Fonte: Elaboração própria 
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As Áreas de Proteção Permanente (APPs) são regulamentadas pela Lei 

-se as delimitações de 

de rios conforme Tabela 

1 contidas na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 

 

.028.1.5.07.001 – Mapa de Cobertura 

delimitadas e a classificação da cobertura vegetal da AID, que 

apresenta a relação entre a delimitação da APP da Área de 

quanto à sua preservação. As áreas 

foram consideradas aquelas classificadas como vegetação secundária em estágio 

Preservação Permanente da Área de Influência Direta da 

Área 

% 

74,74 
25,26 

78,89 
21,11 



RT – CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Apesar de mais de 70% 

à elevada utilização do solo para a agricultura, não existem áreas de vegetação original 

inseridas, constata-se a abrupta perda da paisagem, quer seja pela presença maciça de 

vegetação exótica com: Pinus spp.

empregada para fugir dos índices de desapropriação estabelecidos pelo INCRA.

6.2.1.9. Reserva Legal 

Conforme apresentado no Capítulo 1 deste relatório, com relação à Reserva Legal 

e ao SISLEG, Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e 

Áreas de Preservação Permanente, o último foi suspenso no Paraná para integração com o 

CAR – Cadastro Ambiental Rural, previsto na Lei 12.651/2012

estruturado e lançado peloIAP e as propriedades 

máximo até 06 de maio de 2015.

As propriedades atingidas pelo empreendimento

atualmente reserva legal, conforme informações obtidas direto dos proprietários nas oficinas 

realizadas. O Programa de Apoio a Regularização de Áreas prevê medidas para a adequação 

das propriedades em âmbito federal, nos termos do C

Cadastro Ambiental Rural, definido pelo artigo 29 da Lei nº 12.651 de 2012 (Novo Código 

Florestal), é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem a finalidade de 

integrar as informações ambientais das prop

controle, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 
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mais de 70% da APP encontrar-se com vegetação, nessas áreas, devido 

à elevada utilização do solo para a agricultura, não existem áreas de vegetação original 

se a abrupta perda da paisagem, quer seja pela presença maciça de 

Pinus spp.  (Pinus) e Eucalyptusglobulus (Eucalipto), estratégia 

empregada para fugir dos índices de desapropriação estabelecidos pelo INCRA.

Conforme apresentado no Capítulo 1 deste relatório, com relação à Reserva Legal 

e ao SISLEG, Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e 

Preservação Permanente, o último foi suspenso no Paraná para integração com o 

Cadastro Ambiental Rural, previsto na Lei 12.651/2012. Este último foi recentemente 

estruturado e lançado peloIAP e as propriedades ainda não estão cadastradas, sendo o prazo 

máximo até 06 de maio de 2015. 

As propriedades atingidas pelo empreendimento em questão não possuem 

atualmente reserva legal, conforme informações obtidas direto dos proprietários nas oficinas 

realizadas. O Programa de Apoio a Regularização de Áreas prevê medidas para a adequação 

das propriedades em âmbito federal, nos termos do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O 

Cadastro Ambiental Rural, definido pelo artigo 29 da Lei nº 12.651 de 2012 (Novo Código 

Florestal), é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem a finalidade de 

integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais a fins de monitoramento, 

controle, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 
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se com vegetação, nessas áreas, devido 

à elevada utilização do solo para a agricultura, não existem áreas de vegetação original 

se a abrupta perda da paisagem, quer seja pela presença maciça de 

(Eucalipto), estratégia 

empregada para fugir dos índices de desapropriação estabelecidos pelo INCRA. 

Conforme apresentado no Capítulo 1 deste relatório, com relação à Reserva Legal 

e ao SISLEG, Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e 

Preservação Permanente, o último foi suspenso no Paraná para integração com o 

. Este último foi recentemente 

ainda não estão cadastradas, sendo o prazo 

em questão não possuem 

atualmente reserva legal, conforme informações obtidas direto dos proprietários nas oficinas 

realizadas. O Programa de Apoio a Regularização de Áreas prevê medidas para a adequação 

adastro Ambiental Rural (CAR). O 

Cadastro Ambiental Rural, definido pelo artigo 29 da Lei nº 12.651 de 2012 (Novo Código 

Florestal), é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem a finalidade de 

riedades e posses rurais a fins de monitoramento, 

controle, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.  
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6.2.2. Diagnóstico Ambiental da Flora 

Tendo como objetivo avaliar os componentes da vegetação da região de 

implantação do empreendimento PCH KM 19 localizado no Rio dos Patos, na região dos 

municípios de Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí, serão utilizadas como referência do 

revestimento florístico original: a mata pluvial tropical dos planaltos do interior; a região das 

matas de araucária; as regiões de campos e as regiões de matas devastadas, que caracterizam a 

localidade de estudo de acordo com a classificação de Maack (1981)
1:

 

 Mata pluvial-tropical dos planaltos do interior: a mata pluvial-tropical da parte 

norte do terceiro planalto e seus vales fluviais, desenvolvida sobre os férteis solos de terra 

roxa. 

 Região das matas de araucária: a formação de araucária constitui uma parte da 

mata pluvial-subtropical, cujo desenvolvimento se relaciona intimamente à altitude. 

 Regiões dos Campos: os campos sul-brasileiros foram primitivamente 

designados por savanas, no entanto, se dividem em campos cerrados ou estepes arbustivas ou 

campos limpos. 

 Regiões das Matas devastadas: Ocorrem principalmente nas zonas norte e 

oeste, onde a mata foi substituída por cafezais, pastos artificiais e cultivos agrícolas. 

Para Maack: 

“A primitiva distribuição das matas e campos no Estado do Paraná era a expressão 

de um equilíbrio natural no que se refere aos fatores climáticos e à qualidade dos 

solos. A relação entre temperatura e umidade constituía a fonte de riqueza para a 

obtenção de produtos naturais e de cultivo. Um aproveitamento racional das matas e 

uma agricultura intensiva garantem a manutenção do equilíbrio natural numa 

paisagem”.  

                                                 
1MAACK, R. Livro: Geografia Física do Estado do Paraná. 2a.ed.Rio de Janeiro. José Olympio. 450p. 1981. 
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O acompanhamento dos padrões de distribuição no espaço e no tempo, juntamente 

com aspectos de história natural das espécies componentes da flora de uma região, são 

ferramentas fundamentais para o entendimento dos processos que desencadeiam alterações 

ecológicas na estrutura das comunidades, principalmente quando relacionados a atividades 

antrópicas impactantes ao meio biótico. A avaliação destes parâmetros deve seguir a premissa 

de que diferentes características biológicas dos táxons resultam em uma série de respostas 

distintas a estas perturbações, de acordo com o grau de vulnerabilidade das populações 

afetadas e a natureza do impacto.  

A identificação dos táxons mais vulneráveis aos impactos resultantes das 

atividades de implantação do empreendimento permite o planejamento de ações e diretrizes 

futuras para a elaboração de programas de medidas necessárias à detecção e previsão de 

possíveis impactos, baseando-se em dados científicos. Tais ações irão incrementar o 

conhecimento específico destas comunidades, visando futuramente uma maior compreensão 

dos fenômenos associados e suas consequências diretas e indiretas sobre a vegetação. 

6.2.2.1. Revisão Bibliográfica da Vegetação 

Baseando-se no Sistema Universal de Classificação Fisionômico-Ecológica das 

Formações Vegetais – Classificação do Projeto RADAM, adaptado para as condições 

brasileiras por VELOSO e GOES-FILHO (1982), a área de abrangência do empreendimento 

envolve uma Área de Tensão Ecológica. Isso ocorre quando duas ou mais regiões 

fitoecológicas se contatam, justapondo-se ou interpenetrando-se, formando os contatos 

identificados, respectivamente, como ecótonos e encraves. O primeiro caso se refere ao 

“mosaico específico”, ou ao próprio ecótono de Clements (1949). O segundo se refere ao 

“mosaico de áreas edáficas”, onde cada encrave guarda sua identidade ecológica sem se 

misturar. 

No caso de mosaicos de áreas encravadas, situadas entre duas regiões ecológicas, 

a delimitação torna-se exclusivamente cartográfica e sempre dependente da escala, pois em 

escalas maiores é possível separá-las. Esta ocorrência vegetacional de transição edáfica não 

oferece dificuldade em ser delimitada para os tipos de vegetação com estruturas fisionômicas 
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semelhantes ou para aqueles com estruturas diferentes, como o que ocorre, por exemplo,na 

interação Floresta Ombrófila/Estepe (segundo a classificação da vegetação brasileira). 

Na área em estudo a formação vegetal original era caracterizada pela ocorrência 

da Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária e dos Estepes. 

6.2.2.1.1. Floresta Ombrófila Mista 

A forma média dos remanescentes florestais pode ser caracterizada dentre as 

fitofisionomias da Mata Atlântica na região Sul, destacando-se como uma formação florestal 

de grande potencial cênico, cuja espécie predominante, a Araucariaangustifolia, forma a 

denominada Floresta Ombrófila Mista.   

O porte majestoso e a madeira de qualidade fizeram da Araucariaangustifoliaalvo 

de intensa exploração madeireira, o que reduziu drasticamente a área de ocorrência original de 

toda a formação florestal. No Brasil, a área original de Floresta Ombrófila Mista era de 

aproximadamente 200.000 km², (MAACK, 1981), ocorrendo com maior intensidade nos 

Estados do Paraná (40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%) e apresentando 

manchas esparsas no sul de São Paulo (3%), internando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro (1%) (KLEIN, 1960). De acordo com a IN nº 06/2008 do Ministério do Meio 

Ambiente que trata das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, a 

Araucariaangustifoliaconsta na Lista Oficial das espécies ameaçadas para o estado do Paraná, 

bem como para os demais estados onde a área original da Floresta Ombrófila Mista era mais 

intensa, conforme citado acima.  

A Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária)é exclusiva do Planalto 

Meridional Brasileiro. Esta formação, encontrada atualmente em poucas reservas naturais, 

ocupava quase que inteiramente o planalto acima dos 500 m de altitude, nos Estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na década de 50podia-se observar a 

Araucariaangustifoliaem grandes extensões de terrenos situados entre as cidades de Lages 

(SC) e Rio Negro (PR), ocupando e emergindo da submata de espécies como Ocoteapulchella 

e Ilexparaguariensis, ou ainda acompanhada de Cryptocaryaaschersoniana e 
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Nectrandamegapotanica ao norte de Santa Catarina e associada com a imbuia formando 

agrupamentos bem característicos ao sul do Paraná. 

A classificação fitogeográfica empregada pelo sistema de classificação 

vegetacional utilizado que permite enquadrar a vegetação da área do empreendimento é a 

seguinte: 

 Classe: Floresta; 

 Subclasse: Floresta Ombrófila; 

 Grupo: Floresta Ombrófila Higrófila; 

 Subgrupo: Floresta Ombrófila Higrófila Mista; 

 Formações: Floresta Ombrófila Higrófila Mista Montana. 

De acordo com essa classificação, a área do empreendimento está sob o domínio 

da região fitoecológica da Floresta Ombrófila Higrófila Mista Montana (Figura 6.2.2-1), uma 

formação florística que tem como fácies um dossel superior cujas copas das árvores se tocam, 

dando um aspecto fechado e denso, com estacionalidade térmica e associação entre coníferas 

e folhosas. 

De modo geral, segundo Alonso (1977)
2
, essa formação é encontrada nas áreas 

mais elevadas e de temperaturas mais baixasao longo do planalto Meridional, iniciando-se na 

vertente ocidental da Serra do Mar. Raramente aparece nos vales maiores e quando aí ocorre, 

encontra-se apenas no alto das encostas dos cursos superiores. A altitude de ocorrência é 

variável, diminuindo do norte para o sul, acima dos 600 metros.  

                                                 
2
ALONSO, Maria Therezinha Alves. Geografia do Brasil(em português). Rio de Janeiro: IBGE, 1977. 81 p. vol. 5. 
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Figura 6.2.2-1 - Região de Floresta Ombrófila Mista, próxima à PCH KM 19. 

Foto: Thaisa Nadal, 2012. 

A Floresta Ombrófila Mista caracteriza-se por apresentar árvores com porte 

variando entre 25 a 30 metros de altura, com abundante sub-bosque, lianas e epífitas. 

Estruturalmente, apresenta dois estratos arbóreos e um arbustivo. O estrato superior é 

constituído pela araucária e o inferior por outros elementos cuja constituição e altura variam 

de acordo com as condições locais e com o estado da vegetação. Muitas de suas espécies 

perdem as folhas durante a estação seca. É comum a ocorrência de epífitas como 

bromeliáceas, aráceas e orquidáceas.  

Dentre as espécies arbóreas de expressão econômica ou ecológica que ocorrem 

nesta formação florestal, distinguem-se: pinheiro brasileiro (Araucariaangustifolia), imbuia 

(Ocotea Porosa), erva mate (Ilexparaguariensis), pessegueiro bravo (Prunussp), cedro 

(Cedrelafissilis), canjerana (Cabralea canjerana), açoita-cavalo (Lutheadivaricata), 

guaçatunga (Caseariasp), carvalho brasileiro (Roupalasp.), cambará (Moquiniapolymorpha), 

vassourão preto (Vernoniadiscolor), vassourão branco (Piptocarphaangustifolia), sassafrás 

(Ocoteapretiosa), canela preta (Ocoteacatharinensis), canela lageana (Ocoteapulchella), 

bracatinga (Mimosa scabrella), pinheiro bravo (Podocarpuslambertii e Podocarpussellowii), 

capororoca (Rapaneasp), mamica de porca (Zanthoxylumsp) e tarumã (Vitexmegapotamica). 
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Destas, além da Araucariaangustifolia, constam também na Lista Oficial das 

Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (IN 06/2008 do MMA) para o Estado do 

Paraná as espécies imbuia e canela preta. 

As comunidades iniciais de araucária são muito variáveis e diferem de um local 

para outro, o que não sucede com as fases posteriores, que são mais estáveis. Entre as 

primeiras espécies associadas ao pinheiro nos capões, observa-se: aroeira 

(Schinusterebinthifolius), bugreiro (Lithraeasp.), Myrtaceae de diversos gêneros, cataia 

(Drymis brasiliensis), carne de vaca (Clethrascabra) e pimenteira (Capsicodendrondinisii). 

Nesses grupamentos, vai-se introduzindo a canela lageana (Ocoteapulchella), guaçatungas 

(Casearia sp), açoita cavalo (Lueheadivaricata) e cuvatã (Mataybasp). 

Com o tempo esta comunidade adensa-se e o pinheiro já não encontra condições 

de luz para sua regeneração por meio de sementes. As primeiras espécies acima mencionadas 

tendem a ser substituídas por estas últimas. Em fase mais adiantada, o dominante da sub-mata 

é a imbuia, a canela lageana ou a canela guaicá, fechando a cobertura. Na fase subsequente, os 

pinheiros são maduros e outras árvores associadas são cedro (Cedrelafissilis), erva mate 

(Ilexparaguariensis), caúna (Ilextheezans)eEugeniasp. 

6.2.2.1.2. Estepe (Campos gerais planálticos e Campanha gaúcha) 

O termo Estepe foi empregado originalmente na zona holártica e extrapolado para 

outras áreas mundiais, inclusive a Neotropical Sul-Brasileira, por apresentar homologia 

ecológica. 

De acordo com a classificação da vegetação brasileira, esta área subtropical, onde 

as plantas são submetidas à dupla estacionalidade – uma fisiológica, provocada pelo frio das 

frentes polares, e outra seca, mais curta, com déficit hídrico, apresenta uma homologia 

fitofisionômica, embora floristicamente seja diferente da área original holártica. 
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Caracteriza-se por apresentar gramíneas baixas, cobrindo grandes áreas mais ou 

menos contínuas e apenas interrompidas por pequenos bosques ou capões, próximos às 

nascentes ou na transição do campo para a mata. Árvores e arbustos ocorrem em faixas 

próximas aos cursos d’águam em meio aos campos, formando as pseudomatas de galerias 

(MAACK 1968). 

6.2.2.2. Métodos Adotados 

Utilizou-se para esse estudo o método da Ecologia de Paisagem, que prioriza o 

estudo da regularidade, do arranjo, da distribuição e do conteúdo do ecossistema em uma área 

geográfica definida e o papel da configuração espacial no funcionamento deste ecossistema, 

segundo Metzger (2008). 

A Ecologia de Paisagem consiste no estudo dos padrões espaciais do ecossistema. 

Naveh&Liebermann (1984) a consideram como sendo a análise da estrutura da paisagem com 

a influência humana e o uso da terra.  

O ponto central da análise da ecologia de paisagens é o reconhecimento da 

existência de uma dependência espacial entre as unidades de paisagem. De acordo com esse 

método, o funcionamento de uma unidade depende das interações que ela mantém com as 

unidades vizinhas (por exemplo, diferentes tipos de habitat) (Metzger, 2008). Segundo 

Metzger (2008), as teorias da biogeografia de ilhas e das metapopulações oferecem um 

arcabouço teórico valioso para relacionar o padrão espacial e os processos ecológicos.  

Para a identificação e caracterização dos remanescentes florestais foram utilizados 

os seguintes parâmetros metodológicos, adaptados de Troppmair (1998)
3
: 

 Estudos para superfícies extensas: estudos dirigidos a conhecer as 

características do meio biológico e avaliar os recursos naturais a fim de ordenar as 

                                                 
3 TROPPMAIR, Helmut. Metodologia Simplespara pesquisar o Meio Ambiente.USP, Rio Claro, 1998. 

 



 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                              III-25 

possibilidades de uso desse território, estabelecendo restrições e prioridades, de forma que o 

uso seja adequado a suas características e permita a conservação desses recursos. 

 Estudos para conhecimento das características do meio biológico: servem para 

determinar e planificar o conjunto de usos possíveis do território, sendo valorizada a 

incidência ambiental de recursos naturais, flora e fauna com atividades concretas que se 

proponham a mostrar a localização precisa de cada recurso no território e quais as 

consequências de uma possível destruição. 

A metodologia utilizada na campanha de campo foi baseada na amostragem por 

quadrats. Quadrat consiste em uma unidade de amostragem posicionada aleatoriamente ou 

não na área a ser estudada. Para tanto, foram determinados em campo quatro pontos (Figura 

6.2.1-2) preferenciais para a caracterização in loco e a análise dos quadrats foi realizada 

através de imagens de satélite, ambos num contexto de Ecologia de Paisagem. 

 

Figura 6.2.2-2- Determinação de pontos e quadrats. 

Foto: Thaisa Nadal, 2012. 

 Os quadrats foram divididos em uma área total de 5 x 10 quadrats, com cada 

quadrat de 250 x 250 metros aproximadamente, identificados por letras e números conforme 

apresentado na Figura 6.2.2-3. 
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Figura 6.2.2-3– Imagem dos quadrats. 

Fonte: Elaboração própria. 

Os pontos selecionados foram identificados de 01 a 05 e a localização pode ser 

observada na Tabela 6.2.2-1. 

Tabela 6.2.2-1– Pontos selecionados 

Pontos Coordenadas UTM 

Ponto 01 505.788,7 L 7.221.455,4 N 

Ponto 02 505.880,4 L 7.221.630,7 N 

Ponto 03 506.233,5 L 7.222.072,6 N 

Ponto 04 506.464,4 L 7.222.472,8 N 

Ponto 05 506.822,1 L 7.222.698,8 N 

Fonte: Elaboração Própria. 

Os trabalhos de campo foram realizados em uma campanha de campo intensiva 

que durou duas semanas corridas no mês de julho de 2012.  
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6.2.2.3. Resultados dos levantamentos 

 De acordo com o processo de sucessão secundária descrito por RODERJAN e 

KUNIYOSHI (1988) e KLEIN (1980), adaptados para atender à Resolução CONAMA nº 2 de 

1994, são encontradas na região do empreendimento as seguintes fases:  

Estágios pioneiros: os terrenos abandonados após a exploração agrícola exaustiva 

não apresentam condições para a instalação e o posterior desenvolvimento de espécies ciófitas 

e mais exigentes quanto ao teor de húmus e condições de microbiologia do solo, sendo, 

portanto ocupados exclusivamente por espécies herbáceas heliófilas, pouco exigentes e 

resistentes à seca e à alta incidência de radiação solar, predominando gramíneas, pteridófitas e 

piperáceas. Esse estágio é considerado a fase primeira da sucessão natural, não se 

enquadrando ainda como estágio inicial de regeneração, e a sua ocorrência na região do 

empreendimento pode ser observada na foto de um dos quadrats do ponto 01,conforme a 

Figura 6.2.2-4. 

 

Figura 6.2.2-4- Exemplo de estágio pioneiro. 

Foto: Thaisa Nadal, 2012. 

Capoeirinha: é o estágio que se segue ao anterior, quando começam a se instalar 

os arbustos, principalmente da família das asteráceas, formando os conhecidos vassourais, 

onde dominam as espécies do gênero (vassourinhas, assa-peixe, entre outras). É considerada a 

fase segunda da sucessão natural, ou estágio inicial de regeneração. Durante o 

desenvolvimento dos vassourais e seu adensamento, observa-se a redução gradativa das ervas 

características do estágio anterior, em função da progressiva redução da luminosidade e do 



 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                              III-28 

aumento do teor de húmus. Depois de determinado estágio de desenvolvimento, as próprias 

vassouras não mais se reproduzem normalmente, propiciando a instalação de arvoretas, 

basicamente a capororoca (Rapaneaferruginea), ensejando a instalação da subsere seguinte. 

Este estágio pode ser observado na Figura 6.2.2-5, que mostra um dos quadrats do ponto2. 

 

Figura 6.2.2-5– Exemplo de capoeirinha. 

Foto: Thaisa Nadal, 2012. 

Capoeira: surge com a instalação de mesofanerófitos heliófilos de rápido 

crescimento, formando um estrato arbóreo denso e homogêneo, apresentando um dossel mais 

diversificado de espécies, chegando a configurar, ao final de seu desenvolvimento, a presença 

de dois estratos arbóreos, comuns das formações monoespecíficas arbóreas que substituem 

integralmente a subsere herbáceo-arbustiva anterior durante períodos que podem variar de 5 a 

20 anos dependendo do uso anterior e da fertilidade dos solos; alcançando entre 10 e 15 

metros de altura no final de seu desenvolvimento e seu interior mais sombreado e úmido 

enseja a instalação de epífitas indicando o radicalismo das transformações microclimáticas 

ambientais. Permite a instalação de espécies mais seletivas, que concorrem com a regeneração 

da capoeira. Corresponde ao estágio médio de regeneraçãoe pode ser observado na Figura 

6.2.2-6 que mostra este estágio sucessional em um dos quadrats do ponto 3. 
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Figura 6.2.2-6– Exemplo de capoeira. 

Foto: Thaisa Nadal, 2012. 

Capoeirão: associações mais complexas e duradouras, onde o hábito mais 

desenvolvido e diferenciado das espécies conduz à estratificação da vegetação arbórea em 

dois estratos definidos e mais um terceiro em formação, onde já sobressaem lianas e epífitas. 

O estrato superior pode alcançar de 15 a 25 metros de altura, dependendo das condições 

físicas do solo e de sua fertilidade e tem grande semelhança com a floresta primária. 

Corresponde ao estágio avançado de regeneração e pode ser observado na Figura 6.2.2-7, que 

mostra um dos quadrats do ponto5,onde encontra-se vegetação pouco densa com presença de 

muitas epífitas (maioria bromélias), copas de terceiro estrato com altura de 8,6 m e segundo 

de 3 m e uma única bracatinga com 10,7 m de altura, e na Figura 6.2.2-8, próxima ao 

empreendimento (22J 0505286 UTM 7218796). 
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Figura 6.2.2-7– Exemplo de capoeirão. 

Foto: Thaisa Nadal, 2012. 

 

 

Figura 6.2.2-8– Exemplo de floresta secundária. 

Foto: Thaisa Nadal, 2012. 

As espécies arbóreas encontradas na região de estudo podem ser observadas no 

Quadro 6.2.2-1. 
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Quadro 6.2.2-1– Espécies arbóreas observadas na região de estudo 

Espécie Nome popular 

Annonapalustris Chal-chal 

Araucariaangustifolia Pinheiro 

Britoasellowiana Sete-capotes 

Caesalpiniaferrea Pau-ferro 

Caesalpiniapeltophoroides Sibipiruna 

Campomanesiaxanthocarpa Guabiroba 

Cassia bicapsularis Canudo-de-pito 

Cassia ferruginea Chuva-de-ouro 

Cassia macranthera Fedegoso 

Cassia multijulga Cassia-aleluia 

Chorisiaspeciosa Paineira 

Erythrinacristagali Corticeira 

Eugenia uniflora Pitangueira 

Gallesia gorarema Pau-de-alho 

Ingauruguensis Ingá 

Jacarandamimosifolia Jacarandá-mimoso 

Jacarandapuberula Caroba 

Lueheadivaricata Açoita-cavalo 

Mimosa scabrella Bracatinga 

Pinus eliotis Pinus 

Psidiumcatlleyanum Araçá 

Schinusterebinthifolius Aroeira-preta 

Schinusterebinthifolius Aroeira-vermelha 

Tabebuia avellanedae Ipê-roxo 

Tabebuia ochracea Ipê-amarelo 

Tibouchina granulosa Quaresmeira 

Vitexmegapotamica Tarumã 

Fonte: Elaboração Própria. 

A análise dos quadrats apresenta de forma clara a disposição da vegetação no 

ambiente do empreendimento, como demonstra o Quadro6.2.2-2. 

O Mapa de Cobertura Vegetal (Desenho nº 119.028.1.5.07.001) apresenta a 

delimitação da cobertura vegetal a partir da análise de fotos aéreas datadas de 2008 tiradas na 

época da elaboração dos Estudos de Projeto Básico pelo empreendedor. A caracterização dos 

remanescentes florestais se dá conforme as descrições apresentadas acima. Utilizou-se a 

caracterização da vegetação nos quadrats (Tabela 6.2.2-2)realizada com exaustivo trabalho de 

campo, para, por semelhança, caracterizar toda a Área de Influência Direta. 
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Quadro 6.2.2-2 – Vegetação Atual por Quadrats 

 DEVASTADOS 
ESTAGIOS 

PIONEIROS 
CAPOEIRINHA CAPOEIRA CAPOEIRÃO 

A01 X X X X  

A02 X  X X  

A03 X X X X X 

A04 X X  X  

A05 X X  X  

B01 X  X X  

B02 X X X X  

B03 X X X X  

B04 X X  X  

B05  X  X X 

C01 X X X X  

C02 X X  X  

C03 X X X X  

C04 X X X X  

C05   X  X 

D01 X X  X  

D02 X X X X  

D03 X X X X  

D04 X X X X  

D05 X  X   

E01 X   X X 

E02 X  X   

E03 X X X   

E04 X X    

E05 X X    

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

 

Tabela 6.2.2-2 – Situação atual das Áreas de Preservação Permanente da Área de Influência Direta da 

PCH KM 19 

Tipo de Área de Preservação Permanente 
Área 

ha % 

APP para declividade >45°  

  Com vegetação 30,62 74,74 

Sem vegetação 10,35 25,26 

APP do Rio dos Patos   

Com vegetação 63,83 78,89 

Sem vegetação 17,08 21,11 

Fonte: Elaboração própria 
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6.2.2.4. Parecer Final 

A área do estudo está inserida numa área de tensão ecológica, entre as regiões da 

Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) e Estepe (campos).O histórico da área 

acompanha inúmeros ciclos de exploração agrícola ocorridos na região, como forma de 

subsistência das famílias que ali se estabeleceram. 

A extração dos recursos naturais renováveis na área ocasionou modificações 

significativas na cobertura florestal existente. A vegetação atualmente existente na área de 

influência direta caracteriza-se por pequenos capões remanescentes de araucária, plantio de 

árvores isoladas (pinheiros), reflorestamento de araucária, pinus e eucalipto (Figura 6.2.2-9), 

pastagem e agricultura. Encontram-se ainda na região pequenas “ilhas” de vegetação 

secundária. 

 
Figura 6.2.2-9- Reflorestamento com eucalipto. 

Foto: Thaisa Nadal, 2012. 

Foi identificada, com a análise florística do ambiente do empreendimento PCH 

KM 19uma área (ÁREA 1)com potencial interesse ecológico por se encontrar em melhor 

estágio de regeneração, como mostra a Figura 6.2.2-10. 

A área sugerida está localizada na porção norte da área de influência da PCH KM 

19, por ser uma área em melhor estado de preservação, onde ocorre, por exemplo, a espécie 

Araucaria angustifólia (Pinheiro-do-Paraná), que é um vegetal pioneiro e muito encontrado 

nas florestas primárias. Com caule em média de 60 cm de diâmetro e copa de até 
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12,34 m,formam o primeiro estrato, onde ocorre também a presença de epífitas, a maioria da 

família das bromeliáceas, principalmente dos gêneros AechmeaspeTillandsiasp,nos galhos 

mais altos. 

 

Figura 6.2.2-10- Imagem aérea com pontos plotados e sugestão de APA. 

Fonte: Elaboração própria. 

No sub-bosque, ou segundo estrato, encontra-se a Mimosa scabrella (bracatinga), 

espécie pioneira e típica, que ocorre na floresta secundária, muitas vezes em formações puras 

com caules em média de 25 cm e copas de até 7,46 m. Neste estrato podem ser observadas 

também espécies herbáceas e arbustivas principalmente de Asteraceae, Poaceae e Solanaceae 

e outras espécies como: Psidiumguajava (goiabeira), Psidiumcattleianum(araça), 

Capsicodendrondinisii (pimenteira), Schinusterebinthifolius(aroeira), Rolliniarugulosa 

(ariticum) ePiptocarphasp(vassourões). 

Nessa região, devido à densidade vegetal, não há a formação de um substrato denso. 

 

ÁREA 1 
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6.2.3. Diagnóstico Ambiental da Mastofauna 

6.2.3.1. Introdução 

Os mamíferos (em latim Mammalia) constituem uma classe de animais 

vertebrados, que se caracterizam pela presença de glândulas mamárias (que nas fêmeas, 

produzem leite para alimentação dos filhotes (ou crias)), e também pela presença de pelos ou 

cabelos. A maioria são animais endotérmicos, cuja temperatura corporal é controlada pelo 

cérebro, que também controla o sistema circulatório, incluindo o coração (ORR, 1986). O 

termo “mastofauna”, não encontrado nos dicionários, é amplamente utilizado em relatórios 

técnicos para designar o conjunto dos mamíferos, assim como também o termo “mamofauna” 

(PORTUGAL, 2012). 

Ainda de acordo com ORR (op. cit.), os mamíferos ocorrem em variados tipos de 

ambientes, desde o interior até as bordas de florestas, nas áreas de campos naturais, próximos 

às margens de rios e mesmo em ambientes que já foram muito alterados pelo homem em suas 

diversas atividades.  

Constituem um dos grupos mais importantes para a manutenção dos processos 

biológicos e da biodiversidade dos ecossistemas, principalmente tendo-se em vista a 

participação como dispersores de espécies vegetais, polinizadores e no controle populacional 

de outras espécies (DIRZO & MIRANDA, 1990). 

Na mastofauna terrestre, estão incluídas 5416 espécies (incluindo os seres 

humanos), distribuídas em aproximadamente 1200 gêneros, 152 famílias e 46 ordens 

(WILSON & REEDER, 2005). Entretanto, a utilização de novos métodos de análise 

molecular, aliada aos métodos clássicos já existentes, tem possibilitado a discriminação de 

novas espécies, o que proporciona, consequentemente, um aumento considerável no número 

de espécies de mamíferos. No Brasil, ocorrem aproximadamente 701 espécies de mamíferos, 

valor que representa 13% da mastofauna mundial e a maior riqueza de mamíferos de toda a 

Região Neotropical (FONSECA et al., 1996; REIS et al., 2006). 
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De acordo com a relação de mamíferos apresentadas no guia de campo publicado 

por REIS et al. (2009) estima-se que sejam conhecidas 183 espécies de mamíferos no estado 

do Paraná, valor que representa 25% da mastofauna brasileira e 3% da mastofauna mundial, 

comparando com os dados na IUCN em 2012.  

Estima-se que 56 espécies de mamíferos registradas para o estado estão presentes 

em alguma das categorias na Lista de Fauna Ameaçada do Estado do Paraná (MIKICH & 

BERNILS, 2004). De fato, vários planos de ação foram elaborados pelo Instituto Ambiental 

do Paraná visando à conservação para as diferentes espécies da fauna paranaense que se 

encontram ameaçadas de extinção ou cujas populações foram reduzidas significantemente 

(PARANÁ, 2009). 

O presente trabalho constitui o diagnóstico da mastofauna da área de influência do 

empreendimento PCH KM 19, que será implantado no rio dos Patos, localizado na 

mesorregião sudeste do Estado do Paraná. O diagnóstico tem como objetivo, além de 

conhecer a mastofauna da região, gerar informações que possibilitem a elaboração de um 

prognóstico da mastofauna para a futura instalação empreendimento. Prevendo os impactos 

decorrentes das obras é possível determinar medidas para minimizar e/ou compensar as 

influências negativas da construção e da operação, bem como de potencializar os efeitos 

positivos do empreendimento.  

O diagnóstico foi elaborado a partir de informações obtidas em estudos já 

publicados para a região e através de levantamento de campo. A partir dessas informações foi 

possível obter uma lista representativa das espécies da região, que é analisada e discutida, 

verificando as possíveis relações entre as espécies e a estabilidade do ecossistema como um 

todo e gerando uma avaliação do estado atual da mastofauna da região.  

As necessidades alimentares e reprodutivas podem limitar bastante a ocorrência 

de algumas espécies com requisitos específicos no que se refere a espaço físico (ORR, 1986). 

Assim, a presença ou ausência de mamíferos podem servir como indicadoras de qualidade 

ambiental (SÁNCHEZ, 2008). Deste modo, o levantamento de espécies pode indicar também 

o estado de conservação da região.  
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Na região de interesse, ocorre uma vegetação que, pelo avanço das atividades 

antrópicas, transformou-se num mosaico de fragmentos florestais, considerando a descrição 

do ambiente físico do Estado do Paraná realizado por Maack em 1968, quando já eram 

observadas as alterações (Figura 6.2.3-1). 

 
Figura 6.2.3-1- Vista parcial dos remanescentes florestais nas proximidades das 

margens do Rio dos Patos (22J Lat.: 507140 m E, Long.: 7226807 m S, em UTM). 
Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012. 

De fato, nos remanescentes florestais existentes na área proposta, ocorrem táxons 

predominantemente encontrados na Mata Atlântica, onde podem ser encontradas algumas 

espécies típicas da Floresta Estacional Semidecidual e principalmente da Floresta Ombrófila 

Mista, mesclando táxons oriundos da flora tropical Afro-brasileira e da temperada Austro-

brasileira, cujas comunidades florestais mostram variações correlacionadas às diversificações 

ambientais, apresentando desde formações densas, com árvores, arvoretas e arbustos, 

associadas a grupos de bromélias, taquarais e samambaias terrestres (VELOSO, & GÓES-

FILHO, 1982). Esses remanescentes propiciam uma diversidade de habitat, e, apesar da 

fragmentação, conseguem propiciar condição adequada para a instalação e manutenção de 

uma mastofauna relativamente rica, que encontra refúgio tanto nos remanescentes florestais 

próximos às margens do rio dos Patos, como também na mata ciliar que forma cordões ao 

longo das margens dos diversos afluentes (Figura 6.2.3-2).  

Entre as espécies vegetais comuns na região, estão a bracatinga (Mimosa 

scabrella Benth, Fabaceae), as bromélias (Aechmea spp. e Tillandsia spp. Bromeliaceae), o 
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monjoleiro (Acacia polyphylla DC, Leguminosae-Mimosoideae), os vassourões (Piptocarpha 

spp.) e outras espécies herbáceas e arbustivas das famílias Asteraceae, Poaceae e Solanaceae.  

Também podem ser encontradas várias espécies frutíferas nativas do local, como as espécies 

de araçá ou goiabeiras (Psidium spp. Myrtaceae), o ariticum (Rollinia spp. Annonaceae), a 

aroeira-mansa Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae, as palmeiras (Arecaceae), a 

pimenteira (Capsicodendron dinisii Schwancke, Canellaceae), bem como algumas exóticas, 

tais como a nespereira (Eriobotrya japonica Thunberg Lindley, Rosaceae), o limão-cravo 

(Citrus limonia Osbeck, Rutaceae) e a uva-do-japão (Hovenia dulcis Thunberg, 

Rhamnaceae). 

 
Figura 6.2.3-2- Vista parcial da vegetação nos remanescentes florestais que 

ocorrem na margem direita do Rio dos Patos. (22J Lat.: 507725 m E, Long.: 7226436 m S, em UTM) 
Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012. 

 
6.2.3.2. Materiais e Métodos 

6.2.3.2.1. Levantamento Secundário 

No período em que foram realizados os levantamentos de campo nem todas as 

espécies da mastofauna ocorrentes na região puderam ser identificadas. Assim, realizou-se 

uma busca na literatura de levantamentos da mastofauna já realizados para a região, a fim de 

complementar os dados primários, enriquecendo os estudos sobre a mastofauna ocorrente na 

região e possibilitando a comparação de dados. A referência consultada foi o Levantamento 
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Preliminar e Biologia da Mastofauna da RPPN Ninho do Corvo, no Município de 

Prudentópolis, Paraná, publicado por VOGEL et al., 2010. 

6.2.3.2.2. Levantamento Primário 

A fim de evitar impactos sobre a fauna e também obter o máximo de informações 

possível da população local sem o uso de métodos invasivos, tais como a técnica de captura e 

soltura, o levantamento de espécies foi feito através de várias caminhadas ao longo de trilhas 

e também através dos fragmentos florestais existentes em ambas as margens do Rio dos Patos 

e seus afluentes, procurando abranger toda a área de influência direta das PCHs no meio 

biótico.  

Além dos caminhos percorridos, também foram realizadas entrevistas informais 

com as pessoas que residem nas áreas próximas, visando complementar as informações sobre 

a distribuição das espécies e também sobre o possível avistamento anterior de espécies de 

mamíferos que ocorrem na região.  

As excursões foram feitas entre os meses de julho e setembro, perfazendo um total 

de 144 (cento e quarenta e quatro) horas de caminhada, não computado o período utilizado 

para as entrevistas. 

Os dados foram obtidos através de evidências diretas (observações visuais ou 

auditivas) e evidências indiretas, baseadas na presença de abrigos (buracos em barrancas 

próximas dos corpos hídricos, espaço entre as raízes das espécies arbóreas dos fragmentos 

florestais existentes, fendas nas rochas próximas da calha principal do rio e seus afluentes, 

ninhos nos sótãos de edificações humanas e em edificações industriais abandonadas, tocas no 

solo ou em restos de vegetação sob a serapilheira dos bosques, buracos em troncos de árvores 

e outros), dejetos, rastros, pelos e restos de alimentos. A Figura 6.2.3-3 mostra a busca por 

vestígios da mastofauna na região do empreendimento. 



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                                        III-40 

 
Figura 6.2.3-3- Busca de vestígios da mastofauna na divisa enre um campo cultivado e a Floresta Ombrófila 

Mista com Araucária (22J Lat.: 7218472 m S; Long.: 505075 m E, em UTM). 
Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012. 

As Figuras 6.2.3-4 e 6.2.3-5 mostram vestígios de pelos e fezes de mamíferos 

observados durante o levantamento de campo. 

 
Figura 6.2.3-4- Pelos de mamíferos observados na região (UTM 22J Long.: 505075 m E; Lat.: 7218472 m S) 

Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012. 

 
Figura 6.2.3-5- Fezes de mamíferos arborícolas na região (UTM 22J Long.: 505199 m E; Lat.: 7218468 m S) 

Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012. 
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Além de utilizar trilhas, também foram registrados indivíduos presentes nos 

acessos abandonados e em pontos selecionados aleatoriamente dentro dos fragmentos 

florestais e dos ambientes artificiais que representam a diversidade de cultura agropastoril de 

região. Essa seleção visa amostrar toda a diversidade de habitats na região em ambas as 

margens do rio dos Patos. Os trajetos foram percorridos uma vez para cada período do dia, 

sendo quatro períodos distintos: matutino, vespertino, anoitecer e horas crepusculares. 

A identificação e classificação das espécies foi feita consultando o guia de campo 

para a fauna do Paraná (REIS et al., 2009), bem como a Lista de Fauna Ameaçada do Estado 

do Paraná (MIKICH & BERNILS, 2004) e as referências para as espécies da mastofauna 

brasileira listadas internacionalmente (IUCN, 2012).  

Os dados foram classificados e analisados de acordo com a distribuição por 

Ordem de mamíferos, já que os indivíduos pertencentes a uma ordem geralmente participam 

da mesma guilda trófica, possibilitando a sua identificação como um componente de extrema 

importância para o funcionamento do ecossistema como um todo.  

6.2.3.3. Resultados e Discussão 

A compilação das informações obtidas gerou o registro de 30 (trinta) espécies de 

mamíferos silvestres na região, pertencentes a 8 (oito) ordens representadas na Figura 6.2.3-6, 

foram registradas seis espécies exóticas, e de importância econômica. Considerando que no 

Paraná, dos mamíferos descritos atualmente, sejam conhecidas 182 espécies, os mamíferos 

resultantes deste estudo equivalem a 16% das espécies do estado.  

Dentre as espécies silvestres encontradas, não foram detectadas espécies 

endêmicas, pois as citadas são de ampla ocorrência na região Sul do país e no Estado do 

Paraná. Também não foram encontradas espécies invasoras nem espécies extintas localmente, 

sendo que as espécies exóticas presentes são de ampla utilização pelos habitantes da região 

em suas atividades agrícolas e pastoris, tais como o boi, a cabra, o cão doméstico, o cavalo, a 

ovelha e o porco.  
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Figura 6.2.3-6 - Ordens de Mamíferos encontradas na Região do Rio dos Patos 

Fonte: Elaboração própria. 

As espécies de mamíferos registradas para região estão relacionadas no Apêndice 

A, onde foram classificadas por Ordem, Família e citadas ao lado dos nomes populares ou 

como são conhecidas na região de interesse. Como pode ser verificado, a Ordem Rodentia 

(Bowdich, 1821), foi a mais representativa (Tabela 6.2.3-1). De fato, Rodentia constitui a 

Ordem mais representativa da mastofauna mundial, com 2258 espécies catalogadas até o 

presente (IUCN, 2012), o que corresponde a 50% do total de mamíferos no mundo (5501 

espécies, de acordo com a IUCN, op. cit.). 

As espécies da Ordem Rodentia, além da sua importância numérica, constituem 

um fator muito importante ecologicamente, que está associado a sua diversidade. O nome do 

grupo vem do fato que possuem uma dentição altamente especializada para roer, uma das 

chaves do enorme sucesso dos roedores e seu papel na cadeia trófica (ORR, 1986). 

Sua importância na maioria dos ecossistemas onde habitam está relacionada com a 

alta taxa reprodutiva de muitas de suas espécies, estas predadas por muitas espécies de maior 

porte na mastofauna, classificadas como consumidores secundários Esta ordem também 

representa importância significativa na dispersão das espécies vegetais, sendo carreadores de 

sementes e outros propágulos.  
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Alguns representantes desta Ordem possuem hábitos arborícolas, ou seja, passam 

a vida inteira no dossel florestal ou raramente deixam o chão, fazendo com que sua presença 

possa ser classificada como um indicador de boa qualidade ambiental.  Existem também 

espécies que estão associadas à fauna aquática, que juntamente com as outras espécies da 

comunidade, apresentam especializações alimentares e hábitos essenciais ao ambiente onde 

ocorrem.  

A Capivara, a Cutia, o Esquilo, a Paca, o Porco-espinho, o Preá, o Rato-do-

banhado, o Rato-do-chão, e outras espécies de rato, bem como o Tuco-tuco, são 

representantes da mastofauna de roedores que ocorrem na Região do Rio dos Patos. Dentre 

esses, Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823), a Cutia, constitui uma espécie cuja população 

tem decrescido bastante nos últimos anos (IUCN, 2012), carecendo de cuidados especiais nas 

regiões que sofrem com as atividades antrópicas. 

Tabela 6.2.3-1 - Espécies da Ordem Rodentia, que ocorrem na região do Rio dos Patos 

NOME 
POPULAR 

ESPÉCIE 

 

AMOSTRAGEM ÁREAS DE 
OCORRÊNCIA 

Capivara Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) A EP, AQ 
Cutia Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823) VP VS 
Esquilo Sciurus aestuans (Thomas, 1901) A VS 
Paca Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) A VS, AQ 
Porco-espinho Sphiggurus villosus (Cuvier, 1824) E CI 
Preá Cavia aperea (Erxleben, 1777) E VS 
Rato Brucepattersonius iheringi (Thomas, 1896) A VS 
Rato Juliomys  pictipes  (Oosgod, 1933) A VS 
Rato Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) A VS 
Rato-do-banhado Myocastor coypus (Molina, 1782) A VS, AQ 
Rato-do-chão  Akodon montensis (Thomas, 1913) A VS 
Tuco-tuco Ctenomys torquatus (Lichtenstein, 1830) E VS 
Amostragem: indica o modo de registro da espécie na área de estudo, onde A=avistamento; (E)=entrevista; (VP)=vestígios-
pegadas. Ocorrência: AQ=aquático; DE=devastado; EP=veg. pioneira; CI=capoeirinha; CA=capoeira; CO=capoeirão; 
VS=vegetação secundária 

Fonte: Elaboração própria. 

Dentre as espécies já citadas para a região por VOGEL et al. (2010), listadas no 

Apêndice A, estão a paca, Cuniculus paca (Linnaeus, 1766), o caxinguelê Guerlinguetus 

ingrami Thomas, 1901 (não registrado no levantamento de campo), o rato-do-chão Akodon 

montensis (Thomas, 1913), o rato Brucepattersonius cf. iheringi (Thomas, 1898) e outra 

espécie de rato Uliomys pictipes (Oosgod,1933). Deste modo, pode-se considerar que as 

espécies de ratos Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) e Myocastor coypus (Molina, 
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1782) e a espécie de esquilo Sciurus aestuans Thomas, 1901, a capivara Hydrochoerus 

hydrochaeris (Linnaeus, 1766), o porco-espinho Sphiggurus villosus (Cuvier, 1824), o preá 

Cavia aperea Erxleben, 1777, o rato-do-banhado Myocastor coypus (Molina, 1782), bem 

como o tuco-tuco Ctenomys torquatus (Lichtenstein, 1830), são citadas pela primeira vez para 

a fauna da Ordem Rodentia na região. 

A Figura 6.2.3-7 mostra um exemplar de Sciurus aestuans avistado no 

levantamento de campo realizado na região da PCH. 

 
Figura 6.2.3-7- Esquilo (Sciurus aestuans Thomas, 1901) observado na região (UTM 22J Long.: 505321 m E, 

Lat.: 7218738 m S) 
Foto: Shayene Marzarotto, 2012. 

A Figura 6.2.3-8 mostra pegadas de cutia avistadas durante o levantamento e a 

Figura 6.2.3-9 mostra um indivíduo da Ordem Rodentia atropelado na região. 

 
Figura 6.2.3-8- Pegada dianteira de Cutia Dasyprocta azarae  

(UTM 22J Long.: 505214 m E, Lat.: 7227481 m S) 
Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012. 
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Figura 6.2.3-9- Rodentia Bowdich, 1821 atropelado em UTM 22J  

Long.: 499080 m E, Lat.: 7215480 m S. 
Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012. 

Outro grupo bastante representativo na região foi o da Ordem Chiroptera 

Blumenbach, 1779 (Tabela 6.2.3-2). Conhecidos popularmente como morcegos, as espécies 

pertencentes a esta ordem são componentes importantíssimos nos ecossistemas, já que são 

componentes essenciais da cadeia trófica.  A ordem Chiroptera tem a dieta mais variada da 

mastofauna, pois podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, pólen, artrópodes, pequenos 

vertebrados, peixes e sangue (IUCN, 2012).  

Tabela 6.2.3-2 -  Espécies da Ordem Chiroptera Blumenbach, 1779 que ocorrem na região. 

NOME 
POPULAR 

ESPÉCIE 

 

AMOSTRAGEM ÁREAS DE 
OCORRÊNCIA 

Morcego Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) AE VS 
Morcego Sturnira lilium (Geoffroy, 1810)  AS VS 
Morcego Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)   AS VS 
Morcego Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)  AS VS 
Morcego-beija-flor Anoura caudifer (Geoffroy, 1818)  AS VS 
Morcego-marrom Histiotus montanus (Philippi & Landbeck, 1861) AE VS 
Morcego-vampiro  Desmodus rotundus (Geoffroy, 1810)  AS VS 
Amostragem: indica o modo de registro da espécie na área de estudo, onde A=avistamento; (E)=entrevista; (S) dados 
secundários (VP)=vestígios-pegadas. Ocorrência: AQ=aquático; DE=devastado; EP=veg. pioneira; CI=capoeirinha; 
CA=capoeira; CO=capoeirão; VS=vegetação secundária 

Fonte: Elaboração própria 

Além das espécies de morcegos citadas para a região por VOGEL et al. (2010), 

foram encontradas duas novas espécies para a região, são elas: Tadarida brasiliensis (I. 

Geoffroy, 1824) e Histiotus montanus (Philippi & Landbeck, 1861). 
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As populações de morcegos têm sofrido bastante devido a perseguição e o 

extermínio constante, já que são associados indiscriminadamente com a transmissão do vírus 

da raiva. Também são bastante afetados pela alteração de hábitat (MMA, 2003). 

Na estrutura e dinâmica das comunidades, os morcegos atuam como 

polinizadores, dispersores de sementes e no controle das populações de insetos (IUCN, 2012). 

Também são fornecedores de nutrientes em locais de difícil acesso para outras populações, 

como cavernas e fendas nos costões rochosos. Deste modo, é provável que os morcegos 

utilizem a calha principal do Rio dos Patos como um dos seus principais corredores em busca 

de alimentos, ressaltando a importância do rio para todo o ecossistema da região. 

A Ordem Carnivora Bowdich, 1821, é representada na região do rio dos Patos 

pelo Cachorro-do-mato, pelo Furão, pela Irara, pela Jaguatirica e pelo Quati (Tabela 6.2.3-3). 

Este último, juntamente com o mão-pelada Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798), este não 

registrado no levantamento de campo, foram os únicos carnívoros citados por VOGEL et al. 

(2010) para a região. 

Tabela 6.2.3-3 - Espécies da Ordem Carnivora que ocorrem na região do Rio dos Patos. 

NOME POPULAR ESPÉCIE AMOSTRAGEM OCORRÊNCIA 

Cachorro-do-mato Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) E VS 

Furão Galictis cuja (Molina, 1782) E VS 

Irara Eira barbara (Linnaeus, 1758) E VS 

Jaguatirica Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) E VS 

Quati Nasua nasua (Linnaeus, 1766) ES VS 

Amostragem: indica o modo de registro da espécie na área de estudo, onde A=avistamento; (E)=entrevista; (S) dados 
secundários; (VP)=vestígios-pegadas. Ocorrência: AQ=aquático; DE=devastado; EP=veg. pioneira; CI=capoeirinha; 
CA=capoeira; CO=capoeirão; VS=vegetação secundária 

Fonte: Elaboração própria 

Por estarem no topo da pirâmide alimentar, os carnívoros citados têm uma grande 

importância ecológica na região do rio dos Patos, visto que podem regular a população de 

presas naturais e, desta forma, influenciar toda a dinâmica do ecossistema em que vivem. Na 

ausência de predadores, as presas naturais dos carnívoros, como mamíferos herbívoros, 

roedores (Ordem Rodentia), aves, répteis e insetos tendem a se multiplicar exponencialmente, 

podendo trazer sérios prejuízos aos ecossistemas naturais, bem como àqueles construídos pelo 

homem (agricultura). 
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O desmatamento e a consequente fragmentação/redução florestal de habitats 

naturais, causado pela expansão das fronteiras agrícolas na região estudada, vêm diminuindo 

as populações de carnívoros, carecendo de medidas urgentes para a sua contenção. É o caso 

da espécie Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758), conhecida popularmente como jaguatirica, o 

celote ou gato-do-mato, que consta na lista das espécies vulneráveis localmente (MMA, 

2003). Trata-se de um felino (Felidae G. Fischer de Waldheim, 1817) topo de cadeia trófica, 

que se alimenta de mamíferos pequenos e médios, como roedores, macacos, morcegos e 

outros. Também pode atuar no controle das populações de lagartos, cobras e muitas outras 

espécies, pois também comem ovos e peixes.  

No entanto, o atual modelo de ocupação das terras pela agropecuária na região do 

Rio dos Patos, não poupa nem mesmo as áreas de preservação permanente, conforme pode ser 

visto na figura abaixo (Figura 6.2.3-10). Além de reduzir consideravelmente a disponibilidade 

de habitat para a fauna silvestre, o modelo de ocupação gera uma zona de conflito entre os 

ecossistemas remanescentes e as terras utilizadas para a agropecuária, um local onde a criação 

fica susceptível ao ataque dos carnívoros. Deste modo, a falta de informação leva a caça 

indiscriminada de espécies consideradas nocivas às atividades antrópicas na região. 

 
Figura 6.2.3-10 - Bovinocultura (Lat.: 505843m, E; long.: 7218737m S, em UTM) 

Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012.  

A única espécie exótica da Ordem Carnivora avistada na região foi a do cão 

doméstico (Canis sp. Linnaeus, 1758), conforme pode ser observado na Figura 6.2.3-11. 

Além da utilização convencional da espécie como animal de estimação ou para a guarda 

patrimonial, foram feitos vários relatos de utilização na caça predatória praticada na região. 

Este fato merece atenção, pois com a realização das obras na região, a pressão de caça pode 
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ser intensificada. Poderá ocorrer um aumento da população de cães domésticos nas 

proximidades dos canteiros de obras, afugentando e predando outras espécies da mastofauna 

local em pelo menos algum dos seus estágios de desenvolvimento. 

 
Figura 6.2.3-11- Pegada de Canis spp. (UTM 22J Long.: 505109 m E, Lat.: 7218468 m S) 

Foto: Francisco Antonio Zpevak, 2012. 

Apenas duas espécies de primatas foram avistadas na região (Tabela 6.2.3-4). 

Tabela 6.2.3-4 - Espécies da Ordem Primates avistadas na região do Rio dos Patos. 

NOME 
POPULAR 

ESPÉCIE 

 

AMOSTRAGEM ÁREAS DE 
OCORRÊNCIA 

Bugio-ruivo Alouatta clamitans Cabrera, 1940 E VS 
Macaco-prego Cebus nigritus (Goldfuss, 1809) A, E, S VS 
Amostragem: indica o modo de registro da espécie na área de estudo, onde A=avistamento; (E)=entrevista; (S) dados 
secundários; (VP)=vestígios-pegadas. Ocorrência: AQ=aquático; DE=devastado; EP=veg. pioneira; CI=capoeirinha; 
CA=capoeira; CO=capoeirão; VS=vegetação secundária 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme informações dos habitantes locais, os bugios pertencentes à espécie 

Alouatta clamitans Cabrera, 1940, possuem uma população bastante reduzida. A espécie tem 

sido foco de um Plano de conservação (PARANÁ, 2009) com ênfase na preservação de seu 

habitat. Trata-se de uma espécie de herbívoro que se alimenta principalmente de folhas, 

flores, frutos, caules e brotos de trepadeiras e epífitas que ocorrem na região. Sua presença foi 

constatada em vários lugares, nos fragmentos de floresta bem preservados, onde podiam 

também ser avistadas as folhas de bromélias que foram desbastadas e espalhadas pelo chão da 

floresta. Também foram avistados por populares nas plantações de milho próximas às 

margens do rio dos Patos.  
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Por serem poucos ativos, os bugios tornaram-se alvo muito fácil para a caça, como 

contam os populares da região, pois eram preferidos pelos caçadores que outrora andavam 

pelas margens do rio dos Patos. Embora deixe bastante evidência da sua ocorrência na região, 

a espécie não tinha sido avistada em levantamentos anteriores (VOGEL et al. 2010).  

A espécie Cebus nigritus (Goldfuss, 1809), também foi encontrada por VOGEL et 

al. (2010) em levantamento preliminar na região. Conhecido como macaco-prego, é bastante 

comum nas matas secundárias e na vegetação ciliar da região em estudo. Trata-se de um 

macaco onívoro, que por se alimentar de uma ampla variedade de vegetais, contribui de 

maneira significativa para a dispersão de sementes e outros propágulos das espécies da mata 

ciliar, tendo grande importância na manutenção do ambiente florestal. O macaco-prego 

também consta como uma espécie quase ameaçada de extinção na lista da IUCN (2012).  

De fato, juntamente com a Ordem Carnivora, as espécies da Ordem Primates são 

as que têm maior proporção de espécies ameaçadas (IUCN, 2012). Isto se deve 

principalmente ao fato de que os primatas possuem baixa tolerância à destruição das florestas 

e os carnívoros apresentam baixas densidades populacionais e grande necessidade de espaço. 

Essas são espécies que também sofrem bastante com a caça, tanto para alimentação como para 

evitar os supostos prejuízos às culturas. Assim, constituem grupos que carecem de estudos e 

cuidados especiais em ambientes que estão para sofrer um incremento nas atividades 

antrópicas. 

A presença de representantes das Ordens Carnivora e Primates são bons 

indicadores da conservação de muitos dos fragmentos florestais encontrados na região, pois 

espécies de topo da cadeia trófica só conseguem se manter em ambientes relativamente bem 

conservados (ORR, 1986).  

Da Ordem Artiodactyla Owen, 1848, Família Cervidae Goldfuss, 1820, podemos 

citar para a região Mazama gouazoubira (G. Fischer [von Waldheim], 1814), o popularmente 

conhecido veado-catingueiro. De um indivíduo jovem, foram encontradas pegadas 

(Lat.:505583 m E; Long.: 7227408 m S, em UTM) e a identificação foi confirmada por 

moradores locais. Conforme informações obtidas, indivíduos da espécie são avistados 
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frequentemente alimentando-se de brotos, flores e frutos da região. Trata-se de uma espécie 

predada pelo cachorro doméstico, por Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766), conhecido por 

cachorro-do-mato, e por felinos, como Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758), todos estes 

citados para a região. Outra ameaça para Mazama gouazoubira (G. Fischer [von Waldheim], 

1814) é a caça predatória, realizada em excursões clandestinas realizadas nas margens do rio 

dos Patos e seus afluentes, aumentando mais ainda a preocupação com a preservação da 

espécie na região. 

As espécies exóticas da Ordem Artiodactyla Owen, 1848, são representadas por 

vários bovídeos (Bovidae Gray, 1821) na região do rio dos Patos, constituem uma família de 

mamíferos ruminantes à qual pertencem animais domésticos como o boi, a cabra e a ovelha. 

O Boi (designação genérica para os animais do gênero Bos Linnaeus, 1758) e a 

cabra (Capra spp.) são mamíferos muito presentes na área estudada. As espécies Bos taurus 

Linnaeus, 1758 e Capra sp. Linnaeus, 1758, têm importância produção de carne, couro e leite. 

A ovelha (Ovis sp. Linnaeus, 1758), além dos produtos citados, fornece também a lã. As crias 

recém-nascidas são bastante frágeis, e a época de partos coincide com os meses de inverno, 

carecendo de cuidados especiais pelos criadores devido à incidência de ataques de carnívoros 

silvestres existentes na região estudada, principalmente por Leopardus pardalis (Linnaeus, 

1758). 

O porco (designação genérica para os animais do gênero Sus Linnaeus, 1758), 

também da Ordem Artiodactyla, família Suidae Gray, 1821, são criados na região com o 

objetivo de aproveitamento da carne. Para sua alimentação utiliza-se o milho (Zea mays L.).  

A espécie Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758), da família Dasypodidae Gray, 

1821, constitui a única espécie da Ordem Cingulata Illiger, 1811 que podemos citar com 

segurança para a região. Conhecida popularmente como tatupeba é um animal onívoro, 

alimenta-se de uma vasta gama de plantas e animais, inclusive carcaças, o que lhe confere a 

possibilidade de transmitir o botulismo.  
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Nas proximidades da região onde foi avistado (Lat.: 506870 m E; Long.: 

7225939 m S, em UTM), é comum encontrá-lo solitário e em túneis que ele escava para se 

esconder dos predadores, nas bordas dos fragmentos florestais e nos campos. Trata-se de uma 

espécie de ampla tolerância à modificação de habitat e população relativamente grande nas 

áreas preservadas (IUCN, 2012). 

Embora bem distribuída na região sul do Brasil, Lutreolina crassicaudata 

(Desmarest, 1804), da Ordem Didelphimorphia Gill, 1872, família Didelphidae (Gray, 1821), 

também conhecida popularmente como cuíca-de-cauda-grossa, trata-se de uma espécie cujos 

hábitos ainda não são muito conhecidos (WILSON & REEDER, 2005). É um marsupial semi-

aquático semelhante a uma lontra, que foi avistado imediatamente após um atropelamento 

próximo do Rio dos Patos (Lat.: 499180 m E; Long.: 7215251 m S, em UTM) por volta das 

19h. Embora não seja preocupante o seu estado de preservação a espécie constitui um 

importante elemento da cadeia trófica do ecossistema, conhecida pois é predadora de insetos, 

peixes e outros pequenos vertebrados (IUCN, op. cit.). 

Da Ordem Pilosa Flower, 1883, também foi citado para a região em estudo o 

tamanduá-mirim, Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758), espécie amplamente adaptável a 

uma grande variedade de habitats. Na região de interesse foi avistado no final do dia, um 

indivíduo jovem alimentando-se em um formigueiro (Lat.: 510802 m E, Long.: 7226323 m S, 

em UTM). Trata-se de uma espécie importante para o controle populacional de insetos 

(IUCN, 2012). Por outro lado, de acordo com os moradores locais, é bastante vulnerável ao 

ataque de animais domésticos e atropelamento nas margens das rodovias. 

O único representante da Ordem Perissodactyla encontrado na região foi o cavalo 

(Equus sp. Linnaeus, 1758), uma espécie exótica criada na região para auxiliar nas atividades 

de pastoreio ligadas à bovinocultura. 

6.2.3.4. Conclusões 

Considerando as condições metodológicas nas quais os resultados foram obtidos e 

analisados, é possível concluir que a mastofauna local está associada aos fragmentos florestais 
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da floresta ombrófila mista e às demais formas de vegetação marginal ocorrentes ao longo do 

rio dos Patos e seus afluentes. Apesar da região proposta para o empreendimento PCH KM 19 

possuir muitas áreas antropizadas e da vegetação remanescente apresentar-se bastante 

fragmentada, os fragmentos florestais existentes apresentam uma fauna exuberante e 

representativa da mastofauna paranaense. A presença de diversas espécies de mamíferos 

arborícolas e de mamíferos topo de cadeia trófica também é um fator que confirma o bom 

estado de conservação dos fragmentos preservados. 
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6.2.4. Diagnostico Ambiental da Avifauna 

6.2.4.1. Introdução 

As aves constituem uma classe de animais vertebrados, bípedes, homeotérmicos, 

ovíparos, caracterizados principalmente por possuírem penas, apêndices locomotores 

anteriores modificados em asas, bico córneo e ossos pneumáticos (ORR, 1986).  

As aves constituem um grupo com aproximadamente 10.000 espécies 

identificadas na atualidade, constituindo um dos grupos mais diversificados entre os 

vertebrados (IUCN, 2012). Atualmente, o Brasil conta com mais de 1.800 espécies de aves 

ocorrendo em território nacional (CBRO, 2011). Destas, já foram registradas mais de 200 

espécies cuja ocorrência é restrita à Mata Atlântica, bioma que ocorre na área de influência da 

PCH KM 19 e considerado um dos mais ameaçados do mundo, principalmente devido à 

proximidade de suas áreas daquelas com aumento significativo das atividades antrópicas nos 

últimos anos (CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL et al., 2000). 

No Estado do Paraná, de acordo com levantamentos recentes, estima-se que mais 

da metade das espécies registradas (de um total de 744 espécies) sejam da ordem 

Passeriforme (SCHERER-NETO et al., 2011). 

O levantamento da diversidade da avifauna da região é imprescindível para 

conhecer a capacidade do ambiente de sustentar as populações naturais que ali ocorrem, 

fazendo deste estudo um bom indicador da qualidade ambiental na região. De fato, podemos 

inferir muito à respeito do local, principalmente tendo-se em vista os quesitos específicos para 

o habitat de cada um dos grupos componentes da avifauna, bem como da interação 

interespecífica no local onde se pretende instalar um empreendimento. 

Toda a riqueza florística da região provavelmente influencia bastante a 

diversidade das espécies que compõem a avifauna que ocorre onde foi planejada a construção 

da pequena central hidroelétrica, que é composta principalmente por grupos de aves 

normalmente associadas à vegetação ciliar nas regiões de abrangência da Mata Atlântica. 



 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                  III-54 

6.2.4.2. Importância da vegetação local para a avifauna 

O ambiente estudado propicia uma grande diversidade de habitat, condição 

adequada para a instalação e manutenção de uma avifauna bastante rica, que encontra refúgio 

tanto nos remanescentes florestais próximos às margens do rio dos Patos, como também na 

mata ciliar que forma cordões ao longo das margens dos diversos afluentes. 

Entre as espécies arbóreas mais comuns nestas florestas estão a bracatinga 

(Mimosa scabrellaBenth, Fabaceae), as bromélias (Aechmea spp. e Tillandsia 

spp.,Bromeliaceae), o monjoleiro (AcaciapolyphyllaDC, Leguminosae-Mimosoideae), os 

vassourões(Piptocarpha spp.) e outras espécies herbáceas e arbustivas das famílias 

Asteraceae, Poaceae e Solanaceae.  Também podem ser encontradas várias espécies frutíferas 

nativas do local, cujas flores, frutos e sementes servem de alimento para a avifauna, como as 

espécies de araçá ou goiabeiras (Psidiumspp. Myrtaceae), ariticum (Rolliniaspp.Annonaceae), 

aroeira-mansa (SchinusterebinthifoliusRaddiAnacardiaceae), palmeiras (Arecaceae), 

pimenteira (CapsicodendrondinisiiSchwancke, Canellaceae), bem como algumas exóticas, 

tais como a nespereira (EriobotryajaponicaThunbergLindley, Rosaceae), o limão-cravo 

(CitruslimoniaOsbeck, Rutaceae) e a uva-do-japão(HoveniadulcisThunberg, Rhamnaceae). 

6.2.4.3. Objetivos 

O objetivo do presente trabalho foi conhecer a avifauna de toda a área delimitada 

como de influência direta e indireta da PCHKM19, com vistas a minimizar e/ou compensar as 

influências negativas da construção e operação, bem como de potencializar os efeitos 

positivos do empreendimento. Especificamente, os estudos visaram: 

- obter uma lista representativa das espécies da região; 

- obter o máximo de informações das populações locais e seus vínculos com a 

comunidade e o ambiente físico; 

- verificar possíveis relações entre as espécies e a utilização das informações 

catalogadas como indicadoras da qualidade ambiental e da estabilidade do 

ecossistema como um todo. 
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6.2.4.4. Métodos 

Antes da realização da fase de coleta dos dados primários, foram verificados os 

registros existentes na bibliografia, considerando-se artigos científicos e outras publicações 

que apresentam dados sobre a avifauna da região a ser estudada (SCHERER-NETO & 

STRAUBE, 1995; MMA, 2003; MIKICH & BÉRNILS, 2004; STRAUBE  et al., 2005; 

GIMENES et al, 2007; SIMÕES, L.L., 2010; VOGEL et al., 2010, SCHERER-NETO et al., 

2011), bem como o ordenamento taxonômico adequado a ser utilizado (CBRO, 2011). Os 

resultados do trabalho de VOGEL et al., (op.cit.) foram utilizados como dados secundários de 

referência para as buscas na região, tendo-se em vista a proximidade da RPPN Ninho do 

Corvo da região de interesse para o empreendimento em questão. 

A fim de registrar a ocorrência e identificar as aves até o nível de espécie, foram 

realizados levantamentos de curto período (mínimo de 8 e máximo de 12 horas diárias) entre 

os meses de julho, agosto e setembro de 2012, totalizando 15 dias (144 horas de esforço) 

através de transecção a pé (WILLIS & ONIKI, 1981) da vegetação ciliar que ocorre nas 

margens do Rio dos Patos e seus afluentes, bem como dos demais remanescentes florestais 

nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 

As observações foram feitas diretamente, com o auxílio de binóculos, lunetas e 

máquinas fotográficas, procurando registrar todas as características passíveis de serem 

utilizadas no diagnóstico ambiental. As coordenadas geográficas do local, características do 

habitat onde a espécie foi observada e o horário do avistamento também foram considerados, 

tendo-se em vista a construção da curva de acumulação de espécies ou curva de esforço do 

coletor, a fim de avaliar o quanto o inventário foi suficiente (VIELLIARD & SILVA, 1989; 

KREBS, 1989; SICK, 1997, SIMÕES, L.L., op. cit.; MARTINS & SANTOS, 1999; 

SANTOS, 2004). 

Os resultados foram estudados considerando-se inicialmente a representatividade 

das principais Ordens avistadas, depois foram consideradas as principais famílias e para 

aquelas famílias que não foram muito representativas quando se trata de número de indivíduos 

avistados, foi considerada apenas a distribuição por guilda trófica em conjunto com os demais 
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grupos já analisados por família, baseando-se nos dados bibliográficos disponíveis, nas 

informações já catalogadas para as espécies (IUCN, 2012) e nas observações in loco. 

6.2.4.5. Resultados 

Os resultados do esforço amostral por espécie avistada, obtido durante as visitas 

às áreas propostas para o estudo incluindo a vegetação ciliar e os fragmentos existentes dentro 

da área de influência, estão representados na Figura 6.2.4-1. 
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Figura 6.2.4-1-Número de espécies avistadas em função do tempo de busca 

Fonte: Elaboração própria 

Analisando os resultados na Figura 6.2.4-1, verificou-se que após o quinto dia de 

amostragem (60 horas de esforço) o número de espécies encontradas por hora de busca 

permaneceu relativamente constante. 

De maneira geral, o número de espécies amostradas é inicialmente alto, depois 

diminui abruptamente até atingir a estabilidade, indicando assim que grande parte da riqueza 

total da área foi amostrada (MARTINS & SANTOS, 1999; SANTOS, 2004). Como pode ser 
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verificado na Figura 6.2.4-1, não houve um decréscimo considerável no número de espécies 

levantadas por hora de esforço após o período de 60 horas, sendo importante salientar que, 

apesar de grande, o esforço empregado não foi suficiente para o conhecimento de toda a 

avifauna local, pois novas espécies continuaram a ser encontradas. 

A ausência de dados populacionais padronizados deve estimular a realização de 

novos estudos na região do rio dos Patos, abrangendo um maior número de localidades e a 

análise qualitativa e quantitativa da avifauna em diferentes épocas do ano. 

Os resultados obtidos durante o levantamento de campo geraram uma lista 

contendo 93 espécies. Destas, 89 (oitenta e nove) espécies são aves silvestres, pertencentes a 

41 famílias e 16 ordens (Apêndice A). Verificou-se que a ordem mais abundante na região 

amostrada foi a Passeriforme, representada por 50 (cinquenta) espécies, enquanto que os 

demais grupos totalizaram 39 espécies. De acordo com o levantamento de Vogelet al. (2010) 

foram encontradas na região 87 espécies agrupadas em 36 famílias, indicando assim que o 

presente levantamento correspondeu à expectativa no que tange ao número de espécies 

existentes na área. 

Foram observadas na região quatro espécies exóticas. As espécies exóticas mais 

comuns são três da Ordem dosGalliformesLinnaeus, 1758, sendo duas espécies da família 

PhasianidaeHorsfield, 1821: a galinhacomum da espécieGallusgallusdomesticus (Linnaeus, 

1758), e Pavo sp. (Linnaeus, 1758), o pavão; e uma espécie da família Numididaede 

SélysLongchamps, 1842, a Numidameleagris (Linnaeus, 1758) popularmente conhecida como 

Galinha-d’angola. As três espécies são utilizadas como fonte de proteína para alimentação 

humana, na forma de carne ou ovos. Juntamente com elas, são criadas também algumas 

espécies de gansos(Ansersp.Brisson, 1760), Anseriformes, da família Anatidae. 

Não foram encontradas espécies raras ou em extinção durante o estudo de campo, 

apesar de o levantamento secundário ter apontado a ocorrência de pelo menos duas espécies 

em risco na região, o grimpeiro e o gavião-pega-macaco. Entretanto, foi observada uma 

espécie classificada como “vulnerável” de acordo com a Lista Vermelha das Espécies 

Ameaçadas da IUCN (2012) e “em perigo” na Lista das Espécies da Fauna Brasileira 
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Ameaçadas de Extinção do MMA (2003), conhecida popularmente como Pica-pau-de-cara-

canela (DryocopusgaleatusTemminck, 1822). 

O Apêndice A apresenta o registro fotográfico de algumas espécies observadas na 

área de influência do empreendimento durante as atividades de campo. 

As aves integrantes da ordem Passeriforme, a mais abundante na região,são 

conhecidas popularmente como pássaros ou passarinhos. Os passeriformes, com cerca de 

5900 espécies, estão agrupados em mais de 110 famílias, o que representa mais metade do 

total das espécies de aves registradas até o presente (IUCN, 2012). Os passeriformes são 

bastante diversificados, de pequenas dimensões, canoras, com alimentação baseada em 

sementes, frutos e pequenos invertebrados (SICK, 1997). 

Considerando a classificação das aves por família, representada na Figura 6.2.4-2 

e na Tabela 6.2.4-1, as mais representativas foram: Tyrannidae (PasseriformesLinné, 1758), 

com 15 espécies avistadas; Thamnophilidae(PasseriformesLinné, 1758), com 6 espécies 

avistadas; Anatidae(Anseriformes Wagler, 1831),  Furnariidae(PasseriformesLinné, 1758) e 

Picidae(Piciformes Meyer & Wolf, 1810), com 5 espécies avistadas e 

Thraupidae(PasseriformesLinné, 1758), com 4 espécies avistadas.  

 
Figura 6.2.4-2 Número de espécies de aves silvestres por família 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme pode ser verificado na Figura 6.2.4-2, as aves mais representativas na 

região do empreendimento são os tiranídeos. 
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Tabela 6.2.4-1- Número de espécies da avifauna da Região do Rio dos Patos por Família 

 
Táxon Número 

1 AccipitridaeVieillot, 1816 3 
2 AnatidaeVigors, 1825 5 
3 ApodidaeOlphe-Galliard, 1887 1 
4 ArdeidaeLeach, 1820 2 
5 BucconidaeHorsfield, 1821 1 
6 CaprimulgidaeVigors, 1825 1 
7 CathartidaeLafresnaye, 1839 1 
8 CharadriidaeVigors, 1825 1 
9 ColumbidaeLeach, 1820 3 
10 ConopophagidaeSclater&Salvin, 1873 1 
11 CracidaeRafinesque, 1815 1 
12 CuculidaeLeach, 1820 2 
13 Dendrocolaptidae Gray, 1840 2 
14 EmberizidaeVigors, 1825 3 
15 FalconidaeVigors, 1824 2 
16 Formicariidae G.R. Gray, 1840 1 
17 FringillidaeLeach, 1820 1 
18 Furnariidae Gray, 1840 5 
19 HirundinidaeRafinesque, 1815 1 
20 MimidaeBonaparte, 1853 1 
21 MotacillidaeHorsfield, 1821 1 
22 NyctibiidaeChenu& Des Murs, 1851 1 
23 Odontophoridae (Gould, 1844) 1 

24 
ParulidaeWetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, 
van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947 1 

25 Phalacrocoracidae Reichenbach, 1850 1 
26 PicidaeLeach, 1820 5 
27 PipridaeRafinesque, 1815 1 
28 Podicipedidae Bonaparte, 1831 1 
29 RamphastidaeVigors, 1825 1 

30 RhinocryptidaeWetmore, 1930 1 

31 StrigidaeLeach, 1820 1 
32 ThamnophilidaeSwainson, 1824 6 

   
33 ThraupidaeCabanis, 1847 4 
34 ThreskiornithidaePoche, 1904 1 
35 Tinamidae Gray, 1840 1 
36 TrochilidaeVigors, 1825 2 
37 Troglodytidae - Swainson, 1831 1 
38 Turdidae- Rafinesque, 1815 3 
39 TyrannidaeVigors, 1825 15 
40 TytonidaeMathews, 1912 1 
41 VireonidaeSwainson, 1837 2 
Total 89 

Fonte: Elaboração própria 

No Brasil ocorrem cerca de 300 espécies de tiranídeos incluindo, por exemplo, o 

Alegrinho(Serpophagasubcristata), o Bem-te-vi (Pitangussulphuratus), o Filipe, as Marias, a 
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Noivinha-branca, o Suiriri e o Tuque, avistados na região de interesse para a PCHKM19. No 

levantamento feito por VOGEL et al. (2010), também foram avistados o cabeçudo 

(LeptopogonamaurocephalusTschudi, 1846), o bico-chato-de-orelha-preta 

(TolmomyiassulphurescensSpix, 1825) e o risadinha (CamptostomaobsoletumTemminck, 

1824). 

Os tiranídeos (Tyrannidae) constituem uma família de aves amplamente 

distribuída desde o Alasca, na América do Norte até o extremo da América do Sul, na região 

conhecida como Terra do Fogo (SICK, 1997). Dentro da categoria de migrantes 

intracontinentais, destacam-se também como os mais representativos, representando 33,5% 

das aves que realizam este tipo de deslocamento (RIDGELY & TUDOR, 1989; RIDGELY & 

TUDOR, 1994). No entanto, os tiranídeos concentram-se mais na região neotropical, sendo 

considerada atualmente a maior família de aves da Terra, com cerca de 415 espécies (IUCN, 

2012). Na região do empreendimento foram registradas 15 espécies, e destas, apenas 

Serpophagasubcristata (Figura 6.2.4-3) havia sido avistada por VOGEL et al (2010), como 

pode ser observado no Quadro 6.2.4-1.  

Quadro 6.2.4-1 -Espécies de TyrannidaeVigors, 1825 avistados na Região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 

Abre-asa-de-cabeça-cinza Mionectesrufiventris(Cabanis, 1846) 
*Alegrinho Serpophagasubcristata (Vieillot, 1817) 
Bem-te-vi Pitangussulphuratus (Linnaeus, 1766) 

Bem-te-vi-pirata Legatusleucophaius (Vieillot, 1818)  
Filipe Myiophobusfasciatus (Müller, 1776) 

*Guaracava-de-barriga-amarela Elaeniaflavogaster (Thunberg, 1822) 
Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado  Myiarchustyrannulus (Statius Muller, 1776)  

Noivinha-branca Xolmisvelatus (Lichtenstein, 1823) 
Peitica Empidonomusvarius (Vieillot, 1818) 

Piolhinho-chiador Phyllomyiasburmeisteri (Cabanis& Heine, 1859) 
Primavera Xolmiscinereus (Vieillot, 1816) 
Suiriri Tyrannusmelancholicus(Vieillot, 1819) 

Suiriri-cavaleiro Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) 
Suiriri-pequeno Satrapaicterophrys (Vieillot, 1818)  

Tuque Elaeniamesoleuca (Cabanis& Heine, 1859) 
*Também foram avistados por VOGEL et al. (2010)  

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6.2.4-3Serpophagasubcristata (Vieillot, 1817) 
Foto: Francisco Zpevak, 2012 

A famíliaTyrannidae é considerada a família de aves passeriformes mais 

diversificada que ocorre na maioria dos países americanos, exceto na América do Norte onde 

a diversidade é menor. Além das diferenças mais nítidas, que podem ser verificadas pela 

morfologia geral da plumagem, as espécies apresentam também uma grande variabilidade nas 

formas de reprodução. Apenas alguns tiranídeos se alimentam de frutos ou de pequenos 

vertebrados (por exemplo, pequenas rãs), a maioria é insetívora, contribuindo sobremaneira 

para o equilíbrio natural das populações de insetos nas regiões onde ocorrem. 

No que se refere ao habitat, a riqueza de espécies de Tyrannidaeé muito variável. 

O ambiente florestal é o mais adequado para a maioria das espécies sendo bastante crítica a 

disponibilidade de nichos ocupáveis para a maioria em regiões que já sofreram muito com 

atividades antrópicas, fazendo com que elas sejam extremamente sensíveis aos efeitos de 

borda. Deste modo, a área de transição entre a Floresta Ombrófila Mista e da Floresta 

Estacional Semidecidual constitui um ambiente bastante adequado para as espécies 

encontradas na região do Rio dos Patos. No entanto, o bem-te-vi (Pitangussulphuratus) 

(Figura 6.2.4-4) e outras espécies de tiranídeos possuem grande capacidade de adaptação a 

alterações ambientais, podendo ser encontrados facilmente junto à vegetação fragmentada.  
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Figura 6.2.4-4- Pitangussulphuratus (Linnaeus, 1766) 
Foto: Francisco Zpevak, 2012 

Os passeriformes da família Thamnophilidae, com mais de duzentas espécies já 

identificadas no mundo, são predominantemente sul-americanos, com aproximadamente 170 

espécies no Brasil (IUCN, 2012). Constituem também uma família de aves altamente 

polimórfica, englobando espécies predominantemente silvestres e insetívoras. Os padrões da 

plumagem das espécies da família são modestos ou com marcas entre cinza e branco e entre 

preto e branco ou a associação daquelas cores com o castanho e o ocre, principalmente na 

plumagem das fêmeas e dos jovens machos (SICK, 1997). 

Nas proximidades da área de influência da PCHKM19 foram avistadas: a 

Borralhara-preta (Mackenziaena severaLichtenstein, 1823), a Choca-de-chapéu-vermelho 

(ThamnophilusruficapillusVieillot, 1816), o Chocão-carijó (HypoedaleusguttatusVieillot, 

1816), o Formigueiro-assobiador (MyrmecizasquamosaPelzeln, 1868), o Matracão 

(BataracinereaVieillot, 1819), bem como o Papa-taoca-do-sul (PyriglenaleucopteraVieillot, 

1818), elementos comuns da avifauna da Mata Atlântica (Quadro 6.2.4-2).Na RPPN Ninho do 

Corvo foi avistada também a Choca-da-mata (ThamnophiluscaerulescensVieillot, 1816) de 

acordo com VOGEL et al. (2010), espécie que não foi observada no estudo referente a esta 

PCH. 
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Quadro 6.2.4-2 -Espécies de ThamnophilidaeSwainson, 1824 da Região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 
Borralhara-preta Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) 

Choca-de-chapéu-vermelho Thamnophilusruficapillus(Vieillot, 1816) 
Chocão-carijó Hypoedaleusguttatus (Vieillot, 1816) 

Formigueiro-assobiador Myrmecizasquamosa(Pelzeln, 1868) 
Matracão Bataracinerea (Vieillot, 1819) 

Papa-taoca-do-sul Pyriglenaleucoptera (Vieillot, 1818) 
Fonte: Elaboração Própria 

Os indivíduos dessas espécies podem ocupar praticamente todos os nichos que 

uma floresta pode oferecer a um pássaro insetívoro, desde o sub-bosque até as copas. De fato, 

isto é possível por conta da ampla diversidade fisionômica das florestas do Brasil, cujas 

espécies vegetais oferecem a maior amplitude de biótopos possíveis, o que de certa maneira 

pode dificultar a localização das aves que ocorrem na região neotropical, fazendo com que a 

família possa ser subamostrada. 

As espécies da família Anatidae, que inclui os patos, cisnes e gansos, são aves que 

apresentam adaptações à forma de vida aquática, como penas impermeabilizadas a partir da 

segregação de óleos e membranas interdigitais nas patas (SICK,1997). Habitam águas rasas, 

alagadas ou periodicamente alagáveis ao longo das margens do Rio dos Patos e seus afluentes, 

ideais para o seu hábito alimentar filtrador, podendo coletar seus alimentos tanto na água 

como no solo encharcado. Algumas possuem o hábito crepuscular, pois têm um bico 

extremamente sensível e adaptado para a busca de suas presas, em momentos em que a forte 

radiação solar não constitui um fator limitante (SICK, op. cit.). Além dos invertebrados 

aquáticos, que fornecem uma fonte ricamente proteica, muitas espécies podem se alimentar de 

brotos vegetais, folhas e sementes de plantas aquáticas, constituindo um componente 

importante no controle populacional das comunidades aquáticas onde ocorrem.  

As espécies da família Anatidaeencontradas na região, nas margens do Rio dos 

Patos, bem como em pequenos banhados nas proximidades, foram vistas coletando alimento 

dentro d'água ou no solo e são conhecidas popularmente como Marreca-do-paraná, Marreca 

bico-roxo, Marrecão, Pato-selvagem e o Paturi-do-mato (Quadro 6.2.4-3). 
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Quadro 6.2.4-3 -Espécies da família AnatidaeVigors, 1825 avistadas na Região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 

Irerê, Viuvinha, Marreca-do-paraná Dendrocygnaviduata (Linnaeus, ,1766)  
Marreca bico-roxo Nomonyxdominicus (Linnaeus, 1776) 

Marrecão Nettapeposaca (Vieillot, 1816) 
Pato-selvagem Cairinamoschata (Linnaeus, 1758) 
Paturi-do-mato Anasbahamensis(Linnaeus, 1758) 

Fonte: Elaboração Própria 

Os Anatídeos são aves geralmente ameaçadas pela caça, denominadas aves 

cinegéticas, principalmente para a alimentação humana, ou para utilização de suas penas para 

adorno em indumentárias. Deste modo, a sua representatividade na área amostrada pode 

constituir um bom indicador da pressão oferecida pela caça na região.  De fato a aproximação 

destas aves foi bastante dificultada em nossas buscas, talvez pelo fato de que a presença 

constante de caçadores na região afugenta as aves, tornando-as mais ariscas.  

Outra família representativa na região estudada é a Furnariidae, uma família de 

aves passeriformes com mais de 240 espécies já identificadas (IUCN, op. cit.), mais da 

metade das quais endêmicas da América do Sul. Os furnarídeos são aves de pequeno a médio 

porte, com plumagem geralmente castanha e cinza, não apresentando dimorfismo 

sexual(SICK, 1997). Dentre as espécies encontradas podem ser citadas: o Arredio-pálido, o 

Barranqueiro-de-olho-branco, o Cochicho, o João-de-barro, o João-porca e o Limpa-folha-

ocráceo (Quadro 6.2.4-4).Também foi citado para a região, de acordo com outros estudos, o 

grimpeiro (Leptasthenura setaria) normalmente associado ao pinheiro-do-Paraná (Araucaria 

angustifolia) que de acordo com SCHAFHAUSER (2011) encontra-se ameaçado em nível 

nacional e mundial. 

Quadro 6.2.4-4 -Espécies de Furnariidae Gray, 1840 avistadas na Região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 

Arredio-pálido Cranioleucapallida (Wied, ,1831) 
Barranqueiro-de-olho-branco Automolusleucophthalmus (Wied, 1821) 

Cochicho Anumbiusannumbi (Vieillot, 1817) 
João-de-barro* Furnariusrufus (Gmelin, 1788)  

Limpa-folha-ocráceo Philydorlichtensteini (Cabanis&Heine, 1859) 
Fonte: Elaboração Própria 

*também citado por Vogelet al. (2010). 

Outras espécies citadas para a região e que não foram observadas no presente 

estudo foram Synallaxis cinerascens Temminck, 1823, conhecido como Pi-puí (Synallaxis 
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ruficapilla Vieillot, 1819), o Pichororé (Lochmias nematura Lichtenstein, 1823) e o João-

porca (VOGEL et al., 2010). 

Os furnarídeos são aves diurnas, territoriais e na sua maioria sedentárias, o que 

facilita a sua identificação em campo. Foi observado que a alimentação do grupo faz-se à base 

de insetos e outros pequenos invertebrados, podendo exercer um papel importante no controle 

de pragas nas áreas ocupadas pela agricultura nas margens do Rio dos Patos. A Figura 6.2.4-5 

mostra alguns furnarídeos observados na região do empreendimento. 

 

Figura 6.2.4-5FurnariusrufusGmelin, 1788 - Furnariidae (506.627 E, 7.226.732 N). 
Foto: Francisco Zpevak, 2012 

As aves da família Picidae compõem um grupo de mais de duzentas espécies já 

identificadas no mundo (IUCN, 2012). No Brasil, podem ser encontradas mais de 50 espécies 

(STYRING, 2002) conhecidas popularmente como pica-paus (SICK, 1997). Os pica-paus, 

além de possuírem estruturas corpóreas especializadas para a vida na floresta, utilizam a 

cauda como apoio para o equilíbrio vertical nos galhos das árvores e possuem a habilidade e 
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um bico forte o bastante para escavar o tronco de uma árvore. É dessa forma que fazem os 

seus ninhos, escavando os troncos florestais, o que resulta num barulho característico, 

facilmente identificável. Quando o tronco é oco, produz o que se chama de "tamborilar", um 

som parecido com uma batida que chega a alcançar grandes distâncias na floresta, que serve 

para delimitar território. Deste modo, são aves relativamente fáceis de que se identificar. Na 

busca por alimentos, o pica-pau consegue lançar a sua língua no interior dos troncos florestais 

ocos e capturar insetos ou pequenas larvas de abelhas, cupins e vespas, embora também 

possam se alimentar de frutas.  

O pica-pau tem enorme importância na vida florestal, pois controla as populações 

emergentes nos troncos florestais ocos, impedindo que os insetos se espalhem para outras 

árvores. Quase todas as estruturas corpóreas do pica-pau são especializadas para essa tarefa, 

patas, unhas, enfim; tudo é especializado para que os mesmos possam se instalar de maneira 

segura na árvore e realizar suas tarefas. 

Foram encontradas cinco espécies de pica-paus durante a busca nas margens dos 

Rios dos Patos, o Pica-pau-da-cabeça-vermelha, o Pica-pau-de-cabeça-amarela, o Pica-pau-

de-cara-canela, o Pica-pau-de-fronte-amarela e o Pica-pau-do-campo (Quadro 6.2.4-5). 

Embora destes apenas o Pica-pau-de-cara-canela (DryocopusgaleatusTemminck, 1822) 

conste como “vulnerável” (IUCN, op. cit.) ou “em perigo” (MMA, 2003), significando que 

trata-se de uma espécie ameaçada de extinção, as populações de todos os grandes pica-paus 

encontram-se em declínio, principalmente devido a derrubada das florestas ou de árvores 

grandes em remanescentes florestais que possibilitam abrigo, alimento e local para 

nidificação. 

Quadro 6.2.4-5 - Espécies de PicidaeLeach, 1820 avistadas na Região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 

Pica-pau-da-cabeça-vermelha Campephilusrobustus (Lichtenstein, 1819) 
Pica-pau-de-cabeça-amarela Celeusflavescens (Gmelin, 1788) 
Pica-pau-de-cara-canela Dryocopusgaleatus (Temminck, 1822) 

Pica-pau-de-fronte-amarela Melanerpesflavifrons (Vieillot, 1818)   
Pica-pau-do-campo*  Colaptescampestris (Vieillot, 1818) 

Fonte: Elaboração Própria 
*Também citado por Vogel et al. (2010). 
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A família Thraupidae compreende mais de 260 espécies de pássaros dos mais 

variados tipos, conhecidos genericamente como tiês, sendo que a maioria das espécies é 

endêmica das Américas, com representatividade de 60% na América do Sul (IUCN, 2012). 

Na região da PCH KM 19, foram encontrados: o Cabecinha-castanha 

(PyrrhocomaruficepsStrickland, 1844), a Saíra-viúva (PipraeideamelanonotaVieillot, 1819), 

o Sanhaçu-cinzento (ThraupissayacaLinnaeus, 1766) e o Tiê-preto 

(TachyphonuscoronatusVieillot, 1822), como pode ser observado no Quadro 6.2.4-6. 

Quadro 6.2.4-6- Espécies da família ThraupidaeCabanis, 1847 na Região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 
Cabecinha-castanha*  Pyrrhocomaruficeps (Strickland, 1844)  

Saíra-viúva Pipraeideamelanonota (Vieillot, 1819) 
Sanhaçu-cinzento*  Thraupissayaca (Linnaeus, 1766)  

Tiê-preto*  Tachyphonuscoronatus (Vieillot, 1822)  
Fonte: Elaboração Própria 

*Espécies também encontradas no levantamento feito porVogelet al. (2010) 

Os pássaros dessas espécies são na sua maioria coloridos, de pequeno a médio 

porte, apresentando asas curtas e arredondadas. O dimorfismo sexual não é muito evidente, 

pois possuem geralmente do mesmo peso, tamanho e aspecto. No entanto às vezes é possível 

diferenciá-los pela coloração, sendo a do macho mais viva em comparação à da fêmea, como 

é o caso de Pipraeideamelanonota (Vieillot, 1819), conhecido popularmente como Saíra-

viúva (Figura 6.2.4-6). 

 

Figura 6.2.4-6- Pipraeideamelanonota(Vieillot, 1819) – Thraupidae 
Foto: Francisco Zpevak, 2012 
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A Figura 6.2.4-7 mostra um exemplar da espécie Thraupissayaca, popularmente 

conhecida como Sanhaçu-cinzento. 

 

Figura 6.2.4-7-Thraupissayaca (Linnaeus, 1766) Thraupidae 
Foto: Francisco Zpevak, 2012 

Embora possam formar bandos de uma ou mais espécies, os pássaros da família 

Thraupidae geralmente vivem em pequenos grupos de três a cinco indivíduos, constituídos 

pelos pais e seus descendentes. Não é muito comum observar competição entre os indivíduos 

desta família, sendo que constroem seus ninhos próximos uns dos outros, utilizando para tanto 

a copa das árvores em ambientes florestais geralmente densos, o que faz de algumas espécies 

excelentes indicadores de qualidade ambiental.  

São onívoros, pois comem frutos, sementes, néctar, parte de flores, e também 

insetos e aracnídeos de pequeno porte, capturados em pleno voo ou embaixo das folhas das 

árvores. Deste modo, além de serem habilidosos caçadores, controlando as populações de 

insetos e aranhas, também podem contribuir bastante para a dispersão de sementes e 

polinização das espécies florestais.  

Algumas espécies são territoriais, embora não resulte em grande competição entre 

elas. Há pouca informação sobre os hábitos reprodutivos destas aves traupídeas. Sabe-se que 

os machos mostram suas mais brilhantes penas para as parceiras em potencial, a fim de 

cortejá-las; exibem também a machos rivais, com o intuito de intimidá-los. 
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De acordo com o levantamento feito por VOGEL et al. (2010) que encontrou 

nove espécies de aves traupídeas, seria de se esperar seis outras espécies na região. No 

entanto, a fragmentação florestal e a substituição pela vegetação secundária pode limitar a 

ocorrência das espécies nas áreas do levantamento. 

Outras espécies encontradas pertencem às seguintes famílias: Accipitridae (águias, 

búteos, abutres ou milhafres); Apodidae(andorinhões e taperuçus); Ardeidae (garças e socós); 

Bucconidae (barbudo,chora-chuva, joão-bobo, macuru, freirinhas); Caprimulgidae (bacurau 

ou curiango); Cathartidae (abutres, condores ou urubus); Charadriidae (quero-quero); 

Columbidae(pombos, pombas, rolas e rolinhas); Conopophagidae(chupa-dentes); Cracidae 

(jacu e jacutinga); Cuculidae (alma-de-gato, cucos); Dendrocolaptidae (arapaçu, curruira-do-

brejo); Emberizidae (canários, tico-ticos, caboclinhos e afins); Falconidae (falcões e 

carcarás); Formicariidae (tovacas, galinhas-do-mato, pintos-do-mato); Fringillidae 

(pintassilgos, gaturamos e afins); Hirundinidae (andorinhas); Mimidae (calandra-real, sabiá-

do-campo, sabiá-da-praia); Motacillidae (caminheiros); Nyctibiidae(urutaus); 

Odontophoridae (urus e a perdiz-da-califórnia); Parulidae (pula-pulas, mariquitas e afins); 

Phalacrocoracidae (biguá); Pipridae (uirapurus, tangarás, soldadinhos e fruxus); 

Podicipedidae (mergulhões); Ramphastidae (tucanos); Rhinocryptidae (tapaculos, 

macuquinhos e afins); Strigidae (corujas, com exceção da coruja-da-igreja); 

Threskiornithidae(colhereiros, íbis e aliados); Tinamidae (codornas, macucos, nhambus, 

perdizes); Trochilidae  (beija-flores, rabos-brancos e afins); Troglodytidae  (garrinchas, 

uirapurus e afins); Turdidae (sabiás ou tordos); Tytonidae(coruja-da-igreja) e Vireonidae 

(juruviara, pitiguari, verdinho). 

As espécies das famílias supracitadas não foram muito representativas em número 

de indivíduos avistados. De fato, o período despendido não foi suficiente para a realização de 

um inventário completo da avifauna, sendo necessária uma pesquisa sistemática que amostre 

todas as estações do ano para a obtenção de resultados próximos da real riqueza da área. Deste 

modo, o conjunto de todas as espécies avistadas foi analisado de acordo com a distribuição 

por guilda trófica, conforme dados bibliográficos disponíveis, nas informações já catalogadas 

para as espécies (IUCN, 2012) e nas observações in loco. 
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A presença de Accipitridae, bem como de Cathartidae, indica que o ambiente 

considerado tem capacidade de suporte para populações de aves que ocupam geralmente o 

topo da cadeia trófica nos ambientes onde ocorrem. É o caso de Spizaetustyrannus (Wied, 

1820) citado por VOGEL et al. (2010) e por SCHAFHAUSER (2011) para a região, espécie 

quase ameaçada de acordo com MMA (2003), mas que não foi registrada no levantamento de 

campo realizado na área de influência da PCH KM19. 

Constatou-se que não foi verificada a presença de uma população significativa de 

aves cinegéticas. Aves das famílias dos Cracídeos (mutuns, jacus, aracuãs e jacutingas) e dos 

Tinamídeos (nhambus e macucos) estão entre as mais perseguidas pela caça. Provavelmente 

devido à intensa caça, muitas dessas espécies estão globalmente ou regionalmente ameaçadas 

de extinção sendo encontradas apenas em florestas preservadas, com boa qualidade de água e 

ricas em diversidade de animais e plantas. 

De fato, conforme os resultados apresentados na Tabela 6.2.4-2, carnívoros e 

insetívoros são os grupos tróficos predominantes, representando a maioria das espécies. 

Tabela 6.2.4-2-Número de espécies da avifauna do Rio dos Patos por guilda trófica 

Categoria Número 

Carnívoros exclusivos 14 

Carnívoros/Insetívoros 16 

Herbívoros exclusivos 3 

Insetívoros exclusivos 13 

Nectívoros/Insetívoros 2 

Onívoros (frugívoros+insetívoros) 29 

Onívoros (granívoros+herbívoros) 12 

Totais  

Carnívoros 30 

Insetívoros 60 

Onívoros 41 

Geral 89 

Fonte: Elaboração Própria 

Ainda de acordo com a Tabela 6.2.4-2, verifica-se a importância da avifauna local 

no controle dos insetos, pois verificou-se que 60 das 89 espécies silvestres presentes na área 

(67%) têm esses animais como fonte parcial de alimento. Por outro lado, verificou-se também 
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a presença de muitas espécies não especialistas, ou seja, que têm mais de uma fonte de 

alimento, indicando assim a presença de um número considerável de espécies oportunistas, 

evidenciando assim que a região é bastante impactada, impedindo o desenvolvimento de 

grupos mais especializados.  

6.2.4.6. Conclusões 

Considerando as condições metodológicas através das quais os resultados foram 

obtidos e analisados, pode ser concluído que: 

- No local proposto para a instalação da PCH KM 19 ocorre uma avifauna 

exuberante e representativa da avifauna paranaense;  

- As áreas possibilitam a ocorrência de praticamente todos os grupos da 

avifauna, inclusive espécies de topo da cadeia trófica;  

- Espécies oportunistas podem ser favorecidas pela disponibilidade de alimento 

resultante das atividades antrópicas;  

- Alterações significativas no habitat das espécies da avifauna que ocorre nas 

áreas de influência da PCH KM 19 poderão agravar as condições críticas para 

as espécies da avifauna de Passeriformes, principalmente da família 

Thraupidae, causando o desequilíbrio ecológico e consequências sérias para o 

ecossistema como um todo. 
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6.2.5. Diagnóstico Ambiental da Herpetofauna 

6.2.5.1. Introdução 

A herpetofauna é o ramo da zoologia que estuda os anfíbios e répteis, que constituem 

um grupo proeminente em quase todas as comunidades terrestres. O grupo dos anfíbios é 

constituído pelos anuros (sapos, rãs e pererecas), salamandras e cecílias enquanto que, o 

grupo dos répteis é composto pelos popularmente conhecidos lagartos, serpentes, tartarugas e 

crocolidianos. 

 Segundo dados da Sociedade Brasileira de Herpetologia (2010) no Brasil são 

conhecidas 875 espécies de anfíbios e 721 de répteis. No estado do Paraná a diversidade de 

anfíbios é representada por mais de 20% das espécies do país (Segala&Langone, 2004).  Tais 

organismos são suscetíveis a alterações ambientais uma vez que o estilo de vida de muitas 

espécies exige disponibilidade de habitats terrestres e aquáticos em condições ambientais 

favoráveis, fato que os tornam úteis no monitoramento ambiental. São conhecidas para o 

estado do Paraná 150 espécies de répteis que, segundo Bérnilset al. (2004) refletem a 

heterogeneidade ambiental do Estado, que permite a coexistência de organismos como modos 

de vida e origens distintas. 

Alterações nas características ambientais naturais podem influenciar na taxa de 

sobrevivência da herpetofauna. São apontadas como principais causas da perda de 

biodiversidade herpetofaunística o desmatamento, poluição das águas continentais, 

diminuição da camada de ozônio, chuva ácida e introdução de espécies exóticas, dentre 

outras. Neste contexto, buscou-se neste trabalho realizar um levantamento sobre a ocorrência 

de espécies de anfíbios e répteis na região onde será instalada a Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) KM19. 
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6.2.5.2. Materiais e Métodos 

6.2.5.2.1. Levantamento Secundário 

Para caracterização prévia da herpetofauna foram consultados os seguintes 

trabalhos disponíveis na literatura: Ribas & Monteiro-Flho, 2002; Paraná, 2006; Hiert& 

Moura, 2007; Iap, 2009; Paraná, 2009; Armstrong & Conte, 2010 e Conte, 2010. 

Foram realizadas também entrevistas com os moradores da região, utilizando-se 

um questionário que indagou sobre a ocorrência da herpetofauna local. Aplicado de maneira 

informal, o questionário permitiu que cada morador descrevesse o animal conforme sua 

própria experiência. Levando em consideração a fragilidade deste método, a complementação 

desses dados com as informações disponíveis na literatura específica sobre a herpetofauna é 

essencial. Entretanto, apesar dessa fragilidade este método consegue caracterizar a 

herpetofauna ocorrente para a região, já que os estudos que descrevem a composição 

herpetofaunística da vegetação ocorrente no local proposto para o empreendimento são 

escassos e muitas vezes abrangem grandes áreas, dificultando a descrição pontual das 

espécies.  

6.2.5.2.2. Levantamento Primário 

Para a caracterização da herpetofauna foram realizados trabalhos de campo nos 

dias 15,16, 29 e 30 de junho de 2012 e no período de 03 a 7 de agosto de 2012, onde foram 

percorridos pontos estratégicos na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. Os 

locais percorridos podem ser visualizados na Figura 6.5.2-1. O levantamento das espécies 

ocorrentes foi realizado através de observações visuais, que além da observar a ocorrência dos 

indivíduos (evidência direta) também consistiu em observar evidências indiretas, ou seja, 

vestígios que pudessem indicar sua presença, como mudas de pele, no caso de répteis, ou 

então através de registros auditivos (no caso de anuros, em atividade de vocalização).  
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Figura 6.2.5-1 Mapa com os caminhos percorridos para levantamento da herpetofauna 

Fonte: Elaboração própria
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A escolha dos pontos percorridos aconteceu de maneira que se pudesse abranger 

toda a diversidade de habitat da região. Foram escolhidas áreas de vegetação ciliar, 

fragmentos florestais com corpos hídricos em seu interior, áreas abertas e ambientes 

antropizados. Devido aos diferentes hábitos dos animais, foram realizadas observações em 

diferentes períodos do dia (manhã, tarde e noite). 

6.2.5.3. Resultados e Discussão 

Durante o período dos trabalhos de campo foram visualizadas apenas duas 

espécies de anfíbios (Phisalaemuscuvierie Scinax perereca). Somente a espécie 

Phisalaemuscuvieri pôde ser fotografada (Figura 6.2.5-2). Para répteis, nenhuma espéciefoi 

visualizada e a única evidência encontrada foram vestígios de carapaça de indivíduos da 

ordem Testudines 

Batsch, 1788 (Figura 6.2.5-2). 

A baixa ocorrência de espécies pode ser atribuída ao período do ano em que foram 

realizadas as atividades de campo, uma vez que, no inverno as menores temperaturas e menor 

pluviosidade diminuem a atividade destes organismos que dependem da temperatura ambiente 

para o controle da sua temperatura corporal.  
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Figura 6.2.5-2Vestígios de carapaça de indivíduo da ordem Testudines(Batsch, 1788) (7.227.035,910N / 

506.657,280E). 
Foto: Sandra Martins Ramos, 2012. 

 
Figura 6.2.5-3Phisalaemuscuvieri  (7.212.184,772 N / 505.786,823 E) 

Foto: Sandra Martins Ramos, 2012. 

 A espécie de anfíbios Phisalaemuscuvieri(figura 6.2.5-3), conhecida 

popularmente como rã-cachorro e a espécie Scinax perereca (perereca-de-banheiro) foram 

encontradas durante o levantamento primário em área aberta, em uma estrada marginal à 

ponte entre os municípios de Guamiranga e Prudentópolis. Essas espécies são tolerantes a 
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impactos antrópicos, já que apresentam plasticidade alimentar, o que lhes permite manter suas 

populações em áreas urbanizadas.  Tais espécies também foram consideradas de possível 

ocorrência para a área de influência do empreendimento no levantamento de dados 

secundários, sendo que ambas foram relatadas no levantamento de dados bibliográficos (em 

HIERT & MOURA, 2007), e Scinax perereca foi citada também nas entrevistas por 

moradores da região. 

 Os dados obtidos através da aplicação de questionários aos moradores locais e 

revisão bibliográfica apontaram para a ocorrência provável de dezoito espécies de anfíbios e 

trinta e uma espécies de repteis. A lista das espécies de anfíbios e répteis potencialmente 

ocorrentes na área de influência da PCH KM 19 é apresentada nos Quadros6.2.5-1 e 6.2.5-2, 

nas quais está indicada a origem dos dados.  
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Quadro 6.2.5-1 - Anurofauna potencialmente ocorrente na área de influência da PCH KM 10. 

Família Espécie Nome popular Fonte dos Dados 

BUFONIDAE 
Chaunusictericus Sapo-cururu 

Entrevista; 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Melanophryniscusgr. tumifrons Sapo 
Entrevista; 

PARANÁ (2006) 

CYCLORAMPHIDAE 

Odontophrynus americanos Rã-boi 
Entrevista; 

HIERT & MOURA 
(2007) 

Proceratophysavelinoi Sapo-boi 
Entrevista; 

HIERT & MOURA 
(2007) 

HYLIDAE 

Aplastodiscusperviridis Perereca 
PARANÁ, (2006); 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Dendropsophusminutus Perereca 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Hypsiboasfaber Sapo-ferreiro 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Hypsiboasleptolineatus 
Perereca-de-

pijama 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Hypsiboasbischoffi Perereca 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Hyspsiboasprasinus Perereca 
PARANÁ (2006); 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Scinaxfuscovarius 
Perereca-de-
banheiro 

Entrevista; 
PARANÁ, (2006); 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Scinax perereca Perereca 
PARANÁ, (2006); 
HIERT & MOURA 

(2007) 

Scinaxsqualirostris 
Perereca-bicuda 

 
HIERT & MOURA 

(2007) 

LEPTODACTYLIDAE 
Leptodactylusocellatus Rã-manteiga 

Entrevista; 
HIERT & MOURA 
(2007); PARANÁ 

(2009) 

Leptodactylusgracilis Rã 
HIERT & MOURA 

(2007) 

LEIUPERIDAE 
Physalaemuscuvieri Rã-cachorro 

HIERT & MOURA 
(2007) 

Physalaemusgracilis Rã-chorona 
HIERT & MOURA 

(2007) 

MICROHYLIDAE Elachistocleisovalis Rã-gota 
Entrevista; 

HIERT & MOURA 
(2007) 

Fonte:HIERT & MOURA (2007), PARANÁ (2006)  e PARANÁ (2009). 
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Estudos sobre a fauna de répteis ocorrentes na Floresta Ombrófila Mista são escassos, 

entretanto, espécies que apresentam maior plasticidade como é o caso do Teiú 

(Tupinambismerianae) podem ocorrer em todos os biomas da Mata Atlântica, propiciando um 

maior número de capturas que favorece o estudo da espécie. Contudo, outras espécies de 

ambientes e dieta restritos acabam por desaparecer antes mesmo que sejam estudadas, sendo 

de extrema importância que seja implantado programa de monitoramento da herpetofauna que 

além de proteger as espécies ocorrentes, poderá também servir como fonte de informação para 

futuros estudos. 

 Das 18 espécies de anfíbios e 31 espécies de répteis que podem ocorrer na área de 

influência da PCH KM 19 (conforme dados obtidos na revisão bibliográfica), sete espécies de 

anfíbios e sete de répteis foram relatadas pelos moradores locais que foram entrevistados, 

conforme apresentado nos Quadros 6.2.5-1 e 6.2.5-2.  

Quadro 6.2.5-2 (continua): Fauna de répteis potencialmente ocorrentes na área de influencia da PCH KM 19. 

Ordem/Subordem Família Espécie 
Nome 
popular 

Referência 

SQUAMATA/ SAURIA 

SCINCIDAE Mabuia spp. Lagarto 
PARANÁ(2009

) 

TEIIDAE Tupinambismerianae Teiú 
Entrevista; 

PARANÁ(2009
) 

TROPIDURIDAE Tropidurustorquatus Calango 
PARANÁ(2006

) 

POLYCHROTIDAE Anisolepisgrilli 
Lagartinh

o 
PARANÁ(2006

) 

ANGUIDAE Ophiodesfragilis 
Cobra-de-
vidro 

PARANÁ(2006
); IAP (2009) 

SQUAMATA/AMPHISBAEN
IA 

AMPHISBAENIDA
E 

Amphisbaenaprunicolor 

Cobra-de-
duas 

cabeças 

PARANÁ(2006
) 

Leposternonmicrocephalu

m 

Cobra-de-
duas 

PARANÁ(2006
) 
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Quadro 6.2.5-2 (continuação): Fauna de répteis potencialmente ocorrentes na área de influencia da PCH KM 19. 
Ordem/Subordem Família Espécie Nome popular Referência 

TESTUDINES 

CHELIDAE 

Phrynopswilliamsi 
Cágado do 
Iguaçu 

Entrevista; 
RIBAS & MONTEIRO-

FLHO (2002); 
PARANÁ (2006) 

Hydromedusatectifera 

Cágado-
pescoço-de- 

cobra 

RIBAS & MONTEIRO-
FLHO (2002); 

PARANÁ(2006; 2009) 

Platemysspxii   
RIBAS & MONTEIRO-

FLHO  (2002) 
Liotyphlopsbeui Cobra-cega PARANÁ(2006) 

COLUBRIDAE 

Atractus sp. Cobra-da-terra PARANÁ(2006) 
Boirunamaculata Muçuarana PARANÁ(2006) 

Chironiusbicarinatus Cobra-cipó PARANÁ(2006) 

Chironiusexoletus Cobra-cipó PARANÁ(2006) 

Clelia rustica Muçuarana PARANÁ(2006) 

Helicopsinfrataeniatus Cobra-d‟água PARANÁ(2006) 

Liophismiliaris Cobra-d‟água 
Entrevista; 

PARANÁ(2006) 

Pseudoboahaasi Muçuarana PARANÁ(2006) 

TESTUDINES Spilotespullatus Caninana PARANÁ(2006) 

 

Xenodonguentheri Boivepinha PARANÁ(2006) 
Xenodonneuwedii Boivepinha PARANÁ(2006) 

Thamnodynasteshypoconia 
Jararaca-do-

brejo 
PARANÁ(2006) 

Oxyrhopusclathratus Coral-Falsa PARANÁ(2006) 

Philodryasolfersii Cobra-verde 
Entrevista; 

PARANÁ(2006); IAP 
2009) 

ELAPIDAE Micrurusaltirostris 
Coral - 

verdadeira 
PARANÁ(2006); 

IAP(2009) 

VIPERIDAE 

Bothropsalternatus Urutu 
Entrevista; 

PARANÁ(2006);  IAP 
(2009) 

Bothropscotiara Cotiara PARANÁ(2006) 

Bothropsjararacussu Jararaca 
Entrevista; 
IAP (2009) 

Bothropsneuwied Jararaca-pintada PARANÁ(2006) 

Crotalusdurissus Cascavel 
Entrevista; 

PARANÁ(2006);  IAP 
(2009) 

Fonte: IAP (2009), PARANÁ (2006), PARANÁ (2009) e RIBAS & MONTEIRO-FLHO (2002). 
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- Espécies endêmicas  

 Com relação às espécies de anfíbios endêmicas, Conte (2010) realizou um 

levantamento sobre as espécies ocorrentes na Floresta Ombrófila Mista (FOM), tipo de 

vegetação na região de influência do empreendimento. No referido trabalho o autor registrou 

13 espécies de anfíbios endêmicas para este tipo de formação florística, das quais seis 

ocorrem no estado do Paraná (Quadro6.2.5-3). Destas espécies, nenhuma foi registrada nos 

trabalhos de campo e nas entrevistas com moradores locais. Não foram encontrados registros 

de espécies de répteis endêmicos para a região de influência do empreendimento. 

Quadro 6.2.5-3 - Espécies de anfíbios endêmicas para a FOM no estado do Paraná, segundo Conte (2010). 

Família Espécie Localidade Tipo 
Distribuição no 

Paraná 

BUFONIDAE 

Dendrophryniscusstawiarskyi Bituruna, PR. 

Descrição da 
espécie baseada em 

apenas um 
indivíduo da 

localidadeTipo. 

Melanophryniscusvilavelhensis 

Parque Estadual de Vila 
Velha, Ponta Grossa, PR 

 

Registro apenas 
para a localidade 

tipo. 

CYCLORAMPHIDAE Proceratophrysbrauni 
São Francisco de Paula, 

RS. 

Além da localidade 
tipo a espécie foi 
registrada nos 
municípios de 

Candói, Fazenda 
Rio Grande, 

General Carneiro, 
Palmas, Pinhão e 

São João do 
Triunfo. 

HYLIDAE 

Hypsiboasleptolineatus 
Fortaleza dos Aparados, 
Cambará do Sul, RS. 

Registrada nos 
municípios de 
Candói, General 

Carneiro, 
Guarapuava, Pinhão 

e Palmas. 

Pseudiscardosoi 
São Francisco de Paula, 

RS. 

Apenas no 
município de 

Palmas. 

Sphaenorhynchussurdus Curitiba, PR. 

Registrada nos 
municípios 

deCuritiba e Tijucas 
do Sul. 

Fonte: CONTE (2010). 
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- Espécies ameaçadas de extinção  

 Segundo Segala&Langone (2004) das espécies de anfíbios registradas para FOM 

no estado do Paraná, duas espécies são categorizadas como criticamente ameaçadas: 

Limnomedusamacroglossa e Dendropsophusanceps. Entretanto não foi encontrado registro 

dessas espécies para a área de influência do empreendimento no levantamento dos dados 

secundários e também não foram obtidos relatos sobre as mesmas nas entrevistas com os 

moradores locais. 

 Já para as espécies de répteis, ao analisar os dados das espécies citadas pelos 

entrevistados e os dados obtidos durante as pesquisas bibliográficas sobre as espécies 

potencialmente ocorrentes para a região, apenas duas espécies são consideradas como 

vulneráveis (VU) para o estado do Paraná. São elas: Bothrops cotiara (jararaca-da-barriga-

preta) e Phrynopswilliamsi (Cágado-rajado) (IAP,2006). 

- Espécies exóticas e potencialmente invasoras 

 Ao confrontar a lista de espécies potencialmente ocorrentes para a área de 

influência do empreendimento com a lista atual de espécies exóticas invasoras para o Paraná, 

disponível no site Instituto Ambiental do Paraná, foi constatado que não há espécies da 

herpetofauna consideradas exóticas e potencialmente invasoras para a área do 

empreendimento. 

- Espécies de importância econômica 

 Não foram encontrados registros de espécies da herpetofauna consideradas de 

importância econômica para área de influência do empreendimento. 
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- Espécies sinantrópicas 

 Das espécies de anfíbios possivelmente ocorrentes na área de influência do 

empreendimento (Quadro 6.2.5-1), algumas são consideradas generalistas, que se reproduzem 

em áreas abertas (H. bischoffi, H. faber, S. perereca, L. notoaktites) e outras que são 

tolerantes a impactos antrópicos (S. fuscovarius, L. ocellatus, E. bicolor) (ARMSTRONG & 

CONTE, 2010). Para as espécies de répteis de possível ocorrência na área de influência do 

empreendimento, o lagarto Tupinambismerianae pode ser considerado sinantrópico por 

apresentar maior plasticidade alimentar, que lhe permite a sobrevivência em ambientes 

alterados. 

- Espécies cinegéticas 

 Não foram encontradas evidências de ocorrência de espécies de anfíbios 

cinegéticas na área de influência do empreendimento. Entretanto para os répteis, pode-se 

considerar a espécie Tupinambismerianae(lagarto) que por apresentar o hábito de se alimentar 

de ovos e filhotes de aves domésticas (galinhas) é perseguido pelo homem (IAP, 2009). 

- Espécies bioindicadoras de ambientes florestais preservados 

 Para a área de influência do futuro empreendimento o levantamento dos dados 

secundários encontrou o registro da possível ocorrência da espécie de 

anfíbioProceratophrysavelinoi, conhecido popularmente como sapo boi ou sapo-de-chifre. 

Esta espécie é considerada como bioindicadora em ambientes florestais preservados por 

depender de ambientes aquáticos lóticos, localizados no interior de áreas florestadas. Trata-se 

de uma espécie terrestre sendo que os machos vocalizam sob rochas nas margens dos rios.  

 Para as espécies de repteis de possível ocorrência na área de influência do 

empreendimento não é possível afirmar que alguma possa ser considerada como 
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bioindicadora de áreas não antropizadas devido a ausência de conhecimento sobre a ecologia 

e história natural deste grupo. 

6.2.5.4. Conclusão 

 Conforme apresentado no item 6.2.2. (Diagnóstico Ambiental da Flora)a extração 

dos recursos naturais renováveis na área ocasionou modificações significativas na cobertura 

florestal existente nas áreas de influência da PCH KM 19, o que pode ter contribuído para o 

baixo número de anfíbios visualizados e ausência de répteis. Entretanto, também deve ser 

levado em consideração que o período em que foram realizadas as atividades de campo é 

desfavorável para visualização destes organismos, já que eles possuem maior atividade em 

épocas do ano com temperaturas mais elevadas. 

 A riqueza de espécies de anfíbios (18) e de répteis (31) de possível ocorrência 

para o tipo de floresta (Floresta Ombrófila Mista) na qual se pretende instalar o 

empreendimento é baixa quando comparada com a riqueza de espécies descritas para o estado 

do Paraná. Segundo Segala&Langone (2004) o Paraná pode abrigar em torno de 120 espécies 

de anfíbios. Já para répteis são previstas para Paraná cerca de 150 espécies descritas.  

  Das espécies encontradas no levantamento primário, nenhuma delas deve ser 

afetada pela implantação do empreendimento, por já serem encontradas em ambientes 

antropizados. Das espécies relatadas nas entrevistas e encontradas no levantamento 

secundário, podem estar vulneráveis ao empreendimento as seguintes espécies de répteis: 

Bothrops cotiara (jararaca-da-barriga-preta) e Phrynopswilliamsi (Cágado-rajado). 

Entretanto, com a formação da área de APP do reservatório e da regularização da área de 

reserva legal e de APP das propriedades afetadas, serão constituídos novos habitats, 

contribuindo desta forma para a regeneração da herpetofauna da região, que devido à 

antropização encontra-se bastante depauperada.   

Desta forma, sugere-se que durante os trabalhos de construção das instalações 

necessárias para o funcionamento do empreendimento em questão, seja realizado o 
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monitoramento da herpetofauna com o resgate de espécies que sejam encontradas, as quais 

deverão ser destinadas, conforme orientação do órgão ambiental responsável. 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

6.2.6. Diagnóstico Ambiental

A comunidade pertencente à ictiofauna são as espécies de peixes que vivem no 

corpo hídrico em estudo ou que por ventura, possa utilizá

desova da prole. Eles podem habitar os diferentes extratos da água (superfície, meio ou

fundo), utilizando diferentes estratégias de reprodução e nichos ecológicos. No entanto, 

necessitam sempre da presença de água de boa qualidade, com trechos para circular no rio, 

levando em conta principalmente os reofílicos, que necessitam de grande área

reprodução (devido a ativação hormonal). 

Assim estes animais refletem as condições ambientais onde vivem tornando

úteis no monitoramento das condições ecológicas e qualidade da água dos ecossistemas 

aquáticos, bem como podem ter seu ciclo reprodu

química, físicas e biológicas no ambiente onde estão inseridos.

6.2.6.1.Introdução 

A ictiofauna brasileira compreende 2.300 espécies de água doce (ROSA E LIMA, 

2008), sendo que ainda há muitos estudos a serem feitos sobre 

hidrográfica do Rio Paraná menos de 250 espécies são conhecidas (AGOSTINHO & JÚLIO 

Jr., 1999). 

O rio dos Patos possui uma extensão de 127

grande bacia do Rio Paraná. O rio nasce no município de 

rio São João forma o rio Ivaí, um dos principais rios do Estado. Ao longo de sua extensão as 

altitudes variam de 1.160 a 500

2011). 

O rio dos Patos possui um enorme p

que em seu leito já existe a Usina Hidrelétrica Rio dos Patos, com uma potência de 1,8

Esta Usina situa-se logo abaixo do salto Rickli, a 12
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Ambiental da Ictiofauna 

A comunidade pertencente à ictiofauna são as espécies de peixes que vivem no 

corpo hídrico em estudo ou que por ventura, possa utilizá-lo como local de reprodução ou de 

desova da prole. Eles podem habitar os diferentes extratos da água (superfície, meio ou

fundo), utilizando diferentes estratégias de reprodução e nichos ecológicos. No entanto, 

necessitam sempre da presença de água de boa qualidade, com trechos para circular no rio, 

levando em conta principalmente os reofílicos, que necessitam de grande área

reprodução (devido a ativação hormonal).  

Assim estes animais refletem as condições ambientais onde vivem tornando

úteis no monitoramento das condições ecológicas e qualidade da água dos ecossistemas 

aquáticos, bem como podem ter seu ciclo reprodutivo e alimentar afetado, pelas variações 

química, físicas e biológicas no ambiente onde estão inseridos. 

A ictiofauna brasileira compreende 2.300 espécies de água doce (ROSA E LIMA, 

2008), sendo que ainda há muitos estudos a serem feitos sobre estas espécies. Na Bacia 

hidrográfica do Rio Paraná menos de 250 espécies são conhecidas (AGOSTINHO & JÚLIO 

O rio dos Patos possui uma extensão de 127 km e pertencente à Bacia do Ivaí e a 

grande bacia do Rio Paraná. O rio nasce no município de Prudentópolis e ao confluir com o 

rio São João forma o rio Ivaí, um dos principais rios do Estado. Ao longo de sua extensão as 

altitudes variam de 1.160 a 500 m, representando uma amplitude de 660

O rio dos Patos possui um enorme potencial para geração de energia elétrica, tanto 

que em seu leito já existe a Usina Hidrelétrica Rio dos Patos, com uma potência de 1,8

se logo abaixo do salto Rickli, a 12 km do centro de Prudentópolis e 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
                                                            III-86 

A comunidade pertencente à ictiofauna são as espécies de peixes que vivem no 

lo como local de reprodução ou de 

desova da prole. Eles podem habitar os diferentes extratos da água (superfície, meio ou 

fundo), utilizando diferentes estratégias de reprodução e nichos ecológicos. No entanto, 

necessitam sempre da presença de água de boa qualidade, com trechos para circular no rio, 

levando em conta principalmente os reofílicos, que necessitam de grande área para 

Assim estes animais refletem as condições ambientais onde vivem tornando-se 

úteis no monitoramento das condições ecológicas e qualidade da água dos ecossistemas 

tivo e alimentar afetado, pelas variações 

A ictiofauna brasileira compreende 2.300 espécies de água doce (ROSA E LIMA, 

estas espécies. Na Bacia 

hidrográfica do Rio Paraná menos de 250 espécies são conhecidas (AGOSTINHO & JÚLIO 

km e pertencente à Bacia do Ivaí e a 

Prudentópolis e ao confluir com o 

rio São João forma o rio Ivaí, um dos principais rios do Estado. Ao longo de sua extensão as 

m, representando uma amplitude de 660 m (FUJITA et al., 

otencial para geração de energia elétrica, tanto 

que em seu leito já existe a Usina Hidrelétrica Rio dos Patos, com uma potência de 1,8 MW. 

km do centro de Prudentópolis e 
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começou a operar em 1949, para

automatizada em 1999 (COPEL, 2012).

Atualmente são raros os estudos publicados sobre a comunidade ictiológica do rio 

dos Patos. Devido a escassez de tais informações, estudos realizados em rios pertencent

mesma bacia, no caso a do rio Ivaí, podem ser utilizados como referência para a região.

O estudo de levantamento de espécies tem como objetivo identificar as espécies 

presentes em um curso hídrico. Este levantamento também pode ser utilizado no diagnó

da ictiofauna para a avaliação dos possíveis impactos gerados pela instalação de um 

empreendimento no curso hídrico e em seu entorno.

Alterações ambientais nos cursos hídricos podem  modificar consideravelmente a 

dieta dos peixes, alterando a estrutu

além de permitir variações sazonais de forma muito rápida, modificando os fatores químicos e 

físicos como o pH, a turbidez, a temperatura que são determinantes na estruturação trófica da 

ictiofauna.  

As variações na expansão e contração sazonal dos ambientes regulam as 

comunidades aquáticas pela sua influência na disponibilidade de recursos (JUNK et al.,  

1989),  por isso é importante ter conhecimento da fauna aquática ao se realizar alterações no 

ambiente.  

Para implantação do empreendimento 

levantamento qualitativo da ictiofauna da região afetada, a fim de possibilitar assim um 

diagnóstico de como se encontra a região atualmente. Esse diagnóstico é uma ferramenta 

essencial na avaliação dos impactos que o empreendimento causará à ictiofaun

atestando assim a viabilidade ambiental do empreendimento. 
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começou a operar em 1949, para atender às cidades de Irati e Prudentópolis, sendo 

automatizada em 1999 (COPEL, 2012). 

Atualmente são raros os estudos publicados sobre a comunidade ictiológica do rio 

dos Patos. Devido a escassez de tais informações, estudos realizados em rios pertencent

mesma bacia, no caso a do rio Ivaí, podem ser utilizados como referência para a região.

O estudo de levantamento de espécies tem como objetivo identificar as espécies 

presentes em um curso hídrico. Este levantamento também pode ser utilizado no diagnó

da ictiofauna para a avaliação dos possíveis impactos gerados pela instalação de um 

empreendimento no curso hídrico e em seu entorno. 

Alterações ambientais nos cursos hídricos podem  modificar consideravelmente a 

dieta dos peixes, alterando a estrutura trófica da comunidade (SANDIN & SOLIMINI, 2009), 

além de permitir variações sazonais de forma muito rápida, modificando os fatores químicos e 

físicos como o pH, a turbidez, a temperatura que são determinantes na estruturação trófica da 

ariações na expansão e contração sazonal dos ambientes regulam as 

comunidades aquáticas pela sua influência na disponibilidade de recursos (JUNK et al.,  

1989),  por isso é importante ter conhecimento da fauna aquática ao se realizar alterações no 

Para implantação do empreendimento PCH KM 19, faz

levantamento qualitativo da ictiofauna da região afetada, a fim de possibilitar assim um 

diagnóstico de como se encontra a região atualmente. Esse diagnóstico é uma ferramenta 

essencial na avaliação dos impactos que o empreendimento causará à ictiofaun

atestando assim a viabilidade ambiental do empreendimento.  
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atender às cidades de Irati e Prudentópolis, sendo 

Atualmente são raros os estudos publicados sobre a comunidade ictiológica do rio 

dos Patos. Devido a escassez de tais informações, estudos realizados em rios pertencentes a 

mesma bacia, no caso a do rio Ivaí, podem ser utilizados como referência para a região. 

O estudo de levantamento de espécies tem como objetivo identificar as espécies 

presentes em um curso hídrico. Este levantamento também pode ser utilizado no diagnóstico 

da ictiofauna para a avaliação dos possíveis impactos gerados pela instalação de um 

Alterações ambientais nos cursos hídricos podem  modificar consideravelmente a 

ra trófica da comunidade (SANDIN & SOLIMINI, 2009), 

além de permitir variações sazonais de forma muito rápida, modificando os fatores químicos e 

físicos como o pH, a turbidez, a temperatura que são determinantes na estruturação trófica da 

ariações na expansão e contração sazonal dos ambientes regulam as 

comunidades aquáticas pela sua influência na disponibilidade de recursos (JUNK et al.,  

1989),  por isso é importante ter conhecimento da fauna aquática ao se realizar alterações no 

, faz-se necessário um 

levantamento qualitativo da ictiofauna da região afetada, a fim de possibilitar assim um 

diagnóstico de como se encontra a região atualmente. Esse diagnóstico é uma ferramenta 

essencial na avaliação dos impactos que o empreendimento causará à ictiofauna local, 
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6.2.6.2.Materiais e Métodos

6.2.6.2.1. Levantamento Secundário

No período de amostragem nem todas as espécies de peixes ocorrentes na região 

puderam ser identificadas. Deste modo, o levantamento secundário de dados tem como 

objetivo identificar as espécies que ocorrem na área de influência da região de estudos, a fim 

de complementar os dados primários, enriquecendo o levantamento de espécies, e também 

possibilitando a comparação dos dados. Foram utilizados dados ictiofaunísticos para o local 

de estudos publicados na literatura e foram realizadas entrevistas com os mora

Para comparar os dados e verificar a possível ocorrência de outros organismos 

pertencentes à ictiofauna foram consultadas referências bibliográficas, pertencentes a bacia 

hidrográfica do rio Ivaí (IAP, 2003; VALDUGA, 2010) e do rio dos Pa

AGOSTINHO, 2006).  

Foram realizadas entrevistas com moradores que vivem a mais de cinco anos na 

região, a fim de obter um relato sobre as espécies pescadas na região e no próprio rio dos 

Patos. Os relatos obtidos nas entrevistas possibilitam 

ictiofauna de possível ocorrência no rio dos Patos.

6.2.6.2.2. Levantamento Primário

Para seleção dos pontos amostrais e identificação das áreas de influência do 

empreendimento, conforme determina o Termo de Referência para Licencia

de PCHs até 10 MW (IAP-

30 de junho de 2012.  

A partir do que foi atestado em campo, foram determinadas as áreas de influência. 

Dentro dessas áreas foram escolhidos então os p

amostrais para coleta da Ictiofauna (Tabela 6.2.6

características observadas nas primeiras visitas de campo: hidrológicas (profundidade segura 
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Materiais e Métodos 

Levantamento Secundário 

No período de amostragem nem todas as espécies de peixes ocorrentes na região 

puderam ser identificadas. Deste modo, o levantamento secundário de dados tem como 

objetivo identificar as espécies que ocorrem na área de influência da região de estudos, a fim 

de complementar os dados primários, enriquecendo o levantamento de espécies, e também 

possibilitando a comparação dos dados. Foram utilizados dados ictiofaunísticos para o local 

de estudos publicados na literatura e foram realizadas entrevistas com os mora

Para comparar os dados e verificar a possível ocorrência de outros organismos 

pertencentes à ictiofauna foram consultadas referências bibliográficas, pertencentes a bacia 

hidrográfica do rio Ivaí (IAP, 2003; VALDUGA, 2010) e do rio dos Pa

Foram realizadas entrevistas com moradores que vivem a mais de cinco anos na 

região, a fim de obter um relato sobre as espécies pescadas na região e no próprio rio dos 

Patos. Os relatos obtidos nas entrevistas possibilitam uma caracterização simplificada da 

ictiofauna de possível ocorrência no rio dos Patos. 

Levantamento Primário 

Para seleção dos pontos amostrais e identificação das áreas de influência do 

empreendimento, conforme determina o Termo de Referência para Licencia

-a, 2010), foram realizadas visitas de campo nos dias 15, 16, 29 e 

A partir do que foi atestado em campo, foram determinadas as áreas de influência. 

Dentro dessas áreas foram escolhidos então os pontos amostrais. A escolha dos pontos 

amostrais para coleta da Ictiofauna (Tabela 6.2.6-1) se baseou também nas seguintes 

características observadas nas primeiras visitas de campo: hidrológicas (profundidade segura 
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No período de amostragem nem todas as espécies de peixes ocorrentes na região 

puderam ser identificadas. Deste modo, o levantamento secundário de dados tem como 

objetivo identificar as espécies que ocorrem na área de influência da região de estudos, a fim 

de complementar os dados primários, enriquecendo o levantamento de espécies, e também 

possibilitando a comparação dos dados. Foram utilizados dados ictiofaunísticos para o local 

de estudos publicados na literatura e foram realizadas entrevistas com os moradores da região.  

Para comparar os dados e verificar a possível ocorrência de outros organismos 

pertencentes à ictiofauna foram consultadas referências bibliográficas, pertencentes a bacia 

hidrográfica do rio Ivaí (IAP, 2003; VALDUGA, 2010) e do rio dos Patos (CUNICO & 

Foram realizadas entrevistas com moradores que vivem a mais de cinco anos na 

região, a fim de obter um relato sobre as espécies pescadas na região e no próprio rio dos 

uma caracterização simplificada da 

Para seleção dos pontos amostrais e identificação das áreas de influência do 

empreendimento, conforme determina o Termo de Referência para Licenciamento Ambiental 

a, 2010), foram realizadas visitas de campo nos dias 15, 16, 29 e 

A partir do que foi atestado em campo, foram determinadas as áreas de influência. 

ontos amostrais. A escolha dos pontos 

1) se baseou também nas seguintes 

características observadas nas primeiras visitas de campo: hidrológicas (profundidade segura 
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para realizar os procedimentos e velocida

relevo (dificuldade de acesso ao rio numa região de vale).

Quadro 6.2.6-1 

Pontos Coordenadas

PB01 
E 505.492,36
N 7.227.152,94

PB02 
E 506.331,55
N 7.227.090,60

PB03 
E 506.330,57
N 7.227.049,58

PB04 
E 506.556,61
N 7.226.554,87

PB05 
E 507.046,33
N 7.223.221,06

PB06 
E 505.456,91
N 7.218.503,13

PB08 
E 505.727,43
N 7.212.170,92

A seguir é apresentada uma breve descrição dos pontos amostrais:

- Ponto PB01: 

composto por corredeiras e remansos. O substrato de fundo do leito é rochoso com 

predominância de seixos e matacões e a profundidade da lamina d' água estimada foi de 20 

cm. A vegetação presente na

- Ponto PB02:

composto por laje, seixos, matacões e areia grossa. O ambiente amostrado é caracterizado 

pela presença de correnteza e a profundida

120 cm. Parte do trecho encontra

para a lâmina d’ água. 

- Ponto PB03:

trecho amostrado é composto por seixos e matacões, as corredeiras predominam no regime de 

fluxo da água e a profundidade encontrada neste trecho foi em torno de 60 a 80

vegetação ciliar encontra-se em bom estado de conservação.
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para realizar os procedimentos e velocidade de correnteza – ambiente lótico e/ou lêntico) e 

relevo (dificuldade de acesso ao rio numa região de vale). 

 - Pontos amostrais, coordenadas e métodos de coleta utilizados

Coordenadas Localização Peneira Espera

E 505.492,36 
N 7.227.152,94 

Rio dos Patos – a jusante do 
afluente rio Lajeadão 

X 

E 506.331,55 
N 7.227.090,60 

Rio Lajeadão – deságue no 
Rio dos Patos 

 

E 506.330,57 
N 7.227.049,58 

Rio dos Patos – antes do 
deságue no Rio dos Patos 

 

E 506.556,61 
N 7.226.554,87 

Rio dos Patos – 500m a 
montante do afluente rio 

Lajeadão 
 

E 507.046,33 
N 7.223.221,06 

Rio dos Patos – próximo aos  
tanques de peixe do Pontarolo 

 

E 505.456,91 
7.218.503,13 

Rio dos Patos – próximo ao 
Salto Sete 

 

E 505.727,43 
N 7.212.170,92 

Rio dos Patos - 20m a 
montante da ponte 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2012. 

A seguir é apresentada uma breve descrição dos pontos amostrais:

: Ponto amostral no rio dos Patos com regime de fluxo d água 

composto por corredeiras e remansos. O substrato de fundo do leito é rochoso com 

predominância de seixos e matacões e a profundidade da lamina d' água estimada foi de 20 

cm. A vegetação presente na margem encontra-se em bom estado de conservação. 

2: Rio Lageadão (afluente do rio dos Patos) 

composto por laje, seixos, matacões e areia grossa. O ambiente amostrado é caracterizado 

pela presença de correnteza e a profundidade encontrada no trecho amostrado foi entre 100 e 

cm. Parte do trecho encontra-se sem vegetação ciliar, permitindo maior entrada de luz 

3: Rio dos Patos – Assim como no Ponto 1, o fundo do leito do 

omposto por seixos e matacões, as corredeiras predominam no regime de 

fluxo da água e a profundidade encontrada neste trecho foi em torno de 60 a 80

se em bom estado de conservação. 
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ambiente lótico e/ou lêntico) e 

Pontos amostrais, coordenadas e métodos de coleta utilizados. 

Espera Arrasto 

  

 X 

 X 

X X 

X X 

 X 

X  

A seguir é apresentada uma breve descrição dos pontos amostrais: 

Ponto amostral no rio dos Patos com regime de fluxo d água 

composto por corredeiras e remansos. O substrato de fundo do leito é rochoso com 

predominância de seixos e matacões e a profundidade da lamina d' água estimada foi de 20 

se em bom estado de conservação.  

Rio Lageadão (afluente do rio dos Patos) – fundo do leito é 

composto por laje, seixos, matacões e areia grossa. O ambiente amostrado é caracterizado 

de encontrada no trecho amostrado foi entre 100 e 

se sem vegetação ciliar, permitindo maior entrada de luz 

Assim como no Ponto 1, o fundo do leito do 

omposto por seixos e matacões, as corredeiras predominam no regime de 

fluxo da água e a profundidade encontrada neste trecho foi em torno de 60 a 80 cm. A 
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- Ponto PB04:

vegetação ciliar em bom estado de conservação. Presença de ambientes lóticos (corredeiras) e 

lênticos (remansos).  Lâmina d’ água do trecho amostrado com profundidade variando entre 

50 e 60 cm e substrato de fundo composto por

- Ponto PB05: 

fluxo composto por corredeiras e remansos, fundo rochoso com presença cascalho e 

matacões. A vegetação encontra

instalada a beira do rio. Neste trecho ocorre também a liberação dos efluentes de tanques de 

piscicultura, promovendo maior aporte de nutrientes para o rio. A profundidade da lâmina da 

água do trecho amostrado varia entre 100 e 130

- Ponto PB06: 

para lazer pela comunidade local. Tal atividade foi comprovada pela presença de resíduos 

como garrafas pet e restos de madeira em formato de fogueira. A vegetação ciliar encontra

degradada. No leito do rio foi constatada a presença de sedimento fino que se acumula sobre a 

laje e os matacões que compõem o substrato de fundo. No regime de fluxo da água 

predominam as corredeiras. A média de profundidade no trecho varia entre 90 e 130

- Ponto PB08: 

divisa entre os municípios de Prudentópolis e Guamiranga. Neste trecho foi constatada a 

presença de um animal morto no leito do rio e também a presença de resíduos nas margens e 

no leito. Vegetação marginal degradada e acúmulo de sedimento fino sobre o substrato de 

fundo, além de forte odor de esgoto. A profundidade encontrada foi de 60

presença de ambientes de corredeiras e remansos.

O Desenho n° 1

mostra a distribuição dos pontos de coleta, ao longo do trecho do Rio dos Patos analisado.

Após a seleção dos pontos amostrais foi solicitada junto ao Instituto Ambiental do 

Paraná a autorização de coleta de Ictiofauna. Para t

ambiental o Plano de Trabalho (Anexo 
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4: Rio dos Patos – Ponto amostrado em trecho com presença de 

vegetação ciliar em bom estado de conservação. Presença de ambientes lóticos (corredeiras) e 

lênticos (remansos).  Lâmina d’ água do trecho amostrado com profundidade variando entre 

cm e substrato de fundo composto por laje e matacões. 

 Rio dos Patos - Neste trecho o Rio dos Patos apresenta regime de 

fluxo composto por corredeiras e remansos, fundo rochoso com presença cascalho e 

matacões. A vegetação encontra-se um pouco antropizada, devido a uma área de l

instalada a beira do rio. Neste trecho ocorre também a liberação dos efluentes de tanques de 

piscicultura, promovendo maior aporte de nutrientes para o rio. A profundidade da lâmina da 

água do trecho amostrado varia entre 100 e 130 cm. 

6: Rio dos Patos – Neste ponto amostral o rio dos Patos é utilizado 

para lazer pela comunidade local. Tal atividade foi comprovada pela presença de resíduos 

como garrafas pet e restos de madeira em formato de fogueira. A vegetação ciliar encontra

No leito do rio foi constatada a presença de sedimento fino que se acumula sobre a 

laje e os matacões que compõem o substrato de fundo. No regime de fluxo da água 

predominam as corredeiras. A média de profundidade no trecho varia entre 90 e 130

8: Rio dos Patos – Ponto amostral localizado próximo à ponte da 

divisa entre os municípios de Prudentópolis e Guamiranga. Neste trecho foi constatada a 

presença de um animal morto no leito do rio e também a presença de resíduos nas margens e 

Vegetação marginal degradada e acúmulo de sedimento fino sobre o substrato de 

fundo, além de forte odor de esgoto. A profundidade encontrada foi de 60

presença de ambientes de corredeiras e remansos. 

O Desenho n° 119.028.1.5.04.005 – Mapa de Localização das Amostragens 

mostra a distribuição dos pontos de coleta, ao longo do trecho do Rio dos Patos analisado.

Após a seleção dos pontos amostrais foi solicitada junto ao Instituto Ambiental do 

Paraná a autorização de coleta de Ictiofauna. Para tanto foi submetido junto ao órgão 

Trabalho (Anexo XIII) que contemplou os métodos a serem aplicados 
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ado em trecho com presença de 

vegetação ciliar em bom estado de conservação. Presença de ambientes lóticos (corredeiras) e 

lênticos (remansos).  Lâmina d’ água do trecho amostrado com profundidade variando entre 

Neste trecho o Rio dos Patos apresenta regime de 

fluxo composto por corredeiras e remansos, fundo rochoso com presença cascalho e 

se um pouco antropizada, devido a uma área de lazer 

instalada a beira do rio. Neste trecho ocorre também a liberação dos efluentes de tanques de 

piscicultura, promovendo maior aporte de nutrientes para o rio. A profundidade da lâmina da 

Neste ponto amostral o rio dos Patos é utilizado 

para lazer pela comunidade local. Tal atividade foi comprovada pela presença de resíduos 

como garrafas pet e restos de madeira em formato de fogueira. A vegetação ciliar encontra-se 

No leito do rio foi constatada a presença de sedimento fino que se acumula sobre a 

laje e os matacões que compõem o substrato de fundo. No regime de fluxo da água 

predominam as corredeiras. A média de profundidade no trecho varia entre 90 e 130 cm. 

Ponto amostral localizado próximo à ponte da 

divisa entre os municípios de Prudentópolis e Guamiranga. Neste trecho foi constatada a 

presença de um animal morto no leito do rio e também a presença de resíduos nas margens e 

Vegetação marginal degradada e acúmulo de sedimento fino sobre o substrato de 

fundo, além de forte odor de esgoto. A profundidade encontrada foi de 60 cm a 80 cm com 

e Localização das Amostragens 

mostra a distribuição dos pontos de coleta, ao longo do trecho do Rio dos Patos analisado. 

Após a seleção dos pontos amostrais foi solicitada junto ao Instituto Ambiental do 

anto foi submetido junto ao órgão 

que contemplou os métodos a serem aplicados 
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no levantamento da ictiofauna na área de influência do empreendimento. A autorização de 

coleta foi expedida sob o n° 35053.

As amostragens foram realizadas no período de 4 a 7 de agosto de 2012.  Para 

realização das amostragens, foram utilizadas redes de emalhar, malha 0,5

comprimento e 1 m de altura) e malha 4

de arrasto malha 0,5 mm (15

Estes métodos permitem coletar o máximo de espécies possível. No método de 

arrasto, por exemplo, a rede é esticada com o chumbo para baixo e percorre o espaço em linha 

reta, permitindo que a maioria das espécies presentes sejam capturadas.

Foram utilizados métodos distintos de artes de pesca para captura de ictiofauna, a 

fim de verificar a maior riqueza de espécies possível. Esses métodos estão descritos abaixo:

• Uso de rede de espera permane

12 h (Figura 6.2.6-1A). Este método permite capturar peixes de coluna d água, que possam 

permanecer enroscados na rede;

• Arrasto: movendo a rede contra correnteza por 5

Este método não seleciona espécies, permite a captura de portes diferentes, bem como de 

peixes bentônicos, de coluna d’ água e pelágicos;

• Peneira: contra a correnteza movendo o substrato de fundo ou ainda nas 

margens colocando a peneira abaixo da vegetação marginal faze

na vertical, para captura dos peixes (Figura 6.2.6

que ficam aderidos às rochas e que tenham menor porte.
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no levantamento da ictiofauna na área de influência do empreendimento. A autorização de 

coleta foi expedida sob o n° 35053. 

ens foram realizadas no período de 4 a 7 de agosto de 2012.  Para 

realização das amostragens, foram utilizadas redes de emalhar, malha 0,5

m de altura) e malha 4 mm (10 m de comprimento e 2,50

mm (15 m de comprimento e 2,50 m de altura) e peneira 500

Estes métodos permitem coletar o máximo de espécies possível. No método de 

arrasto, por exemplo, a rede é esticada com o chumbo para baixo e percorre o espaço em linha 

a maioria das espécies presentes sejam capturadas. 

Foram utilizados métodos distintos de artes de pesca para captura de ictiofauna, a 

fim de verificar a maior riqueza de espécies possível. Esses métodos estão descritos abaixo:

Uso de rede de espera permanecendo no local, por 24 horas, com revisão após 

1A). Este método permite capturar peixes de coluna d água, que possam 

permanecer enroscados na rede; 

Arrasto: movendo a rede contra correnteza por 5 minutos (Figura 6.2.6

o seleciona espécies, permite a captura de portes diferentes, bem como de 

peixes bentônicos, de coluna d’ água e pelágicos; 

Peneira: contra a correnteza movendo o substrato de fundo ou ainda nas 

margens colocando a peneira abaixo da vegetação marginal fazendo-se movimento 90°graus 

na vertical, para captura dos peixes (Figura 6.2.6-1C). Este método permite capturar peixes 

que ficam aderidos às rochas e que tenham menor porte. 
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no levantamento da ictiofauna na área de influência do empreendimento. A autorização de 

ens foram realizadas no período de 4 a 7 de agosto de 2012.  Para 

realização das amostragens, foram utilizadas redes de emalhar, malha 0,5 mm (10 m de 

m de comprimento e 2,50 m de altura), rede 

m de altura) e peneira 500 µm. 

Estes métodos permitem coletar o máximo de espécies possível. No método de 

arrasto, por exemplo, a rede é esticada com o chumbo para baixo e percorre o espaço em linha 

 

Foram utilizados métodos distintos de artes de pesca para captura de ictiofauna, a 

fim de verificar a maior riqueza de espécies possível. Esses métodos estão descritos abaixo: 

horas, com revisão após 

1A). Este método permite capturar peixes de coluna d água, que possam 

minutos (Figura 6.2.6-1B). 

o seleciona espécies, permite a captura de portes diferentes, bem como de 

Peneira: contra a correnteza movendo o substrato de fundo ou ainda nas 

se movimento 90°graus 

1C). Este método permite capturar peixes 
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Figura 6.2.6-1- A – Rede de espera (506.556,61 E 7.226.554,87 N); B 

Fotos: 6.2.6

Os peixes capturados foram fotografados e soltos nova

local de captura. A fim de evitar maior estresse do animal, e conseguindo perfazer o objetivo 

do trabalho. 

As espécies encontradas foram identificadas com o auxílio de Oyakawa et al. 

(2006), Guía (2010), Ingenito et al. (2004) e Gubi

O estado de conservação das espécies 

bibliográfico e entrevistas com moradores foram classificados baseando

utilizadas pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza) c

abaixo: 

• Extinto (EX)

indivíduo morreu. Essa só ocorre quando, após exaustivos inventários em seu hábitat 

conhecido e/ou esperado em tempos apropriados (diurno, sazonal, anual), ao 

área de distribuição histórica, não se registra qualquer indivíduo. Os levantamentos devem ser 

feitos em uma escala de tempo apropriada ao ciclo de vida e à forma de vida do táxon.

• Extinto na Natureza (EW)

quando se sabe que ele existe somente em cultivo, cativeiro ou em populações inseridas na 

natureza, em áreas completamente distintas da sua área de ocorrência original.
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Rede de espera (506.556,61 E 7.226.554,87 N); B – arrasto (507.046,33 E 7.223.221,06 N); 
C – peneira (modelo utilizado). 

Fotos: 6.2.6-1A e 6.2.6-1B: Sandra Martins Ramos, 2012. 
 Fonte: 6.2.6-1C: UNESP 

Os peixes capturados foram fotografados e soltos novamente no rio, no mesmo 

local de captura. A fim de evitar maior estresse do animal, e conseguindo perfazer o objetivo 

As espécies encontradas foram identificadas com o auxílio de Oyakawa et al. 

(2006), Guía (2010), Ingenito et al. (2004) e Gubiani et al. (2006). 

O estado de conservação das espécies registradas em campo, no levantamento 

bibliográfico e entrevistas com moradores foram classificados baseando

utilizadas pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza) c

Extinto (EX) - um táxon está Extinto quando não há dúvidas de que o último 

indivíduo morreu. Essa só ocorre quando, após exaustivos inventários em seu hábitat 

conhecido e/ou esperado em tempos apropriados (diurno, sazonal, anual), ao 

área de distribuição histórica, não se registra qualquer indivíduo. Os levantamentos devem ser 

feitos em uma escala de tempo apropriada ao ciclo de vida e à forma de vida do táxon.

Extinto na Natureza (EW) - um táxon é considerado Extinto na N

quando se sabe que ele existe somente em cultivo, cativeiro ou em populações inseridas na 

natureza, em áreas completamente distintas da sua área de ocorrência original.
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arrasto (507.046,33 E 7.223.221,06 N); 

 

mente no rio, no mesmo 

local de captura. A fim de evitar maior estresse do animal, e conseguindo perfazer o objetivo 

As espécies encontradas foram identificadas com o auxílio de Oyakawa et al. 

em campo, no levantamento 

bibliográfico e entrevistas com moradores foram classificados baseando-se nas categorias 

utilizadas pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza) conforme segue 

um táxon está Extinto quando não há dúvidas de que o último 

indivíduo morreu. Essa só ocorre quando, após exaustivos inventários em seu hábitat 

conhecido e/ou esperado em tempos apropriados (diurno, sazonal, anual), ao longo da sua 

área de distribuição histórica, não se registra qualquer indivíduo. Os levantamentos devem ser 

feitos em uma escala de tempo apropriada ao ciclo de vida e à forma de vida do táxon. 

um táxon é considerado Extinto na Natureza 

quando se sabe que ele existe somente em cultivo, cativeiro ou em populações inseridas na 

natureza, em áreas completamente distintas da sua área de ocorrência original. 
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• Ameaçada: 

de ameaça para as espécies, conforme se segue:

- Criticamente em Perigo (CR)

Perigo quando corre risco extremamente alto de extinção na natureza em futuro imediato.

- Em Perigo (EN)

muito alto de extinção na natureza em futuro próximo.

- Vulnerável (VU)

Perigo ou Em Perigo, mas corre risco alto de extinção na natureza em médio prazo.

6.2.6.3.Resultados e Discussão

6.2.6.3.1. Dados secundários

Informações sobre a diversidade de espécies de peixes da bacia hidrográfica do 

Rio dos Patos são raras assim como, para a bacia do Rio Ivaí, da qual o Rio dos Patos é um 

afluente. Estudos para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadu

Espirito Santo (IAP-b, 2003), localizado em Fenix, PR, inserido na bacia hidrográfica do Rio 

Ivaí, registrou no parque e arredores a ocorrência de 90 espécies de peixes, distribuídas em 

seis ordens e 24 famílias, sendo Characidae (21 esp

Pimelodidae (11 espécies), Loricariidae (7 espécies) e Cichlidae (5 espécies) as mais 

representativas conforme apresentado no Quadro 6.2.6
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 A IUCN, segundo a versão 3.1 (IUCN, 2001) distingue três níveis 

eaça para as espécies, conforme se segue: 

Criticamente em Perigo (CR) - um táxon é considerado Criticamente em 

Perigo quando corre risco extremamente alto de extinção na natureza em futuro imediato.

Em Perigo (EN) - táxon que não está Criticamente em Perig

muito alto de extinção na natureza em futuro próximo. 

Vulnerável (VU) - táxon que não se enquadra nas categorias Criticamente em 

Perigo ou Em Perigo, mas corre risco alto de extinção na natureza em médio prazo.

Resultados e Discussão 

os secundários 

Informações sobre a diversidade de espécies de peixes da bacia hidrográfica do 

Rio dos Patos são raras assim como, para a bacia do Rio Ivaí, da qual o Rio dos Patos é um 

afluente. Estudos para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadu

b, 2003), localizado em Fenix, PR, inserido na bacia hidrográfica do Rio 

Ivaí, registrou no parque e arredores a ocorrência de 90 espécies de peixes, distribuídas em 

seis ordens e 24 famílias, sendo Characidae (21 espécies), Anostomidae (12 espécies), 

Pimelodidae (11 espécies), Loricariidae (7 espécies) e Cichlidae (5 espécies) as mais 

representativas conforme apresentado no Quadro 6.2.6-2. 
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A IUCN, segundo a versão 3.1 (IUCN, 2001) distingue três níveis 

um táxon é considerado Criticamente em 

Perigo quando corre risco extremamente alto de extinção na natureza em futuro imediato. 

táxon que não está Criticamente em Perigo, mas corre risco 

táxon que não se enquadra nas categorias Criticamente em 

Perigo ou Em Perigo, mas corre risco alto de extinção na natureza em médio prazo. 

Informações sobre a diversidade de espécies de peixes da bacia hidrográfica do 

Rio dos Patos são raras assim como, para a bacia do Rio Ivaí, da qual o Rio dos Patos é um 

afluente. Estudos para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Rica do 

b, 2003), localizado em Fenix, PR, inserido na bacia hidrográfica do Rio 

Ivaí, registrou no parque e arredores a ocorrência de 90 espécies de peixes, distribuídas em 

écies), Anostomidae (12 espécies), 

Pimelodidae (11 espécies), Loricariidae (7 espécies) e Cichlidae (5 espécies) as mais 
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Quadro 6.2.6-2 (continua) - Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de influência do 
Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo 

As espécies assinaladas com o símbolo * são c 
Família/Espécie

CHARACIDAE 
Astyanax altiparanae (GARUTTI & BRISTKI, 2000
Astyanax aff. fasciatus (CUVIER, 1819)
Astyanax aff. schubarti (BRITSKI, 1964
Astyanax aff. eigenmanniorum 

Astyanax aff. scabripinnis 

Moenkhausia intermedia 

Moenkhausia sanctae-filomenae 

Hemigrammus marginatus 

Cheirodon notomelas (EIGENMANN, 1915
Piabina argentea (REINHARDT, 1866
Hyphessobrycon aff. callistus 

Bryconamericus stramineus 

Acestrorhynchus lacustris 

Oligosarcus paranensis (MENEZES & GÉRY, 1983)
Galeocharax knerii (STEINDACHNER, 1879)
Galeocharax humeralis (VALENCIENNES, 1822
Roeboides paranensis (PIGNALBERI, 1975
Salminus maxillosus (VALENCIENNES, 1840
Salminus hilarii (VALENCIENNES, 1829
Brycon orbignyanus (VALENCIENNES, 1849)
Characidium fasciatus (REINHARDT, 1866

SERRASALMIDAE 
Serrasalmus marginatus (
Serrasalmus spilopleura (
Piaractus mesopotamicus 

ANOSTOMIDAE 
Leporinus elongatus (VALENCIENNES, 1849
Leporinus friderici (BLOCH, 1794)
Leporinus obtusidens (VALENCIENNES, 1847)
Leporinus lacustris (CAMPOS, 1945
Leporinus octofasciatus (
Leporinus amblirhynchus 

Leporinus striatus (KNER, 1859)
Leporellus vittatus (VALENCIENNES, 1849)
Schizodon borelli (BOLENGER, 1895)
Schizodon altoparanae (GARAVELLO & BRITSKI, 1990
Schizodon knerii (STEINDACHNER, 1875)
Schizodon nasutus (KNER, 1859

ERYTHRINIDAE 
Hoplias malabaricus (BLOCH, 1794)
Hoplerythrinus unitaeniatus 

PARODONTIDAE 
Apareiodon affinis (STEINDACHNER, 1879)
Apareiodon piracicabae (EIGENMANN, 1910)
Parodon tortuosos (EIGENMANN & NORRIS, 1900)

CURIMATIDAE 
Cyphocharax nagelli (STEINDACHNER, 1882)
Cyphocharax modesta (CAMPOS & FERNÁNDEZ
1948) 
Steindachnerina insculpta 
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Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de influência do 
a do Espirito Santo – Paraná. O ordenamento taxonômico segue Agostinho et al.(1997). 

As espécies assinaladas com o símbolo * são consideradas exóticas.

Família/Espécie Nome popular

ORDEM CHARACIFORMES 

GARUTTI & BRISTKI, 2000) tambiu 
(CUVIER, 1819) lambari-do-rabo
BRITSKI, 1964) lambari-do-rabo

Astyanax aff. eigenmanniorum (COPE, 1894) lambari 
Astyanax aff. scabripinnis (EIGENMANN, 1914) lambari 
Moenkhausia intermedia (EIGENMANN, 1908) pequira 

filomenae (STEINDACHNER, 1907) pequira 
Hemigrammus marginatus (ELLIS, 1908) pequira 

EIGENMANN, 1915) pequira 
REINHARDT, 1866) pequira 

Hyphessobrycon aff. callistus (BOULENGER, 1900) mato-grosso 
Bryconamericus stramineus (EIGENMANN, 1908) pequira 
Acestrorhynchus lacustris (REINHARDT, 1874) peixe-cachorro, bicuda

(MENEZES & GÉRY, 1983) peixe-cachorro, saicanga
(STEINDACHNER, 1879) peixe-cadela

VALENCIENNES, 1822) peixe-cadela
PIGNALBERI, 1975) dentudo 

VALENCIENNES, 1840) dourado 
VALENCIENNES, 1829) tabarana 

(VALENCIENNES, 1849) piracanjuba, matrinchã, piraputanga
REINHARDT, 1866) canivete 

(VALENCIENNES, 1847) piranha 
(KNER, 1860) pirambeba 

Piaractus mesopotamicus (HOLMBERG, 1887) pacu 

VALENCIENNES, 1849) piapara 
(BLOCH, 1794) piau 
(VALENCIENNES, 1847) piau, piavuçu
CAMPOS, 1945) piau de lagoa, corró

STEINDACHNER, 1917) ferreirinha 
Leporinus amblirhynchus (GARAVELLO & BRITSKI, 1987) piau 

(KNER, 1859) canivete 
(VALENCIENNES, 1849) piava-japonesa, solteira
(BOLENGER, 1895) piava 

GARAVELLO & BRITSKI, 1990) piava 
(STEINDACHNER, 1875) piava, piau-branco, piau
KNER, 1859) ximborê, campineiro

 
(BLOCH, 1794) traíra, lobo 

Hoplerythrinus unitaeniatus (SPIX, 1829) jeju 
 

(STEINDACHNER, 1879) canivete 
(EIGENMANN, 1910) canivete 

(EIGENMANN & NORRIS, 1900) canivete 

(STEINDACHNER, 1882) sagüiru 
(CAMPOS & FERNÁNDEZ-YÉPEZ, sagüiru 

Steindachnerina insculpta (FERNÁNDEZ-YÉPEZ, 1948) sagüiru 
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Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de influência do 
O ordenamento taxonômico segue Agostinho et al.(1997). 

onsideradas exóticas. 

Nome popular 

rabo-vermelho 
rabo-amarelo 

 

cachorro, bicuda 
cachorro, saicanga 
cadela 
cadela 

piracanjuba, matrinchã, piraputanga 

piau, piavuçu 
piau de lagoa, corró 

japonesa, solteira 

branco, piau-canudo 
ximborê, campineiro 
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Quadro 6.2.6-2 (continuação) 
influência do Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo 

Família/Espécie

PROCHILODONTIDAE 
Prochilodus lineatus (STEINDACHNER, 1882)

CYNODONTIDAE 
Rhaphiodon vulpinus (AGASSIZ, 1829

DORADIDAE 
Doras eigenmanni (BOULENGER, 1895)
Pterodoras granulosus (VALENCIENNES, 1833)
Rhinodoras d’orbignyi (KRÖYER, 1855
Trachydoras paraguayensis 

AUCHENIPTERIDAE 
Auchenipterus nuchalis (SPIX, 1829)
Parauchenipterus galeatus 

CENTROMOCHLIDAE 
Tatia neivae (IHERING, 1930)

AGENEIOSIDAE 
Ageneiosus brevifilis (VALENCIENNES, 1840
Ageneiosus ucayalensis (CASTELNAU, 1855
Ageneiosus valenciennesi (BLEEKER, 1864

PIMELODIDAE 
Pimelodus blochii (VALENCIENNES, 1840
Pimelodus maculatus (LACÉPÈDE, 1803
Pimelodus ornatus (KNER, 1875
Pimelodus fur (REINHARDT, 1874)
Pimelodella gracilis (VALENCIENNES, 1840)
Rhamdia sp. 
Iheringichthys labrosus (KROEYER, 1874)
Hemisorubim platyrhynchos 

Pseudoplatystoma corruscans 

Sorubim lima (SCHNEIDER, 1801)
Pirinampus pirinampu (SPIX, 1829)

CLARIDAE 
Clarias sp. * 

TRICHOMYCTERIDAE 
Trichomycterus sp. 

HYPOPHTHALMIDAE 
Hypophthalmus edentatus (

CALLICHTHYIDAE 
Hoplosternum littorale (HANCOCK, 1828)
Corydoras sp. 

LORICARIIDAE 
Hypostomus sp. (HASEMANN, 1911
Rhinelepis aspera (AGASSIZ, 1829
Loricaria carinata (CASTELNAU, 1855
Loricariichthys platymetopon 

Rineloricaria sp. 

Ancistrus cirrhosus (VALENCIENNES, 1840)
HYPOPTOPOMATINAE 

GYMNOTIDAE 
Gymnotus carapo (LINNAEUS, 1758
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2 (continuação) - Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de 
influência do Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo – Paraná. . O ordenamento taxonômico

Agostinho et al.(1997).  

Família/Espécie 

(STEINDACHNER, 1882) curimba, curimbatá

AGASSIZ, 1829) dourado-cachorro, dourado
ORDEM SILURIFORMES 

(BOULENGER, 1895) armado 
(VALENCIENNES, 1833) armado 
KRÖYER, 1855) armado 

Trachydoras paraguayensis (EIGENMANN & WARD, 1907) armadinho

(SPIX, 1829) cangati 
Parauchenipterus galeatus (LINNAEUS, 1766) cangati 

(IHERING, 1930) tatia, jundiá

VALENCIENNES, 1840) manduvê 
CASTELNAU, 1855) manduvê 
BLEEKER, 1864) manduvê 

VALENCIENNES, 1840) mandi 
LACÉPÈDE, 1803) mandi 

KNER, 1875) mandi 
(REINHARDT, 1874) mandi 

(VALENCIENNES, 1840) mandi-chorão
bagre 

(KROEYER, 1874) bagre, mandi
Hemisorubim platyrhynchos (VALENCIENNES, 1840) bagre, jurupoca
Pseudoplatystoma corruscans (AGASSIZ, 1829) pintado 

(SCHNEIDER, 1801) sorubim-lima, chinelo, jurupecê
(SPIX, 1829) barbado 

bagre-africano

candiru 

(SPIX, 1829) sardela, mapará, mandubi, moça
 

(HANCOCK, 1828) Tamboatá 
cascudinho

HASEMANN, 1911) cascudo 
AGASSIZ, 1829) cascudo-preto
CASTELNAU, 1855) cascudo-chinelo

Loricariichthys platymetopon (ISBRUCKER & NIJSSEM, 1978) cascudo-chinelo
cascudo 

(VALENCIENNES, 1840) cascudo 
limpa-vidro

ORDEM GYMNOTIFORMES 

LINNAEUS, 1758) morenita, tuvira, sarapó
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Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de 
Paraná. . O ordenamento taxonômico segue 

Nome popular 

curimba, curimbatá 

cachorro, dourado-facão 

armadinho 

tatia, jundiá 

chorão 

bagre, mandi 
bagre, jurupoca 

lima, chinelo, jurupecê 

africano 

sardela, mapará, mandubi, moça 

 
cascudinho 

preto 
chinelo 
chinelo 

vidro 

tuvira, sarapó 
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Quadro 6.2.6-2 (continuação) 
influência do Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo 

Agostinho et al.(1997). As espécies assinaladas com o símbolo * são consideradas exóticas.

Família/Espécie

STERNOPYGIDAE 
Eigenmannia virescens (VALENCIENNES, 1847)
Eigenmannia trilineata (LOPEZ & CASTELLO, 1966

RHAMPHICHTHYIDAE 
Rhamphichthys rostratus 

SCIAENIDAE 
Plagioscion squamosissimus 

CICHLIDAE 
Cichlassoma facetum (KULLANDER, 1983
Crenicichla lepidota (HECKEL, 1840
Crenicichla briskii (KULLANDER, 1982
Geophagus brasiliensis (QUOY & GAIMARD, 1824)
Tilapia rendalli (BOULENGER, 

POECILIIDAE 
Phallocerus caudimaculatus 

SYNBRANCHIDAE 
Synbranchus marmoratus 

*Espécies consideradas exóticas.

Em amostragens mensais no período de março de 2006 a fevereiro de 2007 

Valduga (2010) registrou 13 espécies de peixes no rio Corumbataí (bacia hidrográfica do rio 

Ivaí). Destas apenas uma (Astyanax bockmanni

Manejo do Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo 

Valduga (2010) podem ser visualizadas no Quadro 6.2.6
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2 (continuação) - Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de 
o Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo – Paraná. . O ordenamento taxonômico segue 

Agostinho et al.(1997). As espécies assinaladas com o símbolo * são consideradas exóticas.

Família/Espécie  Nome vulgar

(VALENCIENNES, 1847) tuvira 
LOPEZ & CASTELLO, 1966) tuvira 

Rhamphichthys rostratus (LINNAEUS, 1766) peixe-espada
ORDEM PERCIFORMES 

Plagioscion squamosissimus (HECKEL, 1840) * curvina, pescada

KULLANDER, 1983) acará-vovó 
HECKEL, 1840) joaninha 

KULLANDER, 1982) joaninha 
(QUOY & GAIMARD, 1824) acará 

(BOULENGER, 1898) * tilápia 
ORDEM CYPRINODONTIFORMES 

Phallocerus caudimaculatus (HENSEL, 1868) barrigudinho, guaru
ORDEM SYNBRANCHIFORMES 

Synbranchus marmoratus (BLOCH, 1795) muçum 
Espécies consideradas exóticas. 

Fonte: IAP, 2003. 

amostragens mensais no período de março de 2006 a fevereiro de 2007 

Valduga (2010) registrou 13 espécies de peixes no rio Corumbataí (bacia hidrográfica do rio 

Astyanax bockmanni) não foi identificada nos estudos do Plano de 

o do Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo - PR. As espécies identificadas por 

Valduga (2010) podem ser visualizadas no Quadro 6.2.6-3. 
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Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de 
Paraná. . O ordenamento taxonômico segue 

Agostinho et al.(1997). As espécies assinaladas com o símbolo * são consideradas exóticas. 

Nome vulgar 

espada 

pescada-do-piaui 

barrigudinho, guaru 

amostragens mensais no período de março de 2006 a fevereiro de 2007 

Valduga (2010) registrou 13 espécies de peixes no rio Corumbataí (bacia hidrográfica do rio 

) não foi identificada nos estudos do Plano de 

PR. As espécies identificadas por 
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Quadro 6.2.6-3- Ictiofauna registrada por Valduga (2010) no rio Corumbataí. Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí.

Ordem 

Characiformes 

Perciformes 
 

Siluriformes 

* Zawadzki, C. H., 2009. 

Ao analisar as restrições na ocupação de peixes em reservatórios no estado do 

Paraná com diferentes tempos de retenção da água e estágios de colonização, de acordo com 

características morfológicas das espécies, Cunico & Agostinho (2006) consideraram as 

espécies Astyanax altiparanae

cf. aspilogaster (Loricaridae) como abundantes na composição ictiofaunistica do reservatório 

no Rio dos Patos, Prudentópolis 

predominância de peixes onívoros e atribuem tal resultado a plasticidade alimentar, que 

permite com que peixes desta categoria trófica se mantenham em ambientes alterados.

Os dados obtidos nas entrevistas com os moradores da região estão apresen

no Quadro 6.2.6-4. Houve relatos recentes da soltura e escape de peixes de diversas espécies, 

principalmente de espécies exóticas como a tilápia, carpas e 

relataram que soltaram peixes adultos e juvenis destas mesmas es

de matrinxã, dourado e pacu.
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tiofauna registrada por Valduga (2010) no rio Corumbataí. Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí.

Família Espécie

Erytrinidae Hoplias malabaricus 

Characidae 

Astyanax altiparanae 

BRITSKI,2000) 
Astyanax bockmanni 

CASTRO, 2007) 
Astyanax scabripinnis 

Cichilidae 
 

Geophagus brasiliensis 

GAIMARD,1824) 

Heptapteridae 
Rhamdia quelen (QUOY & GAIMARD, 
824) 

Loricaridae 

Hypostomus ancistroides 

1911) 
Hypostomus strigaticeps 

Hypostomus sp.1 (ZAWADZKI [COM. 
PESS.]*,2009) 
Hypostomus sp.2 (ZAWADZKI [COM. 
PESS.]*,2009) 
Hypostomus sp.3 (ZAWADZKI [COM. 
PESS.]*, 2009) 

Fonte: Valduga, 2010. 

Ao analisar as restrições na ocupação de peixes em reservatórios no estado do 

Paraná com diferentes tempos de retenção da água e estágios de colonização, de acordo com 

características morfológicas das espécies, Cunico & Agostinho (2006) consideraram as 

Astyanax altiparanae(Characidae), Rhamdia quelen (Heptapteridae) e 

(Loricaridae) como abundantes na composição ictiofaunistica do reservatório 

no Rio dos Patos, Prudentópolis – PR. Os autores destacam que na área de estudo

predominância de peixes onívoros e atribuem tal resultado a plasticidade alimentar, que 

permite com que peixes desta categoria trófica se mantenham em ambientes alterados.

Os dados obtidos nas entrevistas com os moradores da região estão apresen

4. Houve relatos recentes da soltura e escape de peixes de diversas espécies, 

principalmente de espécies exóticas como a tilápia, carpas e catfish. Os próprios moradores 

relataram que soltaram peixes adultos e juvenis destas mesmas espécies exóticas, bem como 

de matrinxã, dourado e pacu. 
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tiofauna registrada por Valduga (2010) no rio Corumbataí. Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí. 

Espécie 

Hoplias malabaricus (BLOCH, 1974) 
Astyanax altiparanae (GARUTTI & 

Astyanax bockmanni (VARI & 

Astyanax scabripinnis (JENYNS, 1842) 
Geophagus brasiliensis (QUOY & 

(QUOY & GAIMARD, 

Hypostomus ancistroides (IHERING, 

Hypostomus strigaticeps (REGAN, 1908) 
(ZAWADZKI [COM. 

(ZAWADZKI [COM. 

(ZAWADZKI [COM. 

Ao analisar as restrições na ocupação de peixes em reservatórios no estado do 

Paraná com diferentes tempos de retenção da água e estágios de colonização, de acordo com 

características morfológicas das espécies, Cunico & Agostinho (2006) consideraram as 

(Heptapteridae) e Hypostomus 

(Loricaridae) como abundantes na composição ictiofaunistica do reservatório 

PR. Os autores destacam que na área de estudo ocorreu a 

predominância de peixes onívoros e atribuem tal resultado a plasticidade alimentar, que 

permite com que peixes desta categoria trófica se mantenham em ambientes alterados. 

Os dados obtidos nas entrevistas com os moradores da região estão apresentados 

4. Houve relatos recentes da soltura e escape de peixes de diversas espécies, 

. Os próprios moradores 

pécies exóticas, bem como 
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Quadro 6.2.6-4- Entrevista com moradores da região. Área de entorno do Rio dos Patos, nos Municípios de 
Guamiranga, Prudentópolis e Ivaí. Estado da espé

Espécie não 
vista (a mais de 

10 anos) 

Espécie introduzida 
por moradores

Salminus 

brasiliensis 

Oreochromis niloticus

Ctenopharyngodon 

Cyprinus carpio

Brycon cephalus

Triurobrycon lundii

mesopotamicus

Ictalurus punctatus

Clarias gariepinus

6.2.6.3.2. Dados primários

Os dados das amostragens foram agrupados em uma lista, para 

de espécies no corpo hídrico Rio dos Patos. Foram encontradas duas ordens, sete famílias e 11 

espécies, listadas na Tabela 6.2.6
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Entrevista com moradores da região. Área de entorno do Rio dos Patos, nos Municípios de 
Guamiranga, Prudentópolis e Ivaí. Estado da espécie considerado a nível estadual.

Espécie introduzida 
por moradores 

Nome comum Estado da 
espécie/ 
IUCN 

Oreochromis niloticus Tilápia do Nilo Exótica 
Ctenopharyngodon 

idella 

Carpa capim Exótica 

Cyprinus carpio Carpa comum Exótica 
- Dourado Nativa (VU)

Brycon cephalus Matrinxã Nativa 
Triurobrycon lundii Piracanjuba Nativa 

Piaractus 

mesopotamicus 

Pacu Nativa 

Ictalurus punctatus Bagre americano Exótica 

Clarias gariepinus Bagre africano Exótica 

Fonte: Elaboração Própria, 2012. 

Dados primários 

Os dados das amostragens foram agrupados em uma lista, para 

de espécies no corpo hídrico Rio dos Patos. Foram encontradas duas ordens, sete famílias e 11 

espécies, listadas na Tabela 6.2.6-5. 
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Entrevista com moradores da região. Área de entorno do Rio dos Patos, nos Municípios de 
cie considerado a nível estadual. 

Estado da Hábito alimentar 

Onívoro 
Herbívoro 

Detritívoro 
Nativa (VU) Ictiófago 

Onívoro 
Onívoro 
Herbívoro 

Onívoro e 
bentônico 
Onívoro e 
bentônico 

Os dados das amostragens foram agrupados em uma lista, para verificar a riqueza 

de espécies no corpo hídrico Rio dos Patos. Foram encontradas duas ordens, sete famílias e 11 
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Quadro 6.2.6-5 - Lista de espécies encontradas nos pont

Ordem Família 

Characiforme Parodontidae

Characiforme Characidae

Characiforme Cichlidae

Siluriforme Loricariidae

Siluriforme Heptapteridae

Characiforme Erhythyrinidae

Siluriforme Loricaridae

Siluriforme Loricaridae

Characiforme Characidae

Siluriforme 
Trichomycteri

dae 

Siluriforme Loricaridae

Os peixes capturados são espécies de pequeno porte e a faixa de comprimento das 

espécies encontradas variou entre 8 e 15 cm, para todos os indivíduos. No ponto PB02 

(506.331,55 E / 7.227.090,60 N) não foram capturadas espécies uti

descritos. As Figuras 6.2.6

Patos no período de 04 a 07 
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Lista de espécies encontradas nos pontos determinados, no Rio dos Patos no período de 04 a 07 
de agosto de 2012. 

 
Gênero / 

Espécie 
Pontos 

amostrados 

Frequência 
de captura 

(%)

Parodontidae Apareiodon affinis PB08 12,5%

Characidae Astyanax sp 
PB01, PB03, 
PB04, PB05, 
PB06 e PB08 

85,71%

Cichlidae 
Geophagus 

brasiliensis 
PB04, PB06 e 

PB08 
42,85%

Loricariidae Harttia gracilis PB01 12,5%

Heptapteridae 
Heptapterus 

mustelinus 

(eigenmanní) 
PB01, PB06 28,57%

Erhythyrinidae Hoplias malabaricus PB06 12,5%

Loricaridae Hypostomus sp PB01 12,5%

Loricaridae 
Hypostomus 

punctatus 
PB01 e PB04 28,57%

Characidae 
Oligosarcus 

paranensis 
PB05 e PB06 28,57%

Trichomycteri
Trichomycterus sp. PB01 12,5%

Loricaridae Rineloricaria sp. PB01 12,5%

Fonte: Elaboração Própria, 2012. 

Os peixes capturados são espécies de pequeno porte e a faixa de comprimento das 

espécies encontradas variou entre 8 e 15 cm, para todos os indivíduos. No ponto PB02 

(506.331,55 E / 7.227.090,60 N) não foram capturadas espécies utilizando

descritos. As Figuras 6.2.6-2 a 6.2.6-7 apresentam espécies de peixes coletadas no rio dos 

07 de agosto de 2012 para o levantamento primário de dados. 

 
Figura 6.2.6-2- Geophagus brasiliensis; 

Foto: Shayene Agatha Marzarotto 
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os determinados, no Rio dos Patos no período de 04 a 07 

Frequência 
de captura 

(%) 

Hábito 
Alimentar 

12,5% Onívoro 

85,71% Onívoro 

42,85% Onívoro 

12,5% 
Onívoro/ 
Iliofágos 

28,57% Onívoro 

12,5% 
Ictiófago/ 
Carnívoro 

12,5% 
Onívoro/ 
Iliofágos 

28,57% 
Onívoro/ 
Iliofágos 

28,57% Ictiófago 

12,5% Onívoro 

12,5% 
Onívoro/ 
Iliofágos 

Os peixes capturados são espécies de pequeno porte e a faixa de comprimento das 

espécies encontradas variou entre 8 e 15 cm, para todos os indivíduos. No ponto PB02 

lizando-se os métodos 

7 apresentam espécies de peixes coletadas no rio dos 

de agosto de 2012 para o levantamento primário de dados.  
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Figura 6.2.6-3- Exemplares de Astyanax sp; 
Foto: Shayene Agatha Marzarotto, 2012. 

 

 
Figura 6.2.6-4- Gênero Rineloricaria 

Foto: Shayene Agatha Marzarotto, 2012. 
 

 
Figura 6.2.6-5- Astyanaxsp 

Foto: Shayene Agatha Marzarotto, 2012. 
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A espécie com maior ocorrência nas

sendo encontrada em praticamente todas as amostragens, seguida por

(Figura 6.2.6-2), que também apresentou alta frequência de captura.

Segundo Pavanelli e Caramaschi (2003), a riqueza da ic

diversos e fatores, tais como condições físico

hidromorfológicas do rio e de seus tributários, disponibilidade de microhabitat e recurso 

alimentar. A riqueza de espécies encontrada na amostragem realiza

baixa (11 espécies), entretanto o número de espécies registrado foi o mesmo encontrado por 

Valduga (2010) para o Rio Corumbataí (Bacia do Ivaí), em suas amostragens mensais durante 

um ano, em dois pontos do Rio.
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Figura 6.2.6-6- Oligosarcus paranensis 
Foto: Shayene Agatha Marzarotto, 2012. 

 

 
Figura 6.2.6-7- Hoplias malabaricus 

Foto: Shayene Agatha Marzarotto, 2012. 
 

A espécie com maior ocorrência nas capturas foi Astyanax sp 

sendo encontrada em praticamente todas as amostragens, seguida por Geophagus brasiliensis 

2), que também apresentou alta frequência de captura. 

Segundo Pavanelli e Caramaschi (2003), a riqueza da ic

diversos e fatores, tais como condições físico-químicas da água, características 

hidromorfológicas do rio e de seus tributários, disponibilidade de microhabitat e recurso 

alimentar. A riqueza de espécies encontrada na amostragem realizada no rio dos Patos foi 

baixa (11 espécies), entretanto o número de espécies registrado foi o mesmo encontrado por 

Valduga (2010) para o Rio Corumbataí (Bacia do Ivaí), em suas amostragens mensais durante 

um ano, em dois pontos do Rio. 
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Astyanax sp (Figura 6.2.6-5), 

Geophagus brasiliensis 

Segundo Pavanelli e Caramaschi (2003), a riqueza da ictiofauna depende de 

químicas da água, características 

hidromorfológicas do rio e de seus tributários, disponibilidade de microhabitat e recurso 

da no rio dos Patos foi 

baixa (11 espécies), entretanto o número de espécies registrado foi o mesmo encontrado por 

Valduga (2010) para o Rio Corumbataí (Bacia do Ivaí), em suas amostragens mensais durante 
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Segundo, Valduga (20

gêneros como o Hoplias, Astyanax, Geophagus, Rhamdia, Hypostomus, 

e Crenicichla. Destes citados pelo autor somente 

foram capturados na amostragem

A baixa riqueza de espécies encontrada deve

entorno do Rio dos Patos apresentar em alguns trechos evidências de impacto antrópico, 

causado pelo tipo de uso do solo na sua bacia. A região é predominada pela

agropastoril, com produção intensiva de gado de corte e uso das áreas agrícolas para produção 

de fumo e grãos, dentre outras atividade de agricultura. 

Conforme apresentado no diagnóstico da flora, no 

dos recursos naturais renováveis na área ocasionou modificações significativas na cobertura 

florestal existente nas áreas de influência da PCH KM 

vegetação ciliar não atende a determinação legal em relação 

que pode ter contribuído para as condições atuais da qualidade da água, sendo necessária a 

recuperação da área de preservação permanente (APP).  

A área da APP, para cursos d'água naturais, é definida de acordo com a largura do 

mesmo (Art. 4º, Lei 12.651). Para reservatórios artificiais o artigo 5º da Lei 12.651 estabelece 

que para reservatório d’água artificial destinado a geração de energia deverá

faixa mínima de 30 (trinta) metros de entorno do reservatório para a APP. 

O fato das margens estarem impactadas acarreta perdas na cadeia alimentar, pois 

os peixes sofrem exposição à luz direta do sol e aos seus predadores. Além disso, di

drasticamente a oferta de alimentos e altera o ciclo hidrológico, reduzindo a quantidade das 

águas no período de seca e provocando grandes enxurradas no período chuvoso (OYAKAWA 

et al., 2006). 

O carregamento do solo, através da água da chuva, provoca

consequentemente a destruição dos habitats dos peixes, já que assoreiam os rios e turvam as 

águas. Os indivíduos pertencentes a espécies de menor porte em margens descobertas ficam 
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Segundo, Valduga (2010), podem ser encontradas na Bacia do Rio Ivaí alguns 

Hoplias, Astyanax, Geophagus, Rhamdia, Hypostomus, 

Destes citados pelo autor somente Rhamdia, Leporinus 

foram capturados na amostragem do rio dos Patos. 

A baixa riqueza de espécies encontrada deve-se, provavelmente, ao fato de o 

entorno do Rio dos Patos apresentar em alguns trechos evidências de impacto antrópico, 

causado pelo tipo de uso do solo na sua bacia. A região é predominada pela

agropastoril, com produção intensiva de gado de corte e uso das áreas agrícolas para produção 

de fumo e grãos, dentre outras atividade de agricultura.  

Conforme apresentado no diagnóstico da flora, no Item 6.2.1

naturais renováveis na área ocasionou modificações significativas na cobertura 

florestal existente nas áreas de influência da PCH KM 19. Em vários trechos ao longo do rio a 

vegetação ciliar não atende a determinação legal em relação ao tamanho e a compo

que pode ter contribuído para as condições atuais da qualidade da água, sendo necessária a 

recuperação da área de preservação permanente (APP).   

A área da APP, para cursos d'água naturais, é definida de acordo com a largura do 

mesmo (Art. 4º, Lei 12.651). Para reservatórios artificiais o artigo 5º da Lei 12.651 estabelece 

que para reservatório d’água artificial destinado a geração de energia deverá

faixa mínima de 30 (trinta) metros de entorno do reservatório para a APP. 

O fato das margens estarem impactadas acarreta perdas na cadeia alimentar, pois 

os peixes sofrem exposição à luz direta do sol e aos seus predadores. Além disso, di

drasticamente a oferta de alimentos e altera o ciclo hidrológico, reduzindo a quantidade das 

águas no período de seca e provocando grandes enxurradas no período chuvoso (OYAKAWA 

O carregamento do solo, através da água da chuva, provoca

consequentemente a destruição dos habitats dos peixes, já que assoreiam os rios e turvam as 

águas. Os indivíduos pertencentes a espécies de menor porte em margens descobertas ficam 
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10), podem ser encontradas na Bacia do Rio Ivaí alguns 

Hoplias, Astyanax, Geophagus, Rhamdia, Hypostomus, bem como Leporinus 

Leporinus e Crenicichla não 

se, provavelmente, ao fato de o 

entorno do Rio dos Patos apresentar em alguns trechos evidências de impacto antrópico, 

causado pelo tipo de uso do solo na sua bacia. A região é predominada pela atividade 

agropastoril, com produção intensiva de gado de corte e uso das áreas agrícolas para produção 

Item 6.2.1 - Flora, a extração 

naturais renováveis na área ocasionou modificações significativas na cobertura 

. Em vários trechos ao longo do rio a 

ao tamanho e a composição, fato 

que pode ter contribuído para as condições atuais da qualidade da água, sendo necessária a 

A área da APP, para cursos d'água naturais, é definida de acordo com a largura do 

mesmo (Art. 4º, Lei 12.651). Para reservatórios artificiais o artigo 5º da Lei 12.651 estabelece 

que para reservatório d’água artificial destinado a geração de energia deverá ser observada a 

faixa mínima de 30 (trinta) metros de entorno do reservatório para a APP.  

O fato das margens estarem impactadas acarreta perdas na cadeia alimentar, pois 

os peixes sofrem exposição à luz direta do sol e aos seus predadores. Além disso, diminui 

drasticamente a oferta de alimentos e altera o ciclo hidrológico, reduzindo a quantidade das 

águas no período de seca e provocando grandes enxurradas no período chuvoso (OYAKAWA 

O carregamento do solo, através da água da chuva, provoca erosão e 

consequentemente a destruição dos habitats dos peixes, já que assoreiam os rios e turvam as 

águas. Os indivíduos pertencentes a espécies de menor porte em margens descobertas ficam 
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susceptíveis a predação e poluentes, entre outros fatores, podend

reprodutivo e consequentemente gerando um número baixo de descendentes. Estes, por sua 

vez, não são suficientes para suprir a alimentação dos peixes carnívoros de topo de cadeia. 

Na região ocorrem também atividades aquícolas extensiv

intensiva que podem gerar efluentes para o corpo hídrico, fato que também foi observado no 

levantamento limnológico. O Ponto PB05 (507.046,33 E / 7.223.221,06 N) apresenta maior 

densidade de algas, fato que provavelmente esteja relacionado

naquele local, maior produção de microalgas e escapes das espécies cultivadas.

A baixa riqueza de espécies encontradas também pode ser consequência da época 

do ano em que foi realizado o período de coleta, que para este relatór

temperatura registrada da água foi baixa, em média 13°C, assim como foi registrado em anos 

anteriores conforme os dados destacados na Tabela 6.2.6

Tabela 6.2.6-1 - Dados temporais de 
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susceptíveis a predação e poluentes, entre outros fatores, podendo obter menor sucesso 

reprodutivo e consequentemente gerando um número baixo de descendentes. Estes, por sua 

vez, não são suficientes para suprir a alimentação dos peixes carnívoros de topo de cadeia. 

Na região ocorrem também atividades aquícolas extensiv

intensiva que podem gerar efluentes para o corpo hídrico, fato que também foi observado no 

. O Ponto PB05 (507.046,33 E / 7.223.221,06 N) apresenta maior 

densidade de algas, fato que provavelmente esteja relacionado com o maior teor de fósforo 

naquele local, maior produção de microalgas e escapes das espécies cultivadas.

A baixa riqueza de espécies encontradas também pode ser consequência da época 

do ano em que foi realizado o período de coleta, que para este relatór

temperatura registrada da água foi baixa, em média 13°C, assim como foi registrado em anos 

anteriores conforme os dados destacados na Tabela 6.2.6-1.  

Dados temporais de Oxigênio Dissolvido, pH e Temperatura, na Estação Rio dos Patos, 
Prudentópolis/PR. 

Data 
OD 

(mg/L) 
pH 

TEMP 
(ºC) 

22/03/2000 7,6 7,4 20 
25/05/2000 8 7,5 17 
17/08/2000 8,3 7,2 14 
18/09/2000 6,9 6,9 19 
04/12/2000 7 7,3 21 
13/10/2003 7,5 7,5 23 
04/12/2003 7,6 7,2 24 
16/03/2005 5,4 7,4 22 
27/07/2005 9,28 7,6 11 
20/09/2005 8,1 7,3 17 
21/10/2005 8,42 6,9 18 
28/03/2006 6,82 7,7 29 
25/07/2006 6,5 7,4 28 
22/03/2007 6,64 7,2 20 
25/05/2007 6,2 6,9 14 
03/08/2009 8,11 6,7 13 
06/10/2009 10,11 7,7 20 
16/08/2012 11 7,4 13 
18/10/2010 11,4 7,6 24 
26/04/2011 8,47 7,4 18 
30/06/2011 8,8 6,7 16 
21/03/2012 7,6 7 21 
Fonte: Dados do Instituto das Águas/PR, 2012. 
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o obter menor sucesso 

reprodutivo e consequentemente gerando um número baixo de descendentes. Estes, por sua 

vez, não são suficientes para suprir a alimentação dos peixes carnívoros de topo de cadeia.  

Na região ocorrem também atividades aquícolas extensivas e de produção 

intensiva que podem gerar efluentes para o corpo hídrico, fato que também foi observado no 

. O Ponto PB05 (507.046,33 E / 7.223.221,06 N) apresenta maior 

com o maior teor de fósforo 

naquele local, maior produção de microalgas e escapes das espécies cultivadas. 

A baixa riqueza de espécies encontradas também pode ser consequência da época 

do ano em que foi realizado o período de coleta, que para este relatório foi no inverno. A 

temperatura registrada da água foi baixa, em média 13°C, assim como foi registrado em anos 

Oxigênio Dissolvido, pH e Temperatura, na Estação Rio dos Patos, 
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Deve-se considerar também que o volume de água é reduzido, devido a menor 

pluviosidade decorrente no período (de Junho a Setembro), considerado de seca, como mostra 

a Tabela 6.2.6-2.  

A riqueza pode ainda ser afetada por outros fatores, dentre eles o repov

inadequado de espécies. Nas entrevistas, os moradores locais relataram ter realizado alguns 

repovoamentos no rio dos Patos, desconhecendo os benefícios ou malefícios que tal atitude 

proporcionaria ao rio.  

Ao analisar a presença e ausência de espéc

analise de similaridade de Bray Curtis, os pontos apresentaram

6.2.6-8). O ponto PB02 não foi incluído na análise pelo fato de não ter sido registrada 

nenhuma espécie neste ponto.

Figura 6.2.6-8- Analise de similaridade entre os pontos amostrados no Rio dos Patos 
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se considerar também que o volume de água é reduzido, devido a menor 

pluviosidade decorrente no período (de Junho a Setembro), considerado de seca, como mostra 

A riqueza pode ainda ser afetada por outros fatores, dentre eles o repov

inadequado de espécies. Nas entrevistas, os moradores locais relataram ter realizado alguns 

repovoamentos no rio dos Patos, desconhecendo os benefícios ou malefícios que tal atitude 

Ao analisar a presença e ausência de espécies nos pontos amostrados através da 

analise de similaridade de Bray Curtis, os pontos apresentaram-se similares entre si (Figura 

8). O ponto PB02 não foi incluído na análise pelo fato de não ter sido registrada 

nenhuma espécie neste ponto. 

Analise de similaridade entre os pontos amostrados no Rio dos Patos 
Fonte: Elaboração Própria 
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se considerar também que o volume de água é reduzido, devido a menor 

pluviosidade decorrente no período (de Junho a Setembro), considerado de seca, como mostra 

A riqueza pode ainda ser afetada por outros fatores, dentre eles o repovoamento 

inadequado de espécies. Nas entrevistas, os moradores locais relataram ter realizado alguns 

repovoamentos no rio dos Patos, desconhecendo os benefícios ou malefícios que tal atitude 

ies nos pontos amostrados através da 

se similares entre si (Figura 

8). O ponto PB02 não foi incluído na análise pelo fato de não ter sido registrada 

 
Analise de similaridade entre os pontos amostrados no Rio dos Patos – Prudentópolis – PR. 
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Tabela 6.2.6

 JAN FEV MAR 

2000 384,9 335,8 91,5 

2001 190,4 556,8 129,8 

2002 254,9 60,5 58,6 

2003 262,4 130,9 103,5 

2004 145,9 70,6 111,2 

2005 232,8 77,1 68,6 

2006 195,3 94 112 

2007 204,2 201,5 133,3 

2008 125,7 130,4 64 

2009 137,6 236,3 50,9 

2010 163,1 133,3 191,5 

2011 204,5 236,9 74,4 

Média mensal 208,48 188,68 99,11 
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6.2.6-2 - Pluviosidade (mm) na Estação Rio dos Patos, série temporal 2000 a 2011.

Estação: RIO DOS PATOS 

Município: Prudentópolis 

Bacia: Ivaí 

Data instalação: 01/03/1937 

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

25,7 47 166,1 100,6 90,8 251,3 179,2

90,4 103 114,9 122 75,7 122,7 214,5

66,2 209 15,8 78,1 89 217,2 193,3

107,2 49,4 84,3 100,2 29,7 95,7 192 

82 260,4 113,4 108,1 22,4 43,1 350,7

154,9 149,8 175,5 103,7 90,2 298,5 358,1

28,9 32,3 60 67,7 81,3 201,3 78,1

169,2 259,5 5 157,2 16 20,8 95 

317,6 80,2 153,4 105,7 205,8 94,9 289 

25,1 107,7 98,6 308,4 83,6 368,6 236,1

333,1 89,5 79,2 224,3 40,3 49,3 169,6

107 35,5 142,9 168,1 396,6 68,7 285,1

125,61 118,61 100,76 137,01 101,78 152,68 220,06

Fonte: Dados do Instituto das Águas/PR, 2012 
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Pluviosidade (mm) na Estação Rio dos Patos, série temporal 2000 a 2011. 

OUT NOV DEZ  

179,2 89,6 258,4  
214,5 106,9 112,7  
193,3 139,3 158  

 155,9 157,3  
350,7 187,7 140,8  
358,1 136,3 70  
78,1 156,3 134,4  

 273,2 152,5  
 64,9 33,5  

236,1 217,6 191,5  
169,6 90,4 288,4  
285,1 80,5 69,9  
220,06 141,55 147,28  
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O grupo de alimentação funcional mais representativo nas amostras foi o dos 

onívoros. Espécies deste grupo apresentam maior plasticidade na sua dieta alimentar, fato que 

permite que sejam mais representativos em

alimento. 

Informações sobre a diversidade de espécies de peixes da bacia hidrográfica do 

Rio dos Patos são raras assim como, para a bacia do Rio Ivaí, da qual o Rio dos Patos é um 

afluente. Estudos para a elaboraçã

Espirito Santo (IAP, 2003), localizado em Fenix, PR, inserido na bacia hidrográfica do Rio 

Ivaí, registrou no parque e arredores a ocorrência de 90 espécies de peixes, distribuídas em 

seis ordens e 24 famílias, sendo Characidae (21 espécies), Anostomidae (12 espécies), 

Pimelodidae (11 espécies), Loricariidae (7 espécies) e Cichlidae (5 espécies) as mais 

representativas. 

O Rio Ivaí possui uma extensão de 695

Paraná, com alta declividade, assim como os rios Tibagi e Piquiri (AGOSTINHO et al., 

1995). O rio dos Patos é um afluente do rio Ivaí e apresentou menor riqueza de espécies neste 

estudo quando comparado com os dados obtidos em rios do Parque Estadual de Vila Rica

Espirito Santo (PEVRES) e entorno, inseridos na bacia hidrográfica do Rio Ivaí. As condições 

ambientais da área de influência do PEVERS encontram

quando comparado com a bacia do Rio dos Patos, justificando a maior ri

peixes em rios. 

A baixa diversidade de espécies da ictiofauna no Rio dos Patos, com 

predominância de espécies onívoras, reflete as condições do tipo de uso do solo na região. 

Segundo Agostinho et al. (2005) a perda da biodiversidade em

continentais brasileiros se deve a poluição e eutrofização, assoreamento, construção de 

barragens e controle de cheias, pesca predatória e introdução de espécies exóticas.

As espécies registradas em levantamento primário e secundári

rio dos Patos são classificadas, abaixo, em algumas categorias. Essas categorias auxiliam na 

caracterização do ambiente ictiofaunístico da região, já que são indicadoras do grau de 
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O grupo de alimentação funcional mais representativo nas amostras foi o dos 

onívoros. Espécies deste grupo apresentam maior plasticidade na sua dieta alimentar, fato que 

permite que sejam mais representativos em rios que apresentam baixa diversidade de 

Informações sobre a diversidade de espécies de peixes da bacia hidrográfica do 

Rio dos Patos são raras assim como, para a bacia do Rio Ivaí, da qual o Rio dos Patos é um 

afluente. Estudos para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Rica do 

Espirito Santo (IAP, 2003), localizado em Fenix, PR, inserido na bacia hidrográfica do Rio 

Ivaí, registrou no parque e arredores a ocorrência de 90 espécies de peixes, distribuídas em 

famílias, sendo Characidae (21 espécies), Anostomidae (12 espécies), 

Pimelodidae (11 espécies), Loricariidae (7 espécies) e Cichlidae (5 espécies) as mais 

O Rio Ivaí possui uma extensão de 695 km é considerado um tributário do rio 

com alta declividade, assim como os rios Tibagi e Piquiri (AGOSTINHO et al., 

1995). O rio dos Patos é um afluente do rio Ivaí e apresentou menor riqueza de espécies neste 

estudo quando comparado com os dados obtidos em rios do Parque Estadual de Vila Rica

Espirito Santo (PEVRES) e entorno, inseridos na bacia hidrográfica do Rio Ivaí. As condições 

ambientais da área de influência do PEVERS encontram-se em melhor estado de conservação, 

quando comparado com a bacia do Rio dos Patos, justificando a maior ri

A baixa diversidade de espécies da ictiofauna no Rio dos Patos, com 

predominância de espécies onívoras, reflete as condições do tipo de uso do solo na região. 

Segundo Agostinho et al. (2005) a perda da biodiversidade em ecossistemas aquáticos 

continentais brasileiros se deve a poluição e eutrofização, assoreamento, construção de 

barragens e controle de cheias, pesca predatória e introdução de espécies exóticas.

As espécies registradas em levantamento primário e secundári

rio dos Patos são classificadas, abaixo, em algumas categorias. Essas categorias auxiliam na 

caracterização do ambiente ictiofaunístico da região, já que são indicadoras do grau de 
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O grupo de alimentação funcional mais representativo nas amostras foi o dos 

onívoros. Espécies deste grupo apresentam maior plasticidade na sua dieta alimentar, fato que 

rios que apresentam baixa diversidade de 

Informações sobre a diversidade de espécies de peixes da bacia hidrográfica do 

Rio dos Patos são raras assim como, para a bacia do Rio Ivaí, da qual o Rio dos Patos é um 

o do Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Rica do 

Espirito Santo (IAP, 2003), localizado em Fenix, PR, inserido na bacia hidrográfica do Rio 

Ivaí, registrou no parque e arredores a ocorrência de 90 espécies de peixes, distribuídas em 

famílias, sendo Characidae (21 espécies), Anostomidae (12 espécies), 

Pimelodidae (11 espécies), Loricariidae (7 espécies) e Cichlidae (5 espécies) as mais 

km é considerado um tributário do rio 

com alta declividade, assim como os rios Tibagi e Piquiri (AGOSTINHO et al., 

1995). O rio dos Patos é um afluente do rio Ivaí e apresentou menor riqueza de espécies neste 

estudo quando comparado com os dados obtidos em rios do Parque Estadual de Vila Rica do 

Espirito Santo (PEVRES) e entorno, inseridos na bacia hidrográfica do Rio Ivaí. As condições 

se em melhor estado de conservação, 

quando comparado com a bacia do Rio dos Patos, justificando a maior riqueza de espécies de 

A baixa diversidade de espécies da ictiofauna no Rio dos Patos, com 

predominância de espécies onívoras, reflete as condições do tipo de uso do solo na região. 

ecossistemas aquáticos 

continentais brasileiros se deve a poluição e eutrofização, assoreamento, construção de 

barragens e controle de cheias, pesca predatória e introdução de espécies exóticas. 

As espécies registradas em levantamento primário e secundário para a região do 

rio dos Patos são classificadas, abaixo, em algumas categorias. Essas categorias auxiliam na 

caracterização do ambiente ictiofaunístico da região, já que são indicadoras do grau de 
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preservação ambiental, da interferência humana na região

local. As classificações adotadas são: espécies raras, ameaçadas ou endêmicas, espécies 

extintas localmente, espécies bioindicadoras de ambientes florestais preservados, espécies 

exóticas, espécies migratórias, espécies de i

espécies não descritas previamente para a região ou pela ciência e espécies potencialmente 

invasoras.  

- Espécies raras, ameaçadas ou endêmicas

Entre as espécies relatadas pelos moradores entrevistados a únic

considerada ameaçada de extinção no estado do Paraná foi a 

Segundo consta no Livro da Fauna Ameaçada no Paraná (2004) esta espécie vem 

apresentando valores decrescentes de ocorrência na bacia do Rio Paraná. O doura

como uma das espécies de peixes mais vulneráveis, em função de seu hábito migratório e 

comportamento essencialmente reofílicos em pelo menos uma fase do seu ciclo de vida. 

Espécies raras, ameaçadas ou endêmicas não foram registradas durante o l

dados primários na área de influência do futuro empreendimento. Dentre as espécies descritas 

na literatura para a região e as espécies registradas no levantamento de campo, nenhuma delas 

se encontra nestas categorias.

- Espécies extintas lo

Não foram encontrados registros de espécies consideradas localmente extintas 

para área de influência do empreendimento. Apesar de relatos de moradores locais sobre a 

ausência do dourado há mais de dez anos, não é possível afirmar que a espécie pos

considerada extinta localmente, uma vez que o esforço amostral não pode ser considerado 

como suficiente para amostrar todas as espécies que podem ocorrer na área de influência do 

empreendimento, bem como e a inexistência de estudos científicos publi

ictiofauna da região.  
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preservação ambiental, da interferência humana na região e da relevância do ecossistema 

local. As classificações adotadas são: espécies raras, ameaçadas ou endêmicas, espécies 

extintas localmente, espécies bioindicadoras de ambientes florestais preservados, espécies 

exóticas, espécies migratórias, espécies de importância comercial, espécies sobreexplotadas, 

espécies não descritas previamente para a região ou pela ciência e espécies potencialmente 

Espécies raras, ameaçadas ou endêmicas 

Entre as espécies relatadas pelos moradores entrevistados a únic

considerada ameaçada de extinção no estado do Paraná foi a Salminusbrasiliensis 

Segundo consta no Livro da Fauna Ameaçada no Paraná (2004) esta espécie vem 

apresentando valores decrescentes de ocorrência na bacia do Rio Paraná. O doura

como uma das espécies de peixes mais vulneráveis, em função de seu hábito migratório e 

comportamento essencialmente reofílicos em pelo menos uma fase do seu ciclo de vida. 

Espécies raras, ameaçadas ou endêmicas não foram registradas durante o l

dados primários na área de influência do futuro empreendimento. Dentre as espécies descritas 

na literatura para a região e as espécies registradas no levantamento de campo, nenhuma delas 

se encontra nestas categorias. 

Espécies extintas localmente 

Não foram encontrados registros de espécies consideradas localmente extintas 

para área de influência do empreendimento. Apesar de relatos de moradores locais sobre a 

ausência do dourado há mais de dez anos, não é possível afirmar que a espécie pos

considerada extinta localmente, uma vez que o esforço amostral não pode ser considerado 

como suficiente para amostrar todas as espécies que podem ocorrer na área de influência do 

empreendimento, bem como e a inexistência de estudos científicos publi
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e da relevância do ecossistema 

local. As classificações adotadas são: espécies raras, ameaçadas ou endêmicas, espécies 

extintas localmente, espécies bioindicadoras de ambientes florestais preservados, espécies 

mportância comercial, espécies sobreexplotadas, 

espécies não descritas previamente para a região ou pela ciência e espécies potencialmente 

Entre as espécies relatadas pelos moradores entrevistados a única espécie 

Salminusbrasiliensis (dourado). 

Segundo consta no Livro da Fauna Ameaçada no Paraná (2004) esta espécie vem 

apresentando valores decrescentes de ocorrência na bacia do Rio Paraná. O dourado é citado 

como uma das espécies de peixes mais vulneráveis, em função de seu hábito migratório e 

comportamento essencialmente reofílicos em pelo menos uma fase do seu ciclo de vida. 

Espécies raras, ameaçadas ou endêmicas não foram registradas durante o levantamento dos 

dados primários na área de influência do futuro empreendimento. Dentre as espécies descritas 

na literatura para a região e as espécies registradas no levantamento de campo, nenhuma delas 

Não foram encontrados registros de espécies consideradas localmente extintas 

para área de influência do empreendimento. Apesar de relatos de moradores locais sobre a 

ausência do dourado há mais de dez anos, não é possível afirmar que a espécie possa ser 

considerada extinta localmente, uma vez que o esforço amostral não pode ser considerado 

como suficiente para amostrar todas as espécies que podem ocorrer na área de influência do 

empreendimento, bem como e a inexistência de estudos científicos publicados sobre a 
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- Espécies bioindicadoras de ambientes florestais preservados

Não foram encontradas espécies consideradas como bioindicadoras de ambientes 

florestais preservados durante aas coletas realizadas na área de influência do 

e no levantamento de dados secundários.

- Espécies exóticas

No levantamento de dados secundários foram encontrados estudos da ictiofauna 

na bacia do Rio Ivaí com registro da presença de espécies exóticas.  Na região de Felix 

foram encontradas a curvina (

bagre africano (Clarias sp), esta última, registrada no interior do Parque Estadual de Vila Rica 

do Espirito Santo (IAP, 2003). A espécie exótica 

registrada por Pereira et al (2009)  em um córrego, localizado no município de Marialva, PR.

Durante as pesquisas com os moradores da bacia do Rio dos Patos foram obtidos 

relatos recentes da soltura e escape de peixes de diversas espécies exóticas como a tilápia, 

carpas e catfish conforme demonstrado na Tabela 6.2.6

- Espécies migratórias

São considerados peixes migratórios aqueles que usam a calha do rio e de 

tributários para deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento. Não foram 

registradas espécies migratórias na área de influência do empreendimento durante 

levantamento dos dados primários. Segundo relatos de moradores o dourado (

brasiliensis), espécie migratória, não é visto na região a mais de 10 anos.

Segundo IAP (2003) para a ictiofauna da Bacia do rio Ivaí a categoria composta 

pelas espécies que realizam migração foram caracterizadas principalmente por peixes de 

grande porte, como os Characiformes, 

lineatus (corimbatá), Salminus maxillosus
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Espécies bioindicadoras de ambientes florestais preservados

Não foram encontradas espécies consideradas como bioindicadoras de ambientes 

florestais preservados durante aas coletas realizadas na área de influência do 

e no levantamento de dados secundários. 

Espécies exóticas 

No levantamento de dados secundários foram encontrados estudos da ictiofauna 

na bacia do Rio Ivaí com registro da presença de espécies exóticas.  Na região de Felix 

tradas a curvina (Plagioscion squamosissimus), a tilápia (

), esta última, registrada no interior do Parque Estadual de Vila Rica 

do Espirito Santo (IAP, 2003). A espécie exótica Poecilia reticulata

registrada por Pereira et al (2009)  em um córrego, localizado no município de Marialva, PR.

Durante as pesquisas com os moradores da bacia do Rio dos Patos foram obtidos 

relatos recentes da soltura e escape de peixes de diversas espécies exóticas como a tilápia, 

conforme demonstrado na Tabela 6.2.6-4.  

Espécies migratórias 

considerados peixes migratórios aqueles que usam a calha do rio e de 

tributários para deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento. Não foram 

registradas espécies migratórias na área de influência do empreendimento durante 

ados primários. Segundo relatos de moradores o dourado (

), espécie migratória, não é visto na região a mais de 10 anos.

Segundo IAP (2003) para a ictiofauna da Bacia do rio Ivaí a categoria composta 

pelas espécies que realizam migração foram caracterizadas principalmente por peixes de 

grande porte, como os Characiformes, Brycon orbignyanus (piracanjuba), 

Salminus maxillosus (dourado), Piaractus mesopotamicus
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Espécies bioindicadoras de ambientes florestais preservados 

Não foram encontradas espécies consideradas como bioindicadoras de ambientes 

florestais preservados durante aas coletas realizadas na área de influência do empreendimento 

No levantamento de dados secundários foram encontrados estudos da ictiofauna 

na bacia do Rio Ivaí com registro da presença de espécies exóticas.  Na região de Felix – PR 

), a tilápia (Tilapia rendalli) e o 

), esta última, registrada no interior do Parque Estadual de Vila Rica 

Poecilia reticulata(barrigudinho) foi 

registrada por Pereira et al (2009)  em um córrego, localizado no município de Marialva, PR. 

Durante as pesquisas com os moradores da bacia do Rio dos Patos foram obtidos 

relatos recentes da soltura e escape de peixes de diversas espécies exóticas como a tilápia, 

considerados peixes migratórios aqueles que usam a calha do rio e de 

tributários para deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento. Não foram 

registradas espécies migratórias na área de influência do empreendimento durante 

ados primários. Segundo relatos de moradores o dourado (Salminus 

), espécie migratória, não é visto na região a mais de 10 anos. 

Segundo IAP (2003) para a ictiofauna da Bacia do rio Ivaí a categoria composta 

pelas espécies que realizam migração foram caracterizadas principalmente por peixes de 

(piracanjuba), Prochilodus 

Piaractus mesopotamicus (pacu), 
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Leporinus elongatus (piapara), 

(solteira), Schizodon nasutus

(pintado), Rhinelepis aspera

sp. (mandi). 

- Espécies de importância comercial

A principal espécie de peixe de importância comercial atualmente na região de 

influência do empreendimento, conforme

exótica) que é cultivada em açudes particulares. 

No levantamento bibliográfico sobre a ictiofauna da bacia hidrográfica do Rio Ivaí 

e o afluente Rio dos Patos não foram encontrados estudos científicos sobr

importância comercial para a área de influência do empreendimento.

- Espécies sobreexplotadas

Com base na IN 05/2004 IBAMA , que traz no Anexo 02 a Lista Nacional das 

Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Sobreexplotadas ou Ameaçadas d

Sobreexplotação, e a IN 52/2005  IBAMA não há na área de influência espécies consideradas 

sobrexplotadas.  

- Espécies não descritas previamente para a região ou pela ciência

Nenhuma das espécies descritas no levantamento secundário ou registrada no 

levantamento de campo não havia sido previamente descrita pela ciência. 

Entre a bibliografia utilizada nesses estudos, Valduga (2010) não havia registrado 

a ocorrência das espécies 

(eigenmanní), Hypostomus punctatus, Oligosarcus paranensis, Trichomycterus sp 

Rineloricaria sp.. Já IAP-
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(piapara), Leporinus octofasciatus (ferreirinha), 

Schizodon nasutus (campineiro), e os siluriformes Pseudoplatystoma corruscan

Rhinelepis aspera (cascudo-preto), Pirinampus pirinampu (barbado) e 

Espécies de importância comercial 

A principal espécie de peixe de importância comercial atualmente na região de 

influência do empreendimento, conforme relatos de moradores locais é a Tilápia (espécie 

exótica) que é cultivada em açudes particulares.  

No levantamento bibliográfico sobre a ictiofauna da bacia hidrográfica do Rio Ivaí 

e o afluente Rio dos Patos não foram encontrados estudos científicos sobr

importância comercial para a área de influência do empreendimento. 

Espécies sobreexplotadas 

Com base na IN 05/2004 IBAMA , que traz no Anexo 02 a Lista Nacional das 

Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Sobreexplotadas ou Ameaçadas d

Sobreexplotação, e a IN 52/2005  IBAMA não há na área de influência espécies consideradas 

Espécies não descritas previamente para a região ou pela ciência

Nenhuma das espécies descritas no levantamento secundário ou registrada no 

tamento de campo não havia sido previamente descrita pela ciência. 

Entre a bibliografia utilizada nesses estudos, Valduga (2010) não havia registrado 

a ocorrência das espécies Apareiodon affinis, Harttia gracilis, Heptapterus mustelinus 

stomus punctatus, Oligosarcus paranensis, Trichomycterus sp 

-b (2003) não havia registrado a ocorrência das espécies 
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(ferreirinha), Leporellus vittatus 

Pseudoplatystoma corruscans 

(barbado) e Pimelodus 

A principal espécie de peixe de importância comercial atualmente na região de 

relatos de moradores locais é a Tilápia (espécie 

No levantamento bibliográfico sobre a ictiofauna da bacia hidrográfica do Rio Ivaí 

e o afluente Rio dos Patos não foram encontrados estudos científicos sobre espécies de 

Com base na IN 05/2004 IBAMA , que traz no Anexo 02 a Lista Nacional das 

Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Sobreexplotadas ou Ameaçadas de 

Sobreexplotação, e a IN 52/2005  IBAMA não há na área de influência espécies consideradas 

Espécies não descritas previamente para a região ou pela ciência 

Nenhuma das espécies descritas no levantamento secundário ou registrada no 

tamento de campo não havia sido previamente descrita pela ciência.  

Entre a bibliografia utilizada nesses estudos, Valduga (2010) não havia registrado 

Apareiodon affinis, Harttia gracilis, Heptapterus mustelinus 

stomus punctatus, Oligosarcus paranensis, Trichomycterus sp e 

b (2003) não havia registrado a ocorrência das espécies Harttia 
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gracilis, Heptapterus mustelinus (eigenmanní)

que as capturas realizadas foram eficazes, relatando espécies anteriormente não citadas para 

rios similares da região. Aplica

eficazes uma vez que foram os mesmos utilizados no trabalho de Valduga (2010) e IAP 

(2003). A região, até o momento, apresenta pouca bibliografia relacionada à ictiofauna, 

contando com poucos estudos publicados, fato que dificulta a comparação de resultados.

- Espécies potencialmente invasoras

A única espécie com potencial de invasão seria 

no entanto, esta espécie não foi coletada no Rio dos Patos. A sua potencialidade de invasão 

está relacionada com possíveis escapes de tanques de cultivo, localizados em uma propriedade 

na margem direita do rio dos Patos, à

que não serão atingidos pelo empreendimento. Alguns desses tanques, como foram 

construídos há muito tempo, segundo o proprietário, são mais susceptíveis ao rompimento, 

pois em tanques antigos normalmente 

cuidados especiais. Esses rompimentos e escapes são comuns em pisciculturas brasileiras. No 

entanto, Baggio (2012) estudando escapes no reservatório de Itaipu, afirma que esses 

indivíduos que escapam, não con

(como a temperatura, por exemplo) e bióticos (como o controle de predação), visto que na 

maioria das vezes, estes animais de escape adentram o corpo hídrico com tamanho reduzido 

(larva ou juvenil). 

 

 

 

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                          

gracilis, Heptapterus mustelinus (eigenmanní) e Hypostomus punctatus. 

s realizadas foram eficazes, relatando espécies anteriormente não citadas para 

rios similares da região. Aplica-se também aos métodos utilizados, que também se mostraram 

eficazes uma vez que foram os mesmos utilizados no trabalho de Valduga (2010) e IAP 

003). A região, até o momento, apresenta pouca bibliografia relacionada à ictiofauna, 

contando com poucos estudos publicados, fato que dificulta a comparação de resultados.

Espécies potencialmente invasoras 

A única espécie com potencial de invasão seria a tilápia (Oreochromisniloticus

no entanto, esta espécie não foi coletada no Rio dos Patos. A sua potencialidade de invasão 

está relacionada com possíveis escapes de tanques de cultivo, localizados em uma propriedade 

na margem direita do rio dos Patos, à montante do local do barramento do empreendimento, 

que não serão atingidos pelo empreendimento. Alguns desses tanques, como foram 

construídos há muito tempo, segundo o proprietário, são mais susceptíveis ao rompimento, 

pois em tanques antigos normalmente a metodologia de construção não assegura alguns 

cuidados especiais. Esses rompimentos e escapes são comuns em pisciculturas brasileiras. No 

entanto, Baggio (2012) estudando escapes no reservatório de Itaipu, afirma que esses 

indivíduos que escapam, não conseguem formar populações devido aos fatores abióticos 

(como a temperatura, por exemplo) e bióticos (como o controle de predação), visto que na 

maioria das vezes, estes animais de escape adentram o corpo hídrico com tamanho reduzido 
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Hypostomus punctatus. Esse fato demonstra 

s realizadas foram eficazes, relatando espécies anteriormente não citadas para 

se também aos métodos utilizados, que também se mostraram 

eficazes uma vez que foram os mesmos utilizados no trabalho de Valduga (2010) e IAP 

003). A região, até o momento, apresenta pouca bibliografia relacionada à ictiofauna, 

contando com poucos estudos publicados, fato que dificulta a comparação de resultados. 

Oreochromisniloticus), 

no entanto, esta espécie não foi coletada no Rio dos Patos. A sua potencialidade de invasão 

está relacionada com possíveis escapes de tanques de cultivo, localizados em uma propriedade 

montante do local do barramento do empreendimento, 

que não serão atingidos pelo empreendimento. Alguns desses tanques, como foram 

construídos há muito tempo, segundo o proprietário, são mais susceptíveis ao rompimento, 

a metodologia de construção não assegura alguns 

cuidados especiais. Esses rompimentos e escapes são comuns em pisciculturas brasileiras. No 

entanto, Baggio (2012) estudando escapes no reservatório de Itaipu, afirma que esses 

seguem formar populações devido aos fatores abióticos 

(como a temperatura, por exemplo) e bióticos (como o controle de predação), visto que na 

maioria das vezes, estes animais de escape adentram o corpo hídrico com tamanho reduzido 
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6.2.7 Diagnóstico Ambiental dos 

6.2.7.1. Introdução 

A fauna de macroinvertebrados bentônicos é composta principalmente por 

organismos das classes Oligochaeta, Annelida, Mollusca

Insecta que habitam o fundo dos ambientes aquáticos. Estes organismos exercem papel 

fundamental nas condições ecológicas dos ecossistemas aquáticos, participando da ciclagem 

de nutrientes através da fragmentação de matéria orgânica 

biorrevolvimento do sedimento de fundo disponibilizando nutrientes para a coluna d’água 

(Rosenberg & Resh 1993). Além disso, fazem parte da cadeia alimentar

principais fontes de recurso para a ictiofauna. Tais organismos a

morfológicas e diferentes níveis de sensibilidade a alterações locais e poluição orgânica, 

características que os tornam úteis na avaliação da qualidade da água e integridade ambiental 

(Moulton & Magalhães, 2003).

A aplicação de bioind

vantagem de refletir as condições locais existentes antes da amostragem

métodos tradicionais,baseados em

somente uma visão da situação pontual das condições das águas no momento da 

amostras, como um registro fotográfico. 

macroinvertebrados bentônicos se obtém uma visão retrospectiva que permite avaliar as 

condições ecológicas e a qualid

No Brasil, o uso de organismos como bioindicadores de qualidade de água é 

embasado pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que 

nacional a avaliação biológica

Art. 8 § 3º A qualidade dos 
biológicos quando apropriado, utilizando
aquáticas.
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Diagnóstico Ambiental dos Macroinvertebrados Bentônicos 

A fauna de macroinvertebrados bentônicos é composta principalmente por 

organismos das classes Oligochaeta, Annelida, Mollusca, Artrhopoda, Crustacea, Aracnnida e 

Insecta que habitam o fundo dos ambientes aquáticos. Estes organismos exercem papel 

fundamental nas condições ecológicas dos ecossistemas aquáticos, participando da ciclagem 

de nutrientes através da fragmentação de matéria orgânica particulada grossa e 

biorrevolvimento do sedimento de fundo disponibilizando nutrientes para a coluna d’água 

(Rosenberg & Resh 1993). Além disso, fazem parte da cadeia alimentar

principais fontes de recurso para a ictiofauna. Tais organismos apresentam adaptações 

morfológicas e diferentes níveis de sensibilidade a alterações locais e poluição orgânica, 

características que os tornam úteis na avaliação da qualidade da água e integridade ambiental 

(Moulton & Magalhães, 2003). 

A aplicação de bioindicadores na avaliação da qualidade da água 

vantagem de refletir as condições locais existentes antes da amostragem

,baseados em parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, oferecem 

ituação pontual das condições das águas no momento da 

amostras, como um registro fotográfico. Dessa forma, através do estudo de 

macroinvertebrados bentônicos se obtém uma visão retrospectiva que permite avaliar as 

condições ecológicas e a qualidade da água (Alba-Tecedor, 1996). 

o uso de organismos como bioindicadores de qualidade de água é 

esolução CONAMA nº 357/2005, que cita pela primeira vez na legislação 

ção biológica: 

Art. 8 § 3º A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores 
biológicos quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades 
aquáticas. 
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A fauna de macroinvertebrados bentônicos é composta principalmente por 

Crustacea, Aracnnida e 

Insecta que habitam o fundo dos ambientes aquáticos. Estes organismos exercem papel 

fundamental nas condições ecológicas dos ecossistemas aquáticos, participando da ciclagem 

particulada grossa e 

biorrevolvimento do sedimento de fundo disponibilizando nutrientes para a coluna d’água 

(Rosenberg & Resh 1993). Além disso, fazem parte da cadeia alimentar como uma das 

presentam adaptações 

morfológicas e diferentes níveis de sensibilidade a alterações locais e poluição orgânica, 

características que os tornam úteis na avaliação da qualidade da água e integridade ambiental 

na avaliação da qualidade da água apresenta a 

vantagem de refletir as condições locais existentes antes da amostragem, enquanto que os 

parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, oferecem 

ituação pontual das condições das águas no momento da coleta das 

através do estudo de 

macroinvertebrados bentônicos se obtém uma visão retrospectiva que permite avaliar as 

o uso de organismos como bioindicadores de qualidade de água é 

pela primeira vez na legislação 

ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores 
se organismos e/ou comunidades 
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Apesar da recente inserção do uso de bioindicadores na avaliação de qualidade de 

água na legislação brasileira, o Ins

bentônica no monitoramento da qualidade dos recursos hídricos do 

de 20 anos. No entanto, não há estudos do gênero na Bacia do Rio Ivaí e consequentemente, 

na microbacia do Rio dos Patos. 

fornecerem informações sobre a qualidade da água e condições ecológicas nas áreas 

influenciadas pelo empreendimento, serão ú

para a implantação do mesmo. D

de ambiente lótico para lêntico que ocorrerá com a formação do reservatório

estudos sobre a macrofauna bentônica na 

a construção de barragens e a alteração no regime natural do fluxo são entre outras, as 

principais causas da perda de biodiversidade nos ecossistemas aquáticos brasileiros.

6.2.7.2. Materiais e Métodos

Para seleção dos pontos amostrais primeiramente foram realizadas vis

reconhecimento de campo nos dias 15, 16, 29 e 30 de junho de 2012 para identificação das 

áreas de influência do empreendimento conforme determina o Termo de Referência para 

Licenciamento Ambiental de PCHs até 10

O local da construç

como Área Diretamente Afetada (ADA) para a macrofauna bentônica pelo fato de que haverá 

alteração de ambiente lótico para lêntico. A área a jusante do empreendimento foi definida 

como de Influência Direta (AID), pois, como haverá alteração no tipo de ambiente a montante 

e barramento, os trechos a jusante serão privados da colonização de organismos que, em 

ambientes naturais são carreados pela correnteza (

transporte de matéria orgânica que serve de alimento e abrigo para a fauna bentônica. 

Após a definição das áreas de influência, foram selecionados três pontos amostrais 

para a coleta de macroinvertebrados bentônicos

nas características hidrológicas locais favoráveis para a aplicação da metodologia de 

amostragem da macrofauna bentônic
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Apesar da recente inserção do uso de bioindicadores na avaliação de qualidade de 

água na legislação brasileira, o Instituto Ambiental do Paraná vem utilizando a macrofauna 

bentônica no monitoramento da qualidade dos recursos hídricos do Estado do Paraná há mais 

No entanto, não há estudos do gênero na Bacia do Rio Ivaí e consequentemente, 

dos Patos. Neste sentido, acredita-se que os resultados além de 

fornecerem informações sobre a qualidade da água e condições ecológicas nas áreas 

pelo empreendimento, serão úteis ainda no monitoramento do local previsto 

mesmo. Desta forma, permitirão avaliar as consequências da alteração 

de ambiente lótico para lêntico que ocorrerá com a formação do reservatório

estudos sobre a macrofauna bentônica na região são inexistentes. Segundo Agostinho (2005), 

rução de barragens e a alteração no regime natural do fluxo são entre outras, as 

principais causas da perda de biodiversidade nos ecossistemas aquáticos brasileiros.

Materiais e Métodos 

Para seleção dos pontos amostrais primeiramente foram realizadas vis

reconhecimento de campo nos dias 15, 16, 29 e 30 de junho de 2012 para identificação das 

áreas de influência do empreendimento conforme determina o Termo de Referência para 

Licenciamento Ambiental de PCHs até 10 MW (IAP, 2010).  

O local da construção do reservatório do futuro empreendimento foi definido 

fetada (ADA) para a macrofauna bentônica pelo fato de que haverá 

alteração de ambiente lótico para lêntico. A área a jusante do empreendimento foi definida 

ireta (AID), pois, como haverá alteração no tipo de ambiente a montante 

e barramento, os trechos a jusante serão privados da colonização de organismos que, em 

ambientes naturais são carreados pela correnteza (drift) para trechos a jusante, bem como, do 

nsporte de matéria orgânica que serve de alimento e abrigo para a fauna bentônica. 

Após a definição das áreas de influência, foram selecionados três pontos amostrais 

para a coleta de macroinvertebrados bentônicos. A escolha dos pontos de coleta foi basead

nas características hidrológicas locais favoráveis para a aplicação da metodologia de 

amostragem da macrofauna bentônica. Os pontos selecionados foram:  
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Apesar da recente inserção do uso de bioindicadores na avaliação de qualidade de 

tituto Ambiental do Paraná vem utilizando a macrofauna 

stado do Paraná há mais 

No entanto, não há estudos do gênero na Bacia do Rio Ivaí e consequentemente, 

se que os resultados além de 

fornecerem informações sobre a qualidade da água e condições ecológicas nas áreas 

no monitoramento do local previsto 

avaliar as consequências da alteração 

de ambiente lótico para lêntico que ocorrerá com a formação do reservatório, uma vez que 

são inexistentes. Segundo Agostinho (2005), 

rução de barragens e a alteração no regime natural do fluxo são entre outras, as 

principais causas da perda de biodiversidade nos ecossistemas aquáticos brasileiros. 

Para seleção dos pontos amostrais primeiramente foram realizadas visitas de 

reconhecimento de campo nos dias 15, 16, 29 e 30 de junho de 2012 para identificação das 

áreas de influência do empreendimento conforme determina o Termo de Referência para 

ão do reservatório do futuro empreendimento foi definido 

fetada (ADA) para a macrofauna bentônica pelo fato de que haverá 

alteração de ambiente lótico para lêntico. A área a jusante do empreendimento foi definida 

ireta (AID), pois, como haverá alteração no tipo de ambiente a montante 

e barramento, os trechos a jusante serão privados da colonização de organismos que, em 

) para trechos a jusante, bem como, do 

nsporte de matéria orgânica que serve de alimento e abrigo para a fauna bentônica.  

Após a definição das áreas de influência, foram selecionados três pontos amostrais 

A escolha dos pontos de coleta foi baseada 

nas características hidrológicas locais favoráveis para a aplicação da metodologia de 
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PB06: Ponto amostrallocalizado

instalação futuro do empreendimento

7.218.623,18. 

PB07: Ponto amostral localizado 

505.456,33 / N 7.218.504,46

PB08: Ponto amostral 

da área de influência da PCH KM 19

O Desenho nº 

apresenta a localização dos pontos de coleta ao longo do trecho do Rio dos Patos analisa

Após a seleção dos pontos amostrais foi solicitada junto ao Instituto Ambiental do 

Paraná a autorização de coleta de macroinvertebrados bentônicos que foi 

em 20/07/2012. 

As amostragens foram realizadas no período de 4 a 7 de agosto d

informações obtidas junto ao Instituto das Águas não houve ocorrência de chuva 

30/07/2012 e 08/08/2012, condição climática favorável para

através da macrofauna bentônica uma vez que, em períod

concentração de poluentes devido à redução da vazão (Buss 

pluviosidade média mensal 

estação Saltinho, em Prudentópolis 
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Ponto amostrallocalizado no afluente do Rio dos Patos

empreendimento (PCH KM 19), sob as coordenadas

Ponto amostral localizado no Rio Nova Galícia, sob as coordenadas E 

505.456,33 / N 7.218.504,46. 

Ponto amostral localizado na margem direita do Rio dos Pat

ncia da PCH KM 19, sob as coordenadas E 505.762,94 

O Desenho nº 119.028.1.5.04.005 – Mapa de Localização das Amostragens 

apresenta a localização dos pontos de coleta ao longo do trecho do Rio dos Patos analisa

Após a seleção dos pontos amostrais foi solicitada junto ao Instituto Ambiental do 

Paraná a autorização de coleta de macroinvertebrados bentônicos que foi 

As amostragens foram realizadas no período de 4 a 7 de agosto d

informações obtidas junto ao Instituto das Águas não houve ocorrência de chuva 

08/08/2012, condição climática favorável para a avaliação da qualidade da água 

através da macrofauna bentônica uma vez que, em períodos de menor pluviosidade há maior 

concentração de poluentes devido à redução da vazão (Buss et al., 2004). Os dados de 

pluviosidade média mensal no período de 2000 a 2012 registrados pelo Instituto das Águas na 

Prudentópolis – PR são apresentados na Figura 6.2.7
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Rio dos Patos,a jusante da área de 

, sob as coordenadas E 505.259,50 / N 

sob as coordenadas E 

na margem direita do Rio dos Patos, a montante 

 / N 7.212.202,66. 

Mapa de Localização das Amostragens 

apresenta a localização dos pontos de coleta ao longo do trecho do Rio dos Patos analisado. 

Após a seleção dos pontos amostrais foi solicitada junto ao Instituto Ambiental do 

Paraná a autorização de coleta de macroinvertebrados bentônicos que foi emitida pelo órgão 

As amostragens foram realizadas no período de 4 a 7 de agosto de 2012.  Segundo 

informações obtidas junto ao Instituto das Águas não houve ocorrência de chuva entre os dias 

avaliação da qualidade da água 

os de menor pluviosidade há maior 

, 2004). Os dados de 

o período de 2000 a 2012 registrados pelo Instituto das Águas na 

na Figura 6.2.7-1. 
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Figura 6.2.7-1- Pluviosidade média mensal, no período de 2010 a 2011. Estação Saltinho.Prudentópolis 
Fonte: Banco de dados Instituto das Águas do Paraná.

A macrofauna bentônica foi amostrada com amostrador tipo 

de 0,05 mm (Figura 6.2.7-

posicionado contra a correnteza sobre o microhabitat a ser amostrado (Figura 6.2.7

Nesta metodologia o substrato de fundo é removido com os pés e carreado para dentro do 

coletor. Em cada um dos pontos amostrais foram selecionados diferentes microhabitats 

disponíveis para colonização da fauna (remansos, corredeiras, folhiço, seixos e cascal

foram agrupados para representar o local. O substrato coletado foi disposto em bandeja 

plástica branca e os organismos foram triados (Figura 6.2.7

para posterior identificação em laboratório.

Figura 6.2.7-2- A- coletor tipo 
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Pluviosidade média mensal, no período de 2010 a 2011. Estação Saltinho.Prudentópolis 
Fonte: Banco de dados Instituto das Águas do Paraná. 

A macrofauna bentônica foi amostrada com amostrador tipo 

-2 A), aplicando a metodologia kick-sampling

posicionado contra a correnteza sobre o microhabitat a ser amostrado (Figura 6.2.7

sta metodologia o substrato de fundo é removido com os pés e carreado para dentro do 

coletor. Em cada um dos pontos amostrais foram selecionados diferentes microhabitats 

disponíveis para colonização da fauna (remansos, corredeiras, folhiço, seixos e cascal

foram agrupados para representar o local. O substrato coletado foi disposto em bandeja 

plástica branca e os organismos foram triados (Figura 6.2.7-2 C) e preservados em álcool 70% 

para posterior identificação em laboratório. 

coletor tipo handnet; B- método kicksampling; C- triagem de organismos.
Foto: Sandra Martins Ramos, 2012. 

Fev Mar Abr     Mai Jun Jul Ago Set Out

Pluviosidade média mensal - 2010 a 2011 
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Pluviosidade média mensal, no período de 2010 a 2011. Estação Saltinho.Prudentópolis – PR. 

A macrofauna bentônica foi amostrada com amostrador tipo handnet com malha 

sampling, na qual o coletor é 

posicionado contra a correnteza sobre o microhabitat a ser amostrado (Figura 6.2.7-2 B). 

sta metodologia o substrato de fundo é removido com os pés e carreado para dentro do 

coletor. Em cada um dos pontos amostrais foram selecionados diferentes microhabitats 

disponíveis para colonização da fauna (remansos, corredeiras, folhiço, seixos e cascalhos) que 

foram agrupados para representar o local. O substrato coletado foi disposto em bandeja 

2 C) e preservados em álcool 70% 

 
triagem de organismos. 

Nov Dez

2010 a 2011 
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A identificação da fauna bentônica foi realizada ao nível taxonômico de família 

com auxílio de chaves taxonômicas (Pérez, 1996; Costa 

et al., 2008). Para análise dos dados foi aplicado o índice biótico BMWP’ (

Monitoring Working Party System

da água. Este índice é utilizado pelo Instituto Ambiental do Paraná para avaliação da 

qualidade da água dos rios do 

Criado em 1980

em consideração os macroinvertebrados identificados ao nível de família. 

foi adaptado para a Espanha, por Alba

2000 foi adaptado para rios do Para

anos de estudo, pela observação da ocorrê

da comunidade bentônica dos rios estudados

por equivalência ecológica 

As pontuações dadas às diversas 

obtida resulta na classificação 

amostrado(Quadro6.2.7-1).

Quadro 6.2.7-1 -Classes de qualidade e significado dos valores do índice BMWP’ adaptado, suas  respectivas 
cores utilizadas nas representações cartográficas

Classe Qualidade

I Ótima 

II Boa 

III Aceitável

IV Duvidosa

V Crítica

VI Muito crítica

A pontuação para cada uma das 

adaptações realizadas pelo setor de limnologia do órgão estadual ambient

Figura 6.2.7-3. 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

A identificação da fauna bentônica foi realizada ao nível taxonômico de família 

com auxílio de chaves taxonômicas (Pérez, 1996; Costa et al., 2000, Bouchard, 2004; Mugnai 

., 2008). Para análise dos dados foi aplicado o índice biótico BMWP’ (

Monitoring Working Party System) (LOYOLA, 2000) para avaliação biológica da qualidade 

da água. Este índice é utilizado pelo Instituto Ambiental do Paraná para avaliação da 

qualidade da água dos rios do Estado do Paraná.  

Criado em 1980-1981 pelo National Water Council (Inglaterra)

em consideração os macroinvertebrados identificados ao nível de família. 

foi adaptado para a Espanha, por Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega com a sigla BMWP’ e em 

foi adaptado para rios do Paraná (LOYOLA, 2000). Esta adaptação

anos de estudo, pela observação da ocorrência de famílias importantes comumente integrantes 

da comunidade bentônica dos rios estudados pelo IAP. Algumas famílias foram adicionadas 

por equivalência ecológica e outras por semelhança quanto ao nível de tolerância à poluição. 

As pontuações dadas às diversas famílias não foram modificadas. A somatória da pontuação 

obtida resulta na classificação pelo índice biótico BMWP’ da qualidade da água no ponto 

). 

Classes de qualidade e significado dos valores do índice BMWP’ adaptado, suas  respectivas 
cores utilizadas nas representações cartográficas. 

Qualidade Valor Significado 

 >150 
Águas muito limpas (águas 

pristinas) 

101 – 149 
Águas não poluídas ou sistema 
perceptivelmente não alterado 

Aceitável 61 – 100 
São evidentes efeitos 
moderados de poluição 

Duvidosa 36 – 60 
Águas poluídas (sistema 

alterado) 

Crítica 16 – 35 
Águas muito poluídas (sistema 

muito alterado) 

Muito crítica <15 
Águas fortemente poluídas 

(sistema fortemente alterado) 
Fonte: http://www.iap.pr.gov.br 

A pontuação para cada uma das famílias da macrofauna bentônica segundo 

adaptações realizadas pelo setor de limnologia do órgão estadual ambient
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A identificação da fauna bentônica foi realizada ao nível taxonômico de família 

., 2000, Bouchard, 2004; Mugnai 

., 2008). Para análise dos dados foi aplicado o índice biótico BMWP’ (Biological 

) (LOYOLA, 2000) para avaliação biológica da qualidade 

da água. Este índice é utilizado pelo Instituto Ambiental do Paraná para avaliação da 

(Inglaterra), O BMWP’ leva 

em consideração os macroinvertebrados identificados ao nível de família. Em 1988 este índice 

Ortega com a sigla BMWP’ e em 

ta adaptaçãobaseou-se em 10 

comumente integrantes 

. Algumas famílias foram adicionadas 

e outras por semelhança quanto ao nível de tolerância à poluição. 

A somatória da pontuação 

da qualidade da água no ponto 

Classes de qualidade e significado dos valores do índice BMWP’ adaptado, suas  respectivas 

Cor 

Lilás 

Azul 

Verde 

Amarelo 

Laranja 

Vermelho 

famílias da macrofauna bentônica segundo 

adaptações realizadas pelo setor de limnologia do órgão estadual ambiental é apresentada na 
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Figura 6.2.7-3- Pontuações designadas às diferentes famíli

Como complementação sobre a integridade ambiental dos trechos amostrados com 

relação à disponibilidade de microhabitats e alimento para a macrofauna 

organismos foram categorizados conforme o grupo de alimentação funcional em cinco 

categorias (Cummins et al., 2005; Tomannova 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Pontuações designadas às diferentes famílias de macroinvertebrados aquáticos para obtenção do
índice BMWP’. 

Fonte: http://www.iap.pr.gov.br  

Como complementação sobre a integridade ambiental dos trechos amostrados com 

relação à disponibilidade de microhabitats e alimento para a macrofauna 

organismos foram categorizados conforme o grupo de alimentação funcional em cinco 

., 2005; Tomannova et al, 2006): 
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as de macroinvertebrados aquáticos para obtenção do 

Como complementação sobre a integridade ambiental dos trechos amostrados com 

relação à disponibilidade de microhabitats e alimento para a macrofauna bentônica, os 

organismos foram categorizados conforme o grupo de alimentação funcional em cinco 
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• Coletores: alimentam

nos depósitos de sedimento; 

• Filtradores: capturam, por filtração, pequenas partículas de matéria orgânica 

em suspensão na coluna d’água; 

• Fragmentadores: mastigam folhas ou tecido de planta vascular vivo ou 

escavam madeira;  

• Predadores: engolem a presa inteira ou ingerem os flui

• Raspadores: adaptados a raspar superfícies duras, alimentam

bactérias, fungos e matéria orgânica morta adsorvidos aos substratos. 

6.2.7.3. Resultados 

Foram observadas no estudo 

lista com as famílias registradas em 

 

Quadro 6.2.7-2 (continua) - Lista de famílias de macroinvertebrados bentônicos registrados em três pontos 
amostrados na área de influência da PCH KM 

FILO / Classe / Ordem

ANNELIDA 

Oligochaeta 

MOLLUSCA 

Gastopoda 

ARTHROPODA 

Crustacea 

Decapoda 

Arachnida 

Insecta 

Ephemeroptera 
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Coletores: alimentam-se de pequenas partículas de matéria orgânica por coleta 

to;  

Filtradores: capturam, por filtração, pequenas partículas de matéria orgânica 

em suspensão na coluna d’água;  

Fragmentadores: mastigam folhas ou tecido de planta vascular vivo ou 

Predadores: engolem a presa inteira ou ingerem os fluidos do tecido corporal; 

Raspadores: adaptados a raspar superfícies duras, alimentam

bactérias, fungos e matéria orgânica morta adsorvidos aos substratos.  

Foram observadas no estudo 27 famílias de macroinvertebrados bentônicos. A 

ista com as famílias registradas em cada ponto pode ser observada noQuadro

Lista de famílias de macroinvertebrados bentônicos registrados em três pontos 
a de influência da PCH KM 19. Rio dos Patos. Prudentópolis 

FILO / Classe / Ordem FAMÍLIA PB06 
  

Tubificidae + 

  

Hydrobiidae + 

Lymnaeidae - 

  

  

Aeglidae + 

Hydracarina - 

  

Baetidae + 

Leptophlebiidae + 

Leptohyphidae - 
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se de pequenas partículas de matéria orgânica por coleta 

Filtradores: capturam, por filtração, pequenas partículas de matéria orgânica 

Fragmentadores: mastigam folhas ou tecido de planta vascular vivo ou 

dos do tecido corporal;  

Raspadores: adaptados a raspar superfícies duras, alimentam-se de algas, 

famílias de macroinvertebrados bentônicos. A 

Quadro 6.2.7-2. 

Lista de famílias de macroinvertebrados bentônicos registrados em três pontos 
. Rio dos Patos. Prudentópolis – PR. 

PB07 PB08 
  

- + 

  

- + 

- + 

  

  

+ + 

+ + 

  

+ + 

+ - 

- + 
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Quadro 6.2.7-2 (continuação) -
amostrados na área de influência da

FILO / Classe / Ordem

 

Hemíptera 

Odonata 

Plecoptera 

Megaloptera 

Diptera 

Lepidoptera 

Trichoptera 

Total de famílias 

A seguir são apresentados os resultados observados em cada ponto:

- PB06: ponto 

deinfluência do futuro empreendimento. Foram 

bentônica (Quadro 6.2.7-

representou 16,9% dos organismos coletados. 

impactos antrópicos foram registradas neste ponto, das quais podem

Blephariceridae (Diptera), Gripopterygidae (Plecoptera), Calamoceratidae e Leptoceridae 

(Trichoptera).  

 

A qualidade da água 

ou seja, segundo este índice, trata

não alterado.  Com relação aos 

abundantes (30% dos organismos coletados), os demais grupos

equitativa conforme pode ser verificado na 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

- Lista de famílias de macroinvertebrados bentônicos registrados em três pontos 
área de influência da PCH KM 19. Rio dos Patos. Prudentópolis 

FILO / Classe / Ordem FAMÍLIA PB06
Hydrophilidae +

Psephenidae +

Veliidae 

Coenagrionidae +

Calopterygidae 

Gomphidae 

Libellulidae +

Perlidae +

Gripopterygidae +

Corydalidae +

Chironomidae 

Simuliidae +

Blephariceridae +

Pyralidae 

Calamoceratidae +

Hydropsychidae +

Leptoceridae +

  18

Fonte: Elaboração própria. 

A seguir são apresentados os resultados observados em cada ponto:

ponto localizadono afluente do Rio dos Patos

do futuro empreendimento. Foram registradas 18 famílias da 

-2), com predominância da família Simuliidae

organismos coletados. Algumas famílias consideradas sensíveis

impactos antrópicos foram registradas neste ponto, das quais podem-se destacar as famílias 

Blephariceridae (Diptera), Gripopterygidae (Plecoptera), Calamoceratidae e Leptoceridae 

qualidade da água neste ponto foi classificada pelo índice BMWP’ 

ou seja, segundo este índice, trata-se de águas não poluídas ou um sistema perceptivelmente 

não alterado.  Com relação aos grupos de alimentação funcional, os predadores foram

abundantes (30% dos organismos coletados), os demais grupos apresentaram 

equitativa conforme pode ser verificado na Figura 6.2.7-4, indicando que neste ponto amostral 
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Lista de famílias de macroinvertebrados bentônicos registrados em três pontos 
. Rio dos Patos. Prudentópolis – PR. 

PB06 PB07 PB08 
+ - - 

+ + - 

- - + 

+ - + 

- - + 

- - + 

+ - - 

+ + - 

+ + - 

+ + - 

- + + 

+ + - 

+ + - 

- - + 

+ + - 

+ + - 

+ - + 

18 14 15 

A seguir são apresentados os resultados observados em cada ponto: 

io dos Patos,a jusante da área 

famílias da macrofauna 

Simuliidae (Diptera), que 

Algumas famílias consideradas sensíveis a 

se destacar as famílias 

Blephariceridae (Diptera), Gripopterygidae (Plecoptera), Calamoceratidae e Leptoceridae 

foi classificada pelo índice BMWP’ como Boa, 

se de águas não poluídas ou um sistema perceptivelmente 

, os predadores foram mais 

resentaram distribuição 

que neste ponto amostral 
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há disponibilidade de recursos e condições ecológicas que permitem o e

organismos que ocupam diferentes nichos ecológicos.

Figura 6.2.7-4 -Porcentagem dos grupos funcionais de alimentação registrada em 

Os resultados obtidos no cálculo do índice biótico BMWP’ e os grupos de 

alimentação funcional da fauna bentônica indicaram que este córrego apresenta

condições ambientais. A concentração de oxigênio dissolvido na água registrada neste ponto 

foi de 8,6 mg/L e o pH 8,12, caracterizando

atendem aos padrões exigidos pela Resolução CONAMA nº

Figura 6.2.7-5 é possível observar s características físicas do canal no trecho amostr

Figura 6.2.7-5-PB04 - Afluente

30%

21%

PB06 
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há disponibilidade de recursos e condições ecológicas que permitem o e

organismos que ocupam diferentes nichos ecológicos. 

Porcentagem dos grupos funcionais de alimentação registrada em 
Fonte: Elaboração própria. 

Os resultados obtidos no cálculo do índice biótico BMWP’ e os grupos de 

alimentação funcional da fauna bentônica indicaram que este córrego apresenta

condições ambientais. A concentração de oxigênio dissolvido na água registrada neste ponto 

de 8,6 mg/L e o pH 8,12, caracterizando-se como águas básicas. Ambos os parâmetros 

atendem aos padrões exigidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para rios C

5 é possível observar s características físicas do canal no trecho amostr

Afluente Rio dos Patos,trecho a jusante do da instalação do futuro empreendimento 
(KM19). 

Foto: Sandra Martins Ramos, 2012. 

17%

17%

15%
30%

21%

PB06 - Grupos de Alimentação Funcional - GAF

COLETOR

FILTRADOR

FRAGMENTADOR

PREDADOR

RASPADOR
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há disponibilidade de recursos e condições ecológicas que permitem o estabelecimento de 

 
Porcentagem dos grupos funcionais de alimentação registrada em PB06. 

Os resultados obtidos no cálculo do índice biótico BMWP’ e os grupos de 

alimentação funcional da fauna bentônica indicaram que este córrego apresenta-se em boas 

condições ambientais. A concentração de oxigênio dissolvido na água registrada neste ponto 

se como águas básicas. Ambos os parâmetros 

357/2005 para rios Classe II. Na 

5 é possível observar s características físicas do canal no trecho amostrado. 

 
do da instalação do futuro empreendimento 

GAF

FRAGMENTADOR
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- PB07: Pontoamostrado no 

conhecida como Salto Sete

que atrai muitos turistas em busca de contato com ambientes preservados conforme já relatado 

no item 6.3.1 (Caracteriz

coordenadas E 505.456,33 / N 7.218.504,46, 

sofrerá alterações com a instalação do futuro empreendimento (PCH KM 19).

O trecho amostrado no Rio Nova Galícia apresenta heterogeneidade de 

microhabitats para a macrofauna bentônica, com a presença de corredeiras e remansos. A 

vegetaçãona área encontra

nasFiguras6.2.7-7 e 6.2.7-

organismos bentônicos como abrigo e recurso alimentar. 
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amostrado no rio Nova Galícia. Este rio dá origem á uma cachoeira 

conhecida como Salto Sete (Figura 6.2.7-6). Trata-se de um ponto turístico de beleza cênica, 

que atrai muitos turistas em busca de contato com ambientes preservados conforme já relatado 

no item 6.3.1 (Caracterização socioeconômica). O ponto amostrado localiza

coordenadas E 505.456,33 / N 7.218.504,46, antes da queda do referido salto

sofrerá alterações com a instalação do futuro empreendimento (PCH KM 19).

 
Figura 6.2.7-6 -Salto Sete, Prudentópolis – PR. 

Foto: Sandra Martins Ramos, 2012. 
 

O trecho amostrado no Rio Nova Galícia apresenta heterogeneidade de 

para a macrofauna bentônica, com a presença de corredeiras e remansos. A 

vegetaçãona área encontra-se em bom estado de conservação como pode ser visualizado 

-8, contribuindo com material alóctone que é utilizado pelos 

entônicos como abrigo e recurso alimentar.  
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Galícia. Este rio dá origem á uma cachoeira 

se de um ponto turístico de beleza cênica, 

que atrai muitos turistas em busca de contato com ambientes preservados conforme já relatado 

O ponto amostrado localiza-se sob as 

antes da queda do referido salto, local que não 

sofrerá alterações com a instalação do futuro empreendimento (PCH KM 19). 

O trecho amostrado no Rio Nova Galícia apresenta heterogeneidade de 

para a macrofauna bentônica, com a presença de corredeiras e remansos. A 

se em bom estado de conservação como pode ser visualizado 

contribuindo com material alóctone que é utilizado pelos 
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Figura 

Figura 6.2.7-8-Coleta de macroinvertebrados bentônicos no Rio Nova Galícia. Prudentópolis 

Foram registradas 

algumas destas consideradas sensíveis a impactos antrópicos, das quais 

seLeptophlebiidae, Caenidae (Ephemeroptera), Perlidae, Gripopterygidae (Pelcoptera) e 

Calaoceratidae (Trichoptera).  A presença destas famílias contribuiu com o resultado do

BMWP’, que classificou a qualidade da água como Aceitável (BMWP= 87

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Figura 6.2.7-7 - Rio Nova Galícia. Prudentópolis – PR. 
Foto: Sandra Martins Ramos, 2012. 

de macroinvertebrados bentônicos no Rio Nova Galícia. Prudentópolis 
Foto: Sandra Martins Ramos, 2012. 

 

am registradas 14 famílias de macroinvertebrados bentônicos neste ponto, 

algumas destas consideradas sensíveis a impactos antrópicos, das quais 

seLeptophlebiidae, Caenidae (Ephemeroptera), Perlidae, Gripopterygidae (Pelcoptera) e 

Calaoceratidae (Trichoptera).  A presença destas famílias contribuiu com o resultado do

classificou a qualidade da água como Aceitável (BMWP= 87
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de macroinvertebrados bentônicos no Rio Nova Galícia. Prudentópolis – PR. 

14 famílias de macroinvertebrados bentônicos neste ponto, 

algumas destas consideradas sensíveis a impactos antrópicos, das quais destacam-

seLeptophlebiidae, Caenidae (Ephemeroptera), Perlidae, Gripopterygidae (Pelcoptera) e 

Calaoceratidae (Trichoptera).  A presença destas famílias contribuiu com o resultado doíndice 

classificou a qualidade da água como Aceitável (BMWP= 87).  
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Organismos coletores apresentaram maior 

com predominância da família

abundante e representaram 

dos organismos coletados e os filtradores 17%.

baixa porcentagem (1%),conforme apresentado na Figura 6.2.7
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Porcentagem dos grupos funcionais de alimentação registrada em PB08, PCH KM 19. 
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Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6.2.7-12 -Porcentagem dos grupos funcionais de alimentação em cada 
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6.2.8. Diagnóstico Ambiental de Espécies Vetores e Hospedeiras de Doenças de 

Interesse Epidemilógico 

As doenças transmitidas por vetores constituem importante causa de morbidade 

no Brasil e no mundo. Fatores de ordem biológica, geográfica, ecológica, social, cultural e 

econômica atuam sinergicamente na produção, distribuição e controle das doenças vetoriais, 

também conhecidas como metaxêmicas.  

As precárias condições de habitação, de abastecimento de água e de coleta de lixo 

em áreas urbanas, decorrentes de um rápido e intenso fluxo migratório da zona rural para as 

cidades, estão entre os principais determinantes da reemergência da dengue. O processo de 

ocupação desordenada da Amazônia brasileira por população excluída social e 

economicamente, em busca desesperada de sobrevivência, é, em última instância, responsável 

pela ainda alta incidência da malária naquela região (Tauil, 2002). Vetores são animais, 

geralmente artrópodes, que transmitem o agente infeccioso ao hospedeiro susceptível. 

No presente estudo para a identificação de doenças transmitidas por vetores foi 

considerada a mesma Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento utilizada para a 

Caracterização Socioeconômica, composta pelos municípios Prudentópolis, Guamiranga e 

Ivaí. Também foram consideradas a mesma Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de 

Influência Direta (AID) devido à atenção ser direcionada principalmente à população. 

Para a identificação de eventuais focos epidemiológicos ou de riscos de 

aparecimento de vetores com as intervenções causadas pelo empreendimento foram utilizadas 

referências de doenças transmitidas por vetores aos seres humanos e verificadas a existência 

de histórico de casos registrados em relatórios da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) uma 

vez que, não há dados publicados sobre levantamento de insetos na região. 

 
6.2.8.1.Principais Doenças Transmitidas 

 A seguir são apresentadas as principais doenças transmitidas por vetores aos seres 
humanos. 
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- Dengue 

Virose aguda causada por quatro sorotipos do vírus, pertencentes ao grupo 

antigênico B, do gênero Flavivirus, da família Togaviridae. A doença expressa-se com 

gravidade variada, com período de incubação de cinco a oito dias. A virose é transmitida pela 

picada do mosquito do gênero Aedes aegypti, Aedes albopictus e Aedes scutelaris. A dengue é 

uma das mais importantes arboviroses que atinge principalmente os países de clima tropical. 

A Organização Mundial de Saúde estima que três bilhões de pessoas viva em áreas de risco 

para contrair dengue no mundo. Estima-se que anualmente 50 milhões de pessoas se infectam, 

com 500 mil casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e 21 mil óbitos, principalmente 

em crianças. No estado do Paraná, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) 

publicados no Informe técnico 56 atualizado em 28/08/2012, foram notificados no período de 

agosto de 2011 a agosto de 2012, 23.762 casos suspeitos de dengue com 2.678 confirmados, 

2.364 por laboratório e 301 clínico-epidemiológico, sendo 2.400 casos autóctones e 278 casos 

importados, destes, 18.515 foram descartados. Na Figura 6.2.8-1 pode ser observada a 

distribuição dos casos notificados e confirmados (autóctones e importados) de dengue no 

Paraná. 

  
Figura 6.2.8-1 - Total de casos notificados (acima da coluna) e confirmados de dengue por semana 

epidemiológica de início dos sintomas, Paraná – Período semana 31/2011 a 30/2012. 
Fonte: SESA (2011). 
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No período da semana 31/2011 a 30/2012, dos 399 municípios do Paraná, 93 

(23,3%) tiveram ocorrência de caso(s) autóctone(s) com incidência variando de 3.312,7 a 2,6 

casos por 100.000 habitantes (Figura 6.2.8-2). 

 
Figura 6.2.8-2 - Classificação dos municípios segundo incidência por 100.000 habitantes e alerta climático 

favorável à dengue – Paraná – semana 31/2011 a 30/2012. 

 Fonte: SESA (2012).  

Na área de influência da PCH KM 19 segundo o referido informe técnico 56/2012 

não consta registro de casos de dengue nos municípios de Prudentópolis e Guamiranga e 

apenas 1 caso de dengue foi notificado  no município de Ivaí. 

- Febre Amarela 

Doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que possui dois ciclos 

epidemiológicos distintos (silvestre e urbano). Reveste-se da maior importância 

epidemiológica, por sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas 

urbanas. Na febre amarela urbana (FAU) o homem é o único hospedeiro com importância 

epidemiológica. Na febre amarela silvestre (FAS) os primatas não humanos (macacos) são os 

principais hospedeiros do vírus amarílico, sendo o homem um hospedeiro acidental.  

A transmissão se dá através da picada de fêmeas de mosquitos infectadas com o 

vírus. Não há transmissão de pessoa a pessoa. O mosquito da espécie Aedes aegypti é o 

principal transmissor da febre amarela urbana. Na febre amarela silvestre, os transmissores 

são mosquitos, com hábitos estritamente silvestres, sendo os dos gêneros Haemagogus e 
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Sabethes os mais importantes na América Latina. No Brasil, a espécie Haemagogus 

janthinomys é a que se destaca na transmissão do vírus. Devido a persistência do vírus em seu 

organismo por tempo mais longo do que nos macacos, os mosquitos seriam os verdadeiros 

reservatórios, além de vetores. Segundo dados do Ministério da Saúde (2009) no Brasil, no 

período de 1996 a 2006 ocorreram 343 casos com 158 óbitos. O maior número de registros foi 

em Minas Gerais (98 casos), seguido do Pará (68 casos) e Amazonas (38 casos).  

A partir de 2008, com a reemergência do vírus da febre amarela na região Centro 

Oeste, Sudeste e Sul e diante da necessidade de acompanhar a área de ocorrência e dispersão 

do vírus no Brasil, o Sistema Nacional de Vigilância e Controle da Febre Amarela, passou a 

monitorar os casos humanos suspeitos e as epizootias de primatas não humanos (PNH), 

durante todo o período que antecede o período sazonal de transmissão no Brasil (dezembro a 

maio) e se estende até, pelo menos, 8 semanas consecutivas sem registro de evidências de 

transmissão na área atingida. No Estado do Paraná, no período de setembro de 2008 a 

setembro de 2009 foram registradas epizootias suspeitas, entretanto, apenas no Município de 

Ribeirão Claro, divisa com São Paulo, foi possível documentar e confirmar a causa por febre 

amarela. Não foram notificados casos humanos suspeitos ou confirmados para FA no Paraná 

neste período, portanto, sem casos registrados nos municípios de influencia do 

empreendimento. 

- Malária 

Todos os transmissores de malária aos mamíferos são insetos da ordem dos 

dípteros, da família Culicidae e do gênero Anopheles. No Brasil, cinco espécies são 

consideradas como vetores principais: 

• Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi – Root, 1926;  

• Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis– LynchArribalzaga, 1878;  

• Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis – Curry, 1932;  

• Anopheles (Kerteszia) cruzi – Dyar & Kanab, 1908; 
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• Anopheles (Kerteszia) bellator – Dyar & Knab, 1908.  

Os anofelinos são pequenos dípteros, medindo em geral menos de um centímetro 

de comprimento ou de envergadura, corpo delgado e longas pernas que lhe valeram em 

algumas regiões o nome de “pernilongo”.  No Brasil, são conhecidos também por “carapanã”, 

“muriçoca”, “sovela”, “mosquito-prego” ou, simplesmente, mosquito. A transmissão se dá 

através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium. Os vetores são 

mais abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são 

encontrados picando durante todo o período noturno, porém em menor quantidade em 

algumas horas da noite. Não há transmissão direta da doença de pessoa a pessoa.  

No ano de 2006, o Brasil registrou 545.696 casos de malária, sendo a espécie 

Plasmodium vivax de maior incidência (73,4%). A Região da Amazônia Legal concentra 

99,7% dos casos de malária, tendo sido identificados nesta região 90 municípios como sendo 

de alto risco para a doença. O Estado do Paraná possui registro anual de poucos casos 

autóctones e de períodos epidêmicos de malária em decorrência da presença dos seus 

principais vetores em regiões específicas do Estado (Ministério da Saúde, 2009) e não há 

registro da doença nos municípios de influencia do empreendimento. 

- Doença de Chagas 

Doença infecciosa de curso clínico crônico, que se caracteriza por fase inicial 

aguda, com sinais ou sintomas quase sempre inespecíficos, quando presentes, e que pode 

evoluir para a fase crônica, com comprometimento cardíaco ou digestivo. O agente etiológico 

é um protozoário da espécie Trypanosoma cruzi. Os mais importantes reservatórios são 

aqueles que coabitam ou encontram-se próximos do homem, como o cão, o rato, o gambá, o 

tatu e até mesmo o porco doméstico, encontrado associado com espécies silvestres na 

Amazônia. A transmissão natural, ou primária, da doença de Chagas é a vetorial, que ocorre 

através das fezes de insetos chamados de triatomíneos, também conhecidos como “barbeiros” 

ou “chupões”. Esses, ao picar o homem, em geral defecam após o repasto, eliminando fezes 

contaminadas por Trypanosoma cruzi que penetram pelo orifício da picada.   
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Recentemente, foram relatados em Santa Catarina casos da doença de Chagas na 

forma aguda, consequentes à transmissão por via oral após ingestão de caldo de cana 

contaminado com fezes de barbeiros. Segundo dados do programa de zoonoses do Brasil 

(2012) em função de ações de controle de vetores a partir da década de 1980, em 2006 o país 

recebeu a Certificação Internacional pela Interrupção da Transmissão de Doença de Chagas 

pelo Triatoma infestans, espécie importada e responsável pela maior parte da transmissão 

vetorial no passado. Atualmente, no estado do Paraná, a doença é rara. A transmissão é 

esporádica e acontece, principalmente, no Norte e no Oeste e são devido a casos congênitos e 

crônicos. Os casos crônicos estão diminuindo a cada ano e são registradas mortes devido ao 

contágio da doença há 20 ou 30 anos. No ano de 2003, ocorreram 266 mortes no estado. 

Todavia, em 2002 foi assinalada no estado a presença de um ciclo silvestre ativo de 

transmissão de T. cruzi de origem recente, tendo como reservatório Didelphis marsupialis e 

D. albiventris e o vetor Panstrongylus megistus. Entretanto, não a registro da doença nos 

municípios de influencia do empreendimento. 

- Leishmaniose Tegumentar Americana 

É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários do gênero 

Leishmania, que acomete pele e mucosas. É transmitida através da picada de insetos vetores 

chamados de flebotomíneos. É primariamente uma infecção zoonótica, afetando outros 

animais que não o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente. Tem ampla 

distribuição mundial e no continente americano há registro de casos desde o sul dos Estados 

Unidos ao norte da Argentina, com exceção do Chile e Uruguai. Em 1909, foi descrita em 

indivíduos que trabalhavam na construção de rodovias no interior de São Paulo. Desde então, 

a doença vem sendo descrita em vários municípios de todos os estados. No Paraná, a LTA é 

uma doença endêmica em diversos municípios situados especialmente ao Norte e Oeste do 

Estado (Nunes et al., 2011).  Até o momento não foi encontrado registro da LTA nos 

municípios de influencia do empreendimento. 
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6.2.8.2. Vetores Transmissores de Doenças por Veiculação Hídrica 

Entre os vetores transmissores de doenças por veiculação hídrica estão os 

caramujos da família Planorbidae. Costumam habitar ambientes lênticos com menos de dois 

metros de profundidade, junto à vegetação semi aquática e aquática. Espécies desta família 

são hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni, platelminto causador da 

esquistossomose ou barriga d'água. No Estado do Paraná, a esquistossomose é endêmica de 

municípios da região norte.  

Os caramujos do gênero Lymnaea (registrado no levantamento de 

macroinvertebrados bentônicos na região de influência da PCH KM 10), da família 

Lymnaedae, vivem em ambientes alagadiços, sobre lama úmida e têm preferência por águas 

duras (ABÍLIO & WATANABE, 1998). Os membros da família Lymnaedae podem ser 

hospedeiros intermediários da Fasciola hepatica, platelminto causador da fasciolose, doença 

que atinge bovinos, caprinos, suínos, ovinos e raramente o homem. 

6.2.8.3. Considerações Finais 

Conforme apresentado, não há casos registrados das principais doenças 

transmitidas por espécies vetores e hospedeiras de doenças na AII, apenas com um caso 

isolado de dengue no município de Ivaí.  Entretanto, no levantamento de macroinvertebrados 

bentônicos foram identificados indivíduos da família Lymnaedae, que podem ser hospedeiros 

intermediários Fasciola hepatica. 

A modificação dos hábitats com o decorrente corte raso da vegetação, 

revolvimento do solo e aglomeração de colaboradores podem oferecer riscos à saúde da 

população do entorno caso não sejam realizados programas de controle de vetores de doenças 

e conscientização dos trabalhadores e da população na área de influência direta da PCH KM 

19.  Como consequência sinérgica pode ocorrer o afastamento das populações animais, 

determinando, indiretamente, a redução da oferta alimentar, a competição por nichos, 

desajustes nos padrões comportamentais e problemas de sanidade animal, favorecendo a 

ocorrência de espécies vetores de doenças humanas. As possíveis moléstias à saúde da 

população em vista das ações demandadas pelo empreendimento se restringem de certa a 



                                         RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
  

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                            III-133 

forma a ADA e AID, podendo em casos extremos virem a afetar a AII, visto que pode haver o 

deslocamento de pessoas infectadas entre estas áreas. 

 O aparecimento de vetores e a atração de fauna sinantrópica estão diretamente 

ligados às modificações ambientais ocasionadas em função do fornecimento de ambientes 

propícios para o seu desenvolvimento. Para a fauna aquática, o desenvolvimento do 

reservatório e de pequenas áreas alagadas e o surgimento de plantas aquáticas podem 

favorecer a proliferação de uma extensa comunidade de macroinvertebrados, como moluscos, 

crustáceos e insetos, incluindo espécies de interesse epidemiológico (moluscos planorbídeos 

gastrópodes e insetos culicídeos, por exemplo). 
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6.3. MEIO ANTRÓPICO

O diagnóstico ambiental do meio 

empreendimento PCH KM 1

todas as informações referentes

Caracterização Arqueológica que traz informações sobre a arqueologia da área influenciada 

pelo empreendimento. 

6.3.1. Caracterização Socioeconômica

6.3.1.1. Procedimentos Metodológicos

Neste subitem são descritos os procedimentos metodológicos na caracterização 

socioeconômica da área de estudo para implantação da PCH 

Patos e que se compõe da Área Direta

e Área de Influência Indireta (AII), conforme apresentado no Capítulo 5 

Área de Influência do Empreendimento.

A caracterização dos aspectos demográficos e socioeconômicos das áreas de 

influência direta e indireta do empreendimento foi realizada com base nos dados secundários 

dos municípios obtidos dos censos demográficos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e de dados demográficos e de infraestrutura física e social do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

foram consultados outros estudos e pesquisas de Secretarias do Governo do Paran

documentos publicados por órgãos municipais da área de estudos, artigos publicados em 

revistas e eventos científicos e, em dissertações e teses acadêmicas elaboradas sobre a região 

objeto de estudo.  

Além dos dados secundários, foram coletados e analisa

obtidos a partir de pesquisas realizadas diretamente nos municípios da área de estudo durante 

os meses de junho, julho e agosto de 2012. Os dados bibliográficos incluem normalmente os 
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MEIO ANTRÓPICO 

O diagnóstico ambiental do meio antrópico da área onde se insere o 

empreendimento PCH KM 19é dividido em Caracterização Socioeconômica (6.3.1) que traz 

todas as informações referentes à população influenciada pelo empreendimento e 

Caracterização Arqueológica que traz informações sobre a arqueologia da área influenciada 

aracterização Socioeconômica 

Procedimentos Metodológicos 

Neste subitem são descritos os procedimentos metodológicos na caracterização 

socioeconômica da área de estudo para implantação da PCH KM 19, localizada no rio dos 

Patos e que se compõe da Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) 

e Área de Influência Indireta (AII), conforme apresentado no Capítulo 5 

Área de Influência do Empreendimento. 

A caracterização dos aspectos demográficos e socioeconômicos das áreas de 

influência direta e indireta do empreendimento foi realizada com base nos dados secundários 

dos municípios obtidos dos censos demográficos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de 

eografia e Estatística (IBGE) e de dados demográficos e de infraestrutura física e social do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES (2011). Também 

foram consultados outros estudos e pesquisas de Secretarias do Governo do Paran

documentos publicados por órgãos municipais da área de estudos, artigos publicados em 

revistas e eventos científicos e, em dissertações e teses acadêmicas elaboradas sobre a região 

Além dos dados secundários, foram coletados e analisa

obtidos a partir de pesquisas realizadas diretamente nos municípios da área de estudo durante 

os meses de junho, julho e agosto de 2012. Os dados bibliográficos incluem normalmente os 
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da área onde se insere o 

é dividido em Caracterização Socioeconômica (6.3.1) que traz 

à população influenciada pelo empreendimento e 

Caracterização Arqueológica que traz informações sobre a arqueologia da área influenciada 

Neste subitem são descritos os procedimentos metodológicos na caracterização 

, localizada no rio dos 

mente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) 

e Área de Influência Indireta (AII), conforme apresentado no Capítulo 5 – Identificação da 

A caracterização dos aspectos demográficos e socioeconômicos das áreas de 

influência direta e indireta do empreendimento foi realizada com base nos dados secundários 

dos municípios obtidos dos censos demográficos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de 

eografia e Estatística (IBGE) e de dados demográficos e de infraestrutura física e social do 

IPARDES (2011). Também 

foram consultados outros estudos e pesquisas de Secretarias do Governo do Paraná, 

documentos publicados por órgãos municipais da área de estudos, artigos publicados em 

revistas e eventos científicos e, em dissertações e teses acadêmicas elaboradas sobre a região 

Além dos dados secundários, foram coletados e analisados dados primários 

obtidos a partir de pesquisas realizadas diretamente nos municípios da área de estudo durante 

os meses de junho, julho e agosto de 2012. Os dados bibliográficos incluem normalmente os 
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últimos dados disponíveis para cada um dos itens lev

anos anteriores a 2012. Diante desta condição, foram feitas pesquisas diretas junto às 

comunidades locais, com o objetivo de retratar os aspectos do meio antrópico da área do 

estudo o mais próximo possível da situa

Como parte, também, da metodologia de caracterização socioeconômica do Meio 

Antrópico, foram elaborados mapas temáticos da área de estudos, como o de uso do solo, por 

exemplo, a partir de dados coletados em levantamento de campo na área indicad

implantação do empreendimento PCH 

tais como cartas-imagem, mapas e cartas topográficas. 

A análise dos dados coletados através da consulta de fontes primárias e 

secundárias, associada aos 

elaboração do diagnóstico dos aspectos socioeconômicos do Meio Antrópico e para a 

identificação dos possíveis impactos ambientais decorrentes do aproveitamento proposto.

6.3.1.2. Localização da Área de Estud

A área de estudo está situada na denominada Microrregião Geográfica de 

Prudentópolis (IPARDES, 20

Estado do Paraná, sendo composta dos seguintes municípios: Fernandes Pinheiro, 

Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Prudentópolis e Teixeira Soares, como pode ser 

observado na Figura 6.3.1-1. 
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últimos dados disponíveis para cada um dos itens levantados, no qual a maioria reporta

anos anteriores a 2012. Diante desta condição, foram feitas pesquisas diretas junto às 

comunidades locais, com o objetivo de retratar os aspectos do meio antrópico da área do 

estudo o mais próximo possível da situação atual.  

Como parte, também, da metodologia de caracterização socioeconômica do Meio 

Antrópico, foram elaborados mapas temáticos da área de estudos, como o de uso do solo, por 

exemplo, a partir de dados coletados em levantamento de campo na área indicad

implantação do empreendimento PCH KM19, assim como a análise de material cartográfico, 

imagem, mapas e cartas topográficas.  

A análise dos dados coletados através da consulta de fontes primárias e 

secundárias, associada aos trabalhos de gabinete e de campo, serviu como base para a 

elaboração do diagnóstico dos aspectos socioeconômicos do Meio Antrópico e para a 

identificação dos possíveis impactos ambientais decorrentes do aproveitamento proposto.

Localização da Área de Estudo 

A área de estudo está situada na denominada Microrregião Geográfica de 

Prudentópolis (IPARDES, 2012), a qual por sua vez localiza-se na região Centro

Estado do Paraná, sendo composta dos seguintes municípios: Fernandes Pinheiro, 

va, Ipiranga, Ivaí, Prudentópolis e Teixeira Soares, como pode ser 

1.  
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antados, no qual a maioria reporta-se aos 

anos anteriores a 2012. Diante desta condição, foram feitas pesquisas diretas junto às 

comunidades locais, com o objetivo de retratar os aspectos do meio antrópico da área do 

Como parte, também, da metodologia de caracterização socioeconômica do Meio 

Antrópico, foram elaborados mapas temáticos da área de estudos, como o de uso do solo, por 

exemplo, a partir de dados coletados em levantamento de campo na área indicada para 

, assim como a análise de material cartográfico, 

A análise dos dados coletados através da consulta de fontes primárias e 

trabalhos de gabinete e de campo, serviu como base para a 

elaboração do diagnóstico dos aspectos socioeconômicos do Meio Antrópico e para a 

identificação dos possíveis impactos ambientais decorrentes do aproveitamento proposto. 

A área de estudo está situada na denominada Microrregião Geográfica de 

se na região Centro-Sul do 

Estado do Paraná, sendo composta dos seguintes municípios: Fernandes Pinheiro, 

va, Ipiranga, Ivaí, Prudentópolis e Teixeira Soares, como pode ser 
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Figura 6.3.1-1- Composição e localização da microrregião de Prudentópolis no Paraná e no Brasil
Fonte: ITCG/PR. Disponível em:<

A área de interferência direta e i

de vida da população e na dinâmica econômica local compreende os mu

Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. O 

Acesso mostra que o empreendimento PCH 

longitude 50º 56’ 48”W, posicionado justamente na área

Prudentópolis e Guamiranga

Prudentópolis é o município mais populoso, tanto da microrregião como da área 

de estudo, assim como exerce o papel de centro econômico regional. A sede do município de 

Prudentópolis está localizada a uma d

Curitiba, capital do Estado do Paraná, e tem como municípios limítrofes Irati, Guamiranga, 

Inácio Martins, Cândido de Abreu, Guarapuava e Ivaí.  

A Tabela 6.3.1

municípios da área de estudo e a população total desta, assim como as respectivas distâncias 

em relação à cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, e a área territorial de cada um 

dos municípios e a área total compreendida pelos mesmos. 
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Composição e localização da microrregião de Prudentópolis no Paraná e no Brasil
Disponível em:<http://www.itcg.pr.gov.br>. Acessado em

A área de interferência direta e indireta do empreendimento PCH KM

de vida da população e na dinâmica econômica local compreende os mu

Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. O Desenho nº 119.028.1.5.01.001 – Mapa de Localização e 

mostra que o empreendimento PCH KM 19 está localizado na latitude 25º 0

longitude 50º 56’ 48”W, posicionado justamente na área limítrofe entre os municípios de 

Guamiranga. 

Prudentópolis é o município mais populoso, tanto da microrregião como da área 

de estudo, assim como exerce o papel de centro econômico regional. A sede do município de 

Prudentópolis está localizada a uma distância de aproximadamente 200 

Curitiba, capital do Estado do Paraná, e tem como municípios limítrofes Irati, Guamiranga, 

Inácio Martins, Cândido de Abreu, Guarapuava e Ivaí.   

Tabela 6.3.1-1 apresenta o contingente populacional de cada 

municípios da área de estudo e a população total desta, assim como as respectivas distâncias 

em relação à cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, e a área territorial de cada um 

dos municípios e a área total compreendida pelos mesmos.  
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Composição e localização da microrregião de Prudentópolis no Paraná e no Brasil 

em 20/09/2012. 

ndireta do empreendimento PCH KM 19 no modo 

de vida da população e na dinâmica econômica local compreende os municípios de 

Mapa de Localização e 

localizado na latitude 25º 08’ 58”S, e 

entre os municípios de 

Prudentópolis é o município mais populoso, tanto da microrregião como da área 

de estudo, assim como exerce o papel de centro econômico regional. A sede do município de 

istância de aproximadamente 200 km da cidade de 

Curitiba, capital do Estado do Paraná, e tem como municípios limítrofes Irati, Guamiranga, 

apresenta o contingente populacional de cada um dos três 

municípios da área de estudo e a população total desta, assim como as respectivas distâncias 

em relação à cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, e a área territorial de cada um 
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Tabela 6.3.1

Município População 2010 (hab.)

Guamiranga 

Ivaí 
Prudentópolis 

Total 

6.3.1.3. Caracterização Demográfica da Área de Estudo

Esse subitem do diagnóstico apresenta os indicadores demográficos dos 

municípios diretamente e indiretamente influenciados com a implantação do empreendimento 

PCH KM 19. Situados na Região Centro

mencionado na Tabela 6.3.1

de 3.175,38 km² de extensão, somam atualmente uma população de 69.499 mil habitantes e 

apresentam uma densidade demográfica de 21,88 hab/

extensão total dos municípios da área de estudo em 

censo de 2010 do IBGE, assim como a densidade demográfica.

Tabela 6.3.1-2- Área Territorial, População e Densidade Demográfic

Município 
Área Territorial

Guamiranga 259,63
Ivaí 607,85

Prudentópolis 2.307,90
Total 3.175,38

Ressalta-se no que se refere à densidade demográfica da área de estudo, que ela 

pode ser considerada relativamente baixa quando comparada às demais regiões do estado do 

Paraná. E, no que diz respeito à distribuição da população no território dos municípios

de estudo, a maior parcela da população vive na zona rural, conforme está caracterizado a 

seguir.  
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6.3.1-1- População, Distância e Extensão dos Municípios da AII

População 2010 (hab.) Distância da capital (km) Área territorial (km²)

7.900 191,70 

12.806 204,68 
48.793 200,88 

69.499 ----- 

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

Demográfica da Área de Estudo 

Esse subitem do diagnóstico apresenta os indicadores demográficos dos 

municípios diretamente e indiretamente influenciados com a implantação do empreendimento 

. Situados na Região Centro-Sul do Estado do Paraná, conforme já foi 

a 6.3.1-1, os municípios da área de estudo ocupam uma área territorial 

de extensão, somam atualmente uma população de 69.499 mil habitantes e 

apresentam uma densidade demográfica de 21,88 hab/km². Na Tabela 6.3.1

total dos municípios da área de estudo em km², sua população total de acordo com o 

censo de 2010 do IBGE, assim como a densidade demográfica. 

Área Territorial, População e Densidade Demográfica dos municípios da AII

Área Territorial 
(km2) 

População em 
2010 

Crescimento da 
População 
(2000-2010) 

259,63 7.900 1,03% 
607,85 12.806 0,74% 
2.307,90 48.793 0,52% 
3.175,38 69.499 ---- 

Fonte: IBGE - Censo 2010. 

se no que se refere à densidade demográfica da área de estudo, que ela 

pode ser considerada relativamente baixa quando comparada às demais regiões do estado do 

Paraná. E, no que diz respeito à distribuição da população no território dos municípios

de estudo, a maior parcela da população vive na zona rural, conforme está caracterizado a 
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População, Distância e Extensão dos Municípios da AII 

Área territorial (km²) 

259,63 

607,85 
2.307,90 

3.175,38 

Esse subitem do diagnóstico apresenta os indicadores demográficos dos 

municípios diretamente e indiretamente influenciados com a implantação do empreendimento 

Sul do Estado do Paraná, conforme já foi 

1, os municípios da área de estudo ocupam uma área territorial 

de extensão, somam atualmente uma população de 69.499 mil habitantes e 

Tabela 6.3.1-2 é apresentada a 

, sua população total de acordo com o 

a dos municípios da AII 
Crescimento da Densidade 

Demográfica 
(hab./km2) 
30,50 
21,06 
16,64 
21,88 

se no que se refere à densidade demográfica da área de estudo, que ela 

pode ser considerada relativamente baixa quando comparada às demais regiões do estado do 

Paraná. E, no que diz respeito à distribuição da população no território dos municípios da área 

de estudo, a maior parcela da população vive na zona rural, conforme está caracterizado a 
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O município de Guamiranga possui 71,70% de pessoas vivendo na zona rural e 

28,30% na zona urbana, sendo que, da sua população total, 50,75% é compos

49,25% de mulheres. 

Quanto ao município de Ivaí, este possui 63,90% da sua população vivendo na 

zona rural e 36,10% na zona urbana, sendo que, da sua população total, 52,10% é composta 

por homens e 47,90% de mulheres. Por sua vez, o municípi

populoso da área de estudo, possui 53,97% da sua população vivendo na zona rural e 46,03% 

na área urbana, sendo que, da sua população total, 51,02% é composta por homens e 48,98% 

de mulheres. A Figura 6.3.1

Figura 6.3.1-2 – Vista da zona urbana do município de Guamiranga (7.214.021,60 N e 518.835,53 E)

A Tabela 6.3.1

dos municípios da área de estudo.
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O município de Guamiranga possui 71,70% de pessoas vivendo na zona rural e 

28,30% na zona urbana, sendo que, da sua população total, 50,75% é compos

Quanto ao município de Ivaí, este possui 63,90% da sua população vivendo na 

zona rural e 36,10% na zona urbana, sendo que, da sua população total, 52,10% é composta 

por homens e 47,90% de mulheres. Por sua vez, o município de Prudentópolis, o mais 

populoso da área de estudo, possui 53,97% da sua população vivendo na zona rural e 46,03% 

na área urbana, sendo que, da sua população total, 51,02% é composta por homens e 48,98% 

6.3.1-2 mostra uma vista da zona urbana do município de Guamiranga.

Vista da zona urbana do município de Guamiranga (7.214.021,60 N e 518.835,53 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

6.3.1-3 mostra os dados referentes à população total, sexo e domicílio 

dos municípios da área de estudo. 
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O município de Guamiranga possui 71,70% de pessoas vivendo na zona rural e 

28,30% na zona urbana, sendo que, da sua população total, 50,75% é composta de homens e 

Quanto ao município de Ivaí, este possui 63,90% da sua população vivendo na 

zona rural e 36,10% na zona urbana, sendo que, da sua população total, 52,10% é composta 

o de Prudentópolis, o mais 

populoso da área de estudo, possui 53,97% da sua população vivendo na zona rural e 46,03% 

na área urbana, sendo que, da sua população total, 51,02% é composta por homens e 48,98% 

zona urbana do município de Guamiranga. 

 
Vista da zona urbana do município de Guamiranga (7.214.021,60 N e 518.835,53 E) 

mostra os dados referentes à população total, sexo e domicílio 
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Tabela 6.3.1-3-Domicílio e Sexo da População dos municípios da Área de Estudos

Município 
População 
(2010)

Guamiranga 7.900
Ivaí 12.806

Prudentópolis 48.793
Total 69.499

No que se refere às divisas 

distâncias da área urbana em relação ao parque gerador da PCH KM 1

informações: 

- Guamiranga 

O município de Guamiranga foi criado pela Lei nº. 11.203 de 16/11/95

uma área de aproximadamente 260 

Prudentópolis, Ivaí e Imbituva. Como divisão territorial atual o município de Guamiranga 

possui 3 (três) distritos administrativos: Sede, Água Branca e Boa Vista. 

Com relação à 

mais próximo é o distrito de Boa Vista que se situa a aproximadamente 

ou área urbana do município

aproximada de 14km.     

- Ivaí  

O Município de Ivaí foi criado através da Lei 4.382 de 10 de junho de 1961 e 

instalado oficialmente em 3 de dezembro de 1961. Possui uma extensão territorial de 608 

e tem como limites os municípios de Reserva, Tibagi, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga, 

Prudentópolis e Cândido de Abreu. Como divisão territorial atual o município possui os 

distritos de Ivaí (Sede), Bom Jardim do Sul, e Palmital (um aglomerado rural do ti
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EMPREE
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Domicílio e Sexo da População dos municípios da Área de Estudos

População 
(2010) 

Homens Mulheres Urbana

7.900 4.009 3.891 2.236
12.806 6.672 6.134 4.623
48.793 24.893 23.900 22.458
69.499 35.574 33.925 29.317

Fonte: IBGE - Censo 2010. 

No que se refere às divisas territoriais dos municípios da AII e suas respectivas 

distâncias da área urbana em relação ao parque gerador da PCH KM 1

 

O município de Guamiranga foi criado pela Lei nº. 11.203 de 16/11/95

aproximadamente 260 km² e tem como municípios limítrofes os municípios de 

Prudentópolis, Ivaí e Imbituva. Como divisão territorial atual o município de Guamiranga 

possui 3 (três) distritos administrativos: Sede, Água Branca e Boa Vista. 

Com relação à distância do parque gerador da PCH KM 19, o

mais próximo é o distrito de Boa Vista que se situa a aproximadamente 

município de Guamiranga situa-se, seguindo em linha reta, a uma distância 

O Município de Ivaí foi criado através da Lei 4.382 de 10 de junho de 1961 e 

instalado oficialmente em 3 de dezembro de 1961. Possui uma extensão territorial de 608 

e tem como limites os municípios de Reserva, Tibagi, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga, 

Prudentópolis e Cândido de Abreu. Como divisão territorial atual o município possui os 

distritos de Ivaí (Sede), Bom Jardim do Sul, e Palmital (um aglomerado rural do ti
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Domicílio e Sexo da População dos municípios da Área de Estudos 

Urbana Rural 

2.236 5.664 
4.623 8.183 
22.458 26.335 
29.317 40.182 

territoriais dos municípios da AII e suas respectivas 

distâncias da área urbana em relação ao parque gerador da PCH KM 19, têm-se as seguintes 

O município de Guamiranga foi criado pela Lei nº. 11.203 de 16/11/95. Ocupa 

² e tem como municípios limítrofes os municípios de 

Prudentópolis, Ivaí e Imbituva. Como divisão territorial atual o município de Guamiranga 

possui 3 (três) distritos administrativos: Sede, Água Branca e Boa Vista.  

, o aglomerado urbano 

mais próximo é o distrito de Boa Vista que se situa a aproximadamente 6km, enquanto a sede 

se, seguindo em linha reta, a uma distância 

O Município de Ivaí foi criado através da Lei 4.382 de 10 de junho de 1961 e 

instalado oficialmente em 3 de dezembro de 1961. Possui uma extensão territorial de 608 km² 

e tem como limites os municípios de Reserva, Tibagi, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga, 

Prudentópolis e Cândido de Abreu. Como divisão territorial atual o município possui os 

distritos de Ivaí (Sede), Bom Jardim do Sul, e Palmital (um aglomerado rural do tipo núcleo).  
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Com relação à distância, a sede ou área urbana do 

seguindo em linha reta, a uma distância 

19.      

- Prudentópolis 

O município de Prudentópolis foi criado pela Lei n0

ocupa uma área de aproximadamente 2.308 

Guarapuava, Turvo, Cândido de Abreu, Ivaí, Guamiranga, Imbituva, Irati e Inácio Martins. 

Em divisão territorial datada de 2007, a divisão territorial

passou a ser constituída por 03 distritos: Distrito de Prudentópolis (sede da cidade), Distrito 

de Jaciaba (ex-distrito de Erval) e Distrito de Patos Velhos.

Com relação à distância, a sede ou área urbana do município de Prud

situa, seguindo em linha reta, a uma distância 

KM19. 

6.3.1.4. Uso e Ocupação do Solo na Área de Estudo

O território no qual estão inseridos os municípios da AII ocupa uma parte da 

extensa região conhecida como

da erva-mate, da madeira, e hoje vive da agricultura. Segundo dados do IBGE (2010), os 

municípios da região têm na agricultura sua principal fonte de renda, isso por que a área rural 

da região é caracterizada por pequenas propriedades com forte desenvolvimento da 

agricultura familiar. 

A região sempre teve sua história de organização do espaço vinculada às 

atividades econômicas tradicionais, de cunho extensivo e extrativo, sendo que parte 

importante do seu povoamento inicial decorreu de incursões militares, do tráfego de tropeiros 

e das estratégias governamentais de dinamização da navegação no médio vale do rio Iguaçu, 

direcionando para a região a instalação de colônias de imigrantes estrangeiros (
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Com relação à distância, a sede ou área urbana do município

seguindo em linha reta, a uma distância aproximada de 18 km do parque gerador da PCH 

Prudentópolis  

O município de Prudentópolis foi criado pela Lei n0 615, de 05 de março de 1906, 

ocupa uma área de aproximadamente 2.308 km² e tem como municípios limítrofes 

Guarapuava, Turvo, Cândido de Abreu, Ivaí, Guamiranga, Imbituva, Irati e Inácio Martins. 

Em divisão territorial datada de 2007, a divisão territorial do município de Prudentópolis 

passou a ser constituída por 03 distritos: Distrito de Prudentópolis (sede da cidade), Distrito 

distrito de Erval) e Distrito de Patos Velhos. 

Com relação à distância, a sede ou área urbana do município de Prud

situa, seguindo em linha reta, a uma distância aproximada de 8km do parque

Uso e Ocupação do Solo na Área de Estudo 

O território no qual estão inseridos os municípios da AII ocupa uma parte da 

extensa região conhecida como Paraná Tradicional, que foi palco dos ciclos do tropeirismo, 

mate, da madeira, e hoje vive da agricultura. Segundo dados do IBGE (2010), os 

municípios da região têm na agricultura sua principal fonte de renda, isso por que a área rural 

caracterizada por pequenas propriedades com forte desenvolvimento da 

A região sempre teve sua história de organização do espaço vinculada às 

atividades econômicas tradicionais, de cunho extensivo e extrativo, sendo que parte 

te do seu povoamento inicial decorreu de incursões militares, do tráfego de tropeiros 

e das estratégias governamentais de dinamização da navegação no médio vale do rio Iguaçu, 

direcionando para a região a instalação de colônias de imigrantes estrangeiros (
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município de Ivaí se situa, 

parque gerador da PCH KM 

615, de 05 de março de 1906, 

² e tem como municípios limítrofes 

Guarapuava, Turvo, Cândido de Abreu, Ivaí, Guamiranga, Imbituva, Irati e Inácio Martins. 

do município de Prudentópolis 

passou a ser constituída por 03 distritos: Distrito de Prudentópolis (sede da cidade), Distrito 

Com relação à distância, a sede ou área urbana do município de Prudentópolis se 

km do parque gerador da PCH 

O território no qual estão inseridos os municípios da AII ocupa uma parte da 

Paraná Tradicional, que foi palco dos ciclos do tropeirismo, 

mate, da madeira, e hoje vive da agricultura. Segundo dados do IBGE (2010), os 

municípios da região têm na agricultura sua principal fonte de renda, isso por que a área rural 

caracterizada por pequenas propriedades com forte desenvolvimento da 

A região sempre teve sua história de organização do espaço vinculada às 

atividades econômicas tradicionais, de cunho extensivo e extrativo, sendo que parte 

te do seu povoamento inicial decorreu de incursões militares, do tráfego de tropeiros 

e das estratégias governamentais de dinamização da navegação no médio vale do rio Iguaçu, 

direcionando para a região a instalação de colônias de imigrantes estrangeiros (principalmente 
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poloneses, ucranianos, alemães e russos). Estas colônias foram assentadas em pequenas 

propriedades, dedicando-se desde sua chegada à extração da erva

familiar, enfrentando dificuldades impostas pela existência de terras 

cultivo agrícola e solos de baixa fertilidade. 

Permanecendo sempre escassamente povoada e apresentando bases econômicas 

acanhadas e de baixo dinamismo, a região teve um tardio processo de integração às outras 

áreas do estado do Paraná, 

comunicação que estimulassem a circulação de mercadorias e fomentassem a produção 

econômica. 

No processo histórico de ocupação da região onde se localizam os municípios da 

área de estudo, desenvolveu

“o Sistema Faxinal é uma forma camponesa característica da região Centro
Paraná. Entende
individuais e terras de criar comunit
região Centro
condicionantes físico
políticos e sociais. Faxinal é a terminologia dada a um t
1988).

O sistema de Faxinal apresenta uma forma de organização camponesa singular, 

que se trata de pequenos povoados rurais com atividade silvo

de uma policultura de subsistência, onde se desenvolve 

coivara) com a utilização das queimadas para limpeza do terreno (ANTONELI, 2007). As 

áreas de criar e de plantar são separadas através de valos e cercas. Trata

peculiar de exploração da terra e de um m

qual que tem como prática a criação extensiva de animais domésticos a solta. 

A organização do sistema Faxinal está dividida basicamente em três espaços 

principais (CHANG, 1988). As terras do Criadouro Comum

com relevo suavemente ondulado e presença de cursos d'água. Elas abrigam um ambiente 

florestal alterado pelo pastoreio extensivo. Já as Terras de Plantar se localizam geralmente nas 
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poloneses, ucranianos, alemães e russos). Estas colônias foram assentadas em pequenas 

se desde sua chegada à extração da erva-

familiar, enfrentando dificuldades impostas pela existência de terras 

cultivo agrícola e solos de baixa fertilidade.  

Permanecendo sempre escassamente povoada e apresentando bases econômicas 

acanhadas e de baixo dinamismo, a região teve um tardio processo de integração às outras 

áreas do estado do Paraná, principalmente em função da ausência de vias de transporte e 

comunicação que estimulassem a circulação de mercadorias e fomentassem a produção 

No processo histórico de ocupação da região onde se localizam os municípios da 

lveu-se o denominado “Sistema Faxinal”. Segundo Chang:

“o Sistema Faxinal é uma forma camponesa característica da região Centro
Paraná. Entende-se por Sistema Faxinal aquele em que se divide em terras de plantar 
individuais e terras de criar comunitárias. É uma forma camponesa característica da 
região Centro-Sul do Paraná. Sua formação está associada a um Quadro de 
condicionantes físico-naturais da região e a um conjunto de fatores econômicos, 
políticos e sociais. Faxinal é a terminologia dada a um tipo de vegetação” (CHANG, 
1988). 

O sistema de Faxinal apresenta uma forma de organização camponesa singular, 

que se trata de pequenos povoados rurais com atividade silvo-pastoril em áreas comuns, além 

de uma policultura de subsistência, onde se desenvolve a agricultura de subsistência (roça de 

coivara) com a utilização das queimadas para limpeza do terreno (ANTONELI, 2007). As 

áreas de criar e de plantar são separadas através de valos e cercas. Trata

peculiar de exploração da terra e de um modelo socioeconômico de organização camponesa, a 

qual que tem como prática a criação extensiva de animais domésticos a solta. 

A organização do sistema Faxinal está dividida basicamente em três espaços 

principais (CHANG, 1988). As terras do Criadouro Comum são, em geral, formadas por vales 

com relevo suavemente ondulado e presença de cursos d'água. Elas abrigam um ambiente 

florestal alterado pelo pastoreio extensivo. Já as Terras de Plantar se localizam geralmente nas 
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poloneses, ucranianos, alemães e russos). Estas colônias foram assentadas em pequenas 

-mate e à agricultura 

familiar, enfrentando dificuldades impostas pela existência de terras inadequadas para o 

Permanecendo sempre escassamente povoada e apresentando bases econômicas 

acanhadas e de baixo dinamismo, a região teve um tardio processo de integração às outras 

principalmente em função da ausência de vias de transporte e 

comunicação que estimulassem a circulação de mercadorias e fomentassem a produção 

No processo histórico de ocupação da região onde se localizam os municípios da 

se o denominado “Sistema Faxinal”. Segundo Chang: 

“o Sistema Faxinal é uma forma camponesa característica da região Centro-Sul do 
se por Sistema Faxinal aquele em que se divide em terras de plantar 

. É uma forma camponesa característica da 
Sul do Paraná. Sua formação está associada a um Quadro de 

naturais da região e a um conjunto de fatores econômicos, 
ipo de vegetação” (CHANG, 

O sistema de Faxinal apresenta uma forma de organização camponesa singular, 

pastoril em áreas comuns, além 

a agricultura de subsistência (roça de 

coivara) com a utilização das queimadas para limpeza do terreno (ANTONELI, 2007). As 

áreas de criar e de plantar são separadas através de valos e cercas. Trata-se de uma forma 

odelo socioeconômico de organização camponesa, a 

qual que tem como prática a criação extensiva de animais domésticos a solta.  

A organização do sistema Faxinal está dividida basicamente em três espaços 

são, em geral, formadas por vales 

com relevo suavemente ondulado e presença de cursos d'água. Elas abrigam um ambiente 

florestal alterado pelo pastoreio extensivo. Já as Terras de Plantar se localizam geralmente nas 
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encostas, em áreas mais íngremes, e são

cercas e/ou valos.  

Na Figura 6.3.1

sistema de Faxinal na área de estudo. 

Figura 6.3.1-3- Vista de propriedade rural típica na Área de Estudo (7.218.586,24 N e 504.451,49 E)

Os pequenos produtores dos sistemas faxinais já têm as áreas comuns 

incorporadas nas suas estratégias de reprodução, ou seja, não é n

para obter uma vasta criação de espécies como caprinos, suínos, equinos, bovinos, aves, 

dentre outros. Basta apenas sua propriedade estar dentro da área de criadouro comunitário, por 

mais que a propriedade não ofereça condiçõe

Segundo Antoneli (2007), a partir da década de 1970 dezenas de sistemas faxinais 

da região Centro Sul começaram a se degradar. A dissolução deste sistema foi influenciada 

por “pressões” de agricultores da chamada agri

com retrógrado e sem perspectivas.
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encostas, em áreas mais íngremes, e são separadas do criadouro por meio de um sistema de 

Figura 6.3.1-3 pode-se observar uma propriedade rural típica que representa o 

sistema de Faxinal na área de estudo.  

Vista de propriedade rural típica na Área de Estudo (7.218.586,24 N e 504.451,49 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Os pequenos produtores dos sistemas faxinais já têm as áreas comuns 

incorporadas nas suas estratégias de reprodução, ou seja, não é necessário ser dono das terras 

para obter uma vasta criação de espécies como caprinos, suínos, equinos, bovinos, aves, 

dentre outros. Basta apenas sua propriedade estar dentro da área de criadouro comunitário, por 

mais que a propriedade não ofereça condições e nem extensão pra criar um rebanho.

Segundo Antoneli (2007), a partir da década de 1970 dezenas de sistemas faxinais 

da região Centro Sul começaram a se degradar. A dissolução deste sistema foi influenciada 

por “pressões” de agricultores da chamada agricultura moderna, que viam o sistema Faxinal 

com retrógrado e sem perspectivas. 
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separadas do criadouro por meio de um sistema de 

se observar uma propriedade rural típica que representa o 

 
Vista de propriedade rural típica na Área de Estudo (7.218.586,24 N e 504.451,49 E) 

Os pequenos produtores dos sistemas faxinais já têm as áreas comuns 

ecessário ser dono das terras 

para obter uma vasta criação de espécies como caprinos, suínos, equinos, bovinos, aves, 

dentre outros. Basta apenas sua propriedade estar dentro da área de criadouro comunitário, por 

s e nem extensão pra criar um rebanho. 

Segundo Antoneli (2007), a partir da década de 1970 dezenas de sistemas faxinais 

da região Centro Sul começaram a se degradar. A dissolução deste sistema foi influenciada 

cultura moderna, que viam o sistema Faxinal 
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Aos poucos as áreas onde era praticada a agricultura no sistema de roça, foram se 

deteriorando. A produtividade dos solos não correspondia mais às expectativas dos 

produtores, pois nessa prática de roça não eram utilizadas fertilizantes e nem agrotóxicos, 

favorecendo assim, o surgimento de algumas pragas. Com a extinção do criadouro 

comunitário, as áreas de capoeira foram aos pouco dando lugar à agricultura mecanizada, 

restando apenas alguns resquícios deste tipo de uso em áreas onde há sérias restrições 

morfopedológicas. Em alguns casos as áreas de capoeira deram lugar ao reflorestamento de 

eucalipto. 

Figura 6.3.1-4- Agricultura 

No início da década de 1960 surge na região a atividade fumageira, que no início 

era apenas uma nova forma promissora de geração de renda das pequenas propri

primeiros agricultores que se aventuraram nessa nova forma de geração de renda foram 

aqueles que possuíam terras tanto nas áreas destinadas ao Faxinal (terra de criar), quanto nas 

áreas fora dos limites do Faxinal (terras de plantar). 

A fumicultura promoveu um rearranjo no uso do solo na região, pois com essa 

nova cultura era preciso remover a vegetação de forma definitiva, para que a terra cultivada 

fosse lavrada constantemente. Essa nova prática agrícola passa ser a principal fonte de renda 
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Aos poucos as áreas onde era praticada a agricultura no sistema de roça, foram se 

deteriorando. A produtividade dos solos não correspondia mais às expectativas dos 

pois nessa prática de roça não eram utilizadas fertilizantes e nem agrotóxicos, 

favorecendo assim, o surgimento de algumas pragas. Com a extinção do criadouro 

comunitário, as áreas de capoeira foram aos pouco dando lugar à agricultura mecanizada, 

apenas alguns resquícios deste tipo de uso em áreas onde há sérias restrições 

morfopedológicas. Em alguns casos as áreas de capoeira deram lugar ao reflorestamento de 

Agricultura mecanizada na Área de Estudo (7.221.660,89 N e 507.280,81 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

No início da década de 1960 surge na região a atividade fumageira, que no início 

era apenas uma nova forma promissora de geração de renda das pequenas propri

primeiros agricultores que se aventuraram nessa nova forma de geração de renda foram 

aqueles que possuíam terras tanto nas áreas destinadas ao Faxinal (terra de criar), quanto nas 

áreas fora dos limites do Faxinal (terras de plantar).  

tura promoveu um rearranjo no uso do solo na região, pois com essa 

nova cultura era preciso remover a vegetação de forma definitiva, para que a terra cultivada 

fosse lavrada constantemente. Essa nova prática agrícola passa ser a principal fonte de renda 
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Aos poucos as áreas onde era praticada a agricultura no sistema de roça, foram se 

deteriorando. A produtividade dos solos não correspondia mais às expectativas dos 

pois nessa prática de roça não eram utilizadas fertilizantes e nem agrotóxicos, 

favorecendo assim, o surgimento de algumas pragas. Com a extinção do criadouro 

comunitário, as áreas de capoeira foram aos pouco dando lugar à agricultura mecanizada, 

apenas alguns resquícios deste tipo de uso em áreas onde há sérias restrições 

morfopedológicas. Em alguns casos as áreas de capoeira deram lugar ao reflorestamento de 

 
mecanizada na Área de Estudo (7.221.660,89 N e 507.280,81 E) 

No início da década de 1960 surge na região a atividade fumageira, que no início 

era apenas uma nova forma promissora de geração de renda das pequenas propriedades. Os 

primeiros agricultores que se aventuraram nessa nova forma de geração de renda foram 

aqueles que possuíam terras tanto nas áreas destinadas ao Faxinal (terra de criar), quanto nas 

tura promoveu um rearranjo no uso do solo na região, pois com essa 

nova cultura era preciso remover a vegetação de forma definitiva, para que a terra cultivada 

fosse lavrada constantemente. Essa nova prática agrícola passa ser a principal fonte de renda 
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dos agricultores nas décadas seguintes, promovendo certa pressão sobre o sistema de Faxinal, 

que na década de 1980 começa entrar em decadência. A fumicultura necessitava de um 

trabalho mais intenso e cuidados especiais no controle das ervas daninhas e das pr

fatores que a roça de coivara não precisava. Outra questão que deve ser levada em 

consideração a respeito da inserção lenta da fumicultura na década de 1960 e 1970 é em 

relação à quase inexistência de técnicas de cultivo e defensivos agrícolas, o que

uma baixa rentabilidade.A 

fumo. 

Figura 6.3.1-5- Antiga estufa usada para secagem do fumo na AII (7.219.300,09 N e 510.247,36 E)

Nas últimas décadas, apesar dos entraves que a fumicultura vem sofrendo e, da 

constatação de problemas de ordem social e ambiental, verificou

produtividade e nas áreas plantadas. 

estar vinculado ao mercado internacional. A 

secagem do fumo na AII. 
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s agricultores nas décadas seguintes, promovendo certa pressão sobre o sistema de Faxinal, 

que na década de 1980 começa entrar em decadência. A fumicultura necessitava de um 

trabalho mais intenso e cuidados especiais no controle das ervas daninhas e das pr

fatores que a roça de coivara não precisava. Outra questão que deve ser levada em 

consideração a respeito da inserção lenta da fumicultura na década de 1960 e 1970 é em 

relação à quase inexistência de técnicas de cultivo e defensivos agrícolas, o que

A Figura 6.3.1-5 apresenta uma antiga estufa usada para secagem do 

Antiga estufa usada para secagem do fumo na AII (7.219.300,09 N e 510.247,36 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Nas últimas décadas, apesar dos entraves que a fumicultura vem sofrendo e, da 

constatação de problemas de ordem social e ambiental, verificou

produtividade e nas áreas plantadas. Este fato decorreu da estabilidade da comercialização por 

estar vinculado ao mercado internacional. A Figura 6.3.1-6 apresenta uma 
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s agricultores nas décadas seguintes, promovendo certa pressão sobre o sistema de Faxinal, 

que na década de 1980 começa entrar em decadência. A fumicultura necessitava de um 

trabalho mais intenso e cuidados especiais no controle das ervas daninhas e das pragas; 

fatores que a roça de coivara não precisava. Outra questão que deve ser levada em 

consideração a respeito da inserção lenta da fumicultura na década de 1960 e 1970 é em 

relação à quase inexistência de técnicas de cultivo e defensivos agrícolas, o que propiciava 

5 apresenta uma antiga estufa usada para secagem do 

 
Antiga estufa usada para secagem do fumo na AII (7.219.300,09 N e 510.247,36 E) 

Nas últimas décadas, apesar dos entraves que a fumicultura vem sofrendo e, da 

constatação de problemas de ordem social e ambiental, verificou-se um aumento na 

stabilidade da comercialização por 

6 apresenta uma estufa usada para 
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Figura 6.3.1-6-  Estufa usada para secagem do fumo na AII (7.221.814,73 N e 507.182,88 E)

Inúmeros estudos analisam a atividade fumageira apenas por dois vieses. O 

primeiro está relacionado aos problemas causados pela produção com rel

pessoas que cultivam e consomem o produto, e a exploração do trabalho infantil; o outro está 

ligado aos problemas ambientais como desmatamento, uso excessivo de agrotóxicos, cultivo 

do produto em áreas com declividades, superiores 30% e co

Analisando por este prisma, a atividade fumageira acaba sendo considerada uma 

prática prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para saúde pública. Mas ao analisar pelo 

lado da geração de renda e da fixação do homem no 

alternativa para uma pequena propriedade rural, principalmente em região com algumas 

restrições morfopedológicas. 

Desse modo, os aspectos socioeconômicos da área de estudos sempre estiveram 

estreitamente relacionados 

modelo de exploração da terra. Na região ocorrem superfícies com relevo ondulado a 

fortemente ondulado, com solos pouco desenvolvidos, muitas vezes em meio a afloramentos 

rochosos. Nessas condições, os solos apresentam pouca profundidade, permeabilidade baixa, 

muita pedregosidade, e alta fragilidade à processos erosivos. O 

119.028.1.5.08.003 - Potencial Agrícola

empreendimento PCH KM 
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Estufa usada para secagem do fumo na AII (7.221.814,73 N e 507.182,88 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Inúmeros estudos analisam a atividade fumageira apenas por dois vieses. O 

primeiro está relacionado aos problemas causados pela produção com rel

pessoas que cultivam e consomem o produto, e a exploração do trabalho infantil; o outro está 

ligado aos problemas ambientais como desmatamento, uso excessivo de agrotóxicos, cultivo 

do produto em áreas com declividades, superiores 30% e contaminação dos corpos hídricos. 

Analisando por este prisma, a atividade fumageira acaba sendo considerada uma 

prática prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para saúde pública. Mas ao analisar pelo 

lado da geração de renda e da fixação do homem no campo, esta atividade ainda é a melhor 

alternativa para uma pequena propriedade rural, principalmente em região com algumas 

restrições morfopedológicas.  

Desse modo, os aspectos socioeconômicos da área de estudos sempre estiveram 

 aos condicionantes socioambientais, tais como o tipo de solo e o 

modelo de exploração da terra. Na região ocorrem superfícies com relevo ondulado a 

fortemente ondulado, com solos pouco desenvolvidos, muitas vezes em meio a afloramentos 

ndições, os solos apresentam pouca profundidade, permeabilidade baixa, 

muita pedregosidade, e alta fragilidade à processos erosivos. O 

Potencial Agrícola, demonstra que em toda a 

 19 será instalado, o potencial agrícola é regular
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Estufa usada para secagem do fumo na AII (7.221.814,73 N e 507.182,88 E) 

Inúmeros estudos analisam a atividade fumageira apenas por dois vieses. O 

primeiro está relacionado aos problemas causados pela produção com relação à saúde das 

pessoas que cultivam e consomem o produto, e a exploração do trabalho infantil; o outro está 

ligado aos problemas ambientais como desmatamento, uso excessivo de agrotóxicos, cultivo 

ntaminação dos corpos hídricos.  

Analisando por este prisma, a atividade fumageira acaba sendo considerada uma 

prática prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para saúde pública. Mas ao analisar pelo 

campo, esta atividade ainda é a melhor 

alternativa para uma pequena propriedade rural, principalmente em região com algumas 

Desse modo, os aspectos socioeconômicos da área de estudos sempre estiveram 

aos condicionantes socioambientais, tais como o tipo de solo e o 

modelo de exploração da terra. Na região ocorrem superfícies com relevo ondulado a 

fortemente ondulado, com solos pouco desenvolvidos, muitas vezes em meio a afloramentos 

ndições, os solos apresentam pouca profundidade, permeabilidade baixa, 

muita pedregosidade, e alta fragilidade à processos erosivos. O Desenho n° 

em toda a área onde o 

regular.  
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O relevo na região assume papel preponderante no processo de ocupação das 

terras. Por exemplo, onde predomina o relevo mais acidentado, a ocupação inicial por 

agricultores familiares, em alguns casos, acabou sendo s

pecuários extensivos ou àqueles dedicados à silvicultura, restringindo a ocupação por parte 

dos agricultores familiares a pequenos lotes com recursos naturais limitados. 

Neste contexto, desenvolveu

predominantemente agrícola. Ou seja, predominam as propriedades rurais de caráter familiar, 

onde as atividades agrícolas praticadas em escala regional ainda mantêm presente uma 

diversidade na produção, diferenciando

mostra uma plantação de soja localizada na área de estudo.

Figura 6.3.1

Atualmente, a região além de ser caracterizada pelo cultivo

caracteriza pelo plantio de reflorestamento (

(pequenos agricultores), e pelo extrativismo da erva

destaca-se a produção de erva mate, fumo, arroz, cebola, feijão e milho como pode ser visto 

na Figura 6.3.1-8. 
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O relevo na região assume papel preponderante no processo de ocupação das 

terras. Por exemplo, onde predomina o relevo mais acidentado, a ocupação inicial por 

agricultores familiares, em alguns casos, acabou sendo substituída por empreendimentos 

pecuários extensivos ou àqueles dedicados à silvicultura, restringindo a ocupação por parte 

dos agricultores familiares a pequenos lotes com recursos naturais limitados. 

Neste contexto, desenvolveu-se na área de estudo uma e

predominantemente agrícola. Ou seja, predominam as propriedades rurais de caráter familiar, 

onde as atividades agrícolas praticadas em escala regional ainda mantêm presente uma 

diversidade na produção, diferenciando-se de outras regiões do Paraná. 

mostra uma plantação de soja localizada na área de estudo. 

6.3.1-7- Lavoura de soja na Área de Estudo (7.221.230,19 N e 507.420,59 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Atualmente, a região além de ser caracterizada pelo cultivo

caracteriza pelo plantio de reflorestamento (Pinus eliotis), pela agricultura de subsistência 

(pequenos agricultores), e pelo extrativismo da erva-mate e da madeira. Na área

se a produção de erva mate, fumo, arroz, cebola, feijão e milho como pode ser visto 
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O relevo na região assume papel preponderante no processo de ocupação das 

terras. Por exemplo, onde predomina o relevo mais acidentado, a ocupação inicial por 

ubstituída por empreendimentos 

pecuários extensivos ou àqueles dedicados à silvicultura, restringindo a ocupação por parte 

dos agricultores familiares a pequenos lotes com recursos naturais limitados.  

se na área de estudo uma economia 

predominantemente agrícola. Ou seja, predominam as propriedades rurais de caráter familiar, 

onde as atividades agrícolas praticadas em escala regional ainda mantêm presente uma 

se de outras regiões do Paraná. A Figura 6.3.1-7 

 
Lavoura de soja na Área de Estudo (7.221.230,19 N e 507.420,59 E) 

Atualmente, a região além de ser caracterizada pelo cultivo de culturas anuais, se 

), pela agricultura de subsistência 

mate e da madeira. Na área de estudo 

se a produção de erva mate, fumo, arroz, cebola, feijão e milho como pode ser visto 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Figura 6.3.1-8- Lavoura de milho na Área de Estudo (7.218.832,28 N e 504.563,56 E)

Outra atividade de grande expressão nos municípios da área de estudo é a 

produção de mel em escala comercial e de seus subprodutos, como pode ser visualizado na 

Figura 6.3.1-9. Destacam-se: o mel de abelhas em favos ou 

o hidromel (obtido de fermentação alcoólica do mel de abelhas); o composto ou xarope de 

açúcares (mistura de "mel de mesa" com glicose e sacarose ou outros “açúcares"); a cera de 

abelha e a própolis.  

Figura 6.3.1-9- Propriedade na Área de Estudo com criação de abelhas (7.223.476,83 N e 504.537,11 E)
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Lavoura de milho na Área de Estudo (7.218.832,28 N e 504.563,56 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

ividade de grande expressão nos municípios da área de estudo é a 

produção de mel em escala comercial e de seus subprodutos, como pode ser visualizado na 

se: o mel de abelhas em favos ou com favos; a geleia real; o pólen; 

o hidromel (obtido de fermentação alcoólica do mel de abelhas); o composto ou xarope de 

açúcares (mistura de "mel de mesa" com glicose e sacarose ou outros “açúcares"); a cera de 

Propriedade na Área de Estudo com criação de abelhas (7.223.476,83 N e 504.537,11 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 
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Lavoura de milho na Área de Estudo (7.218.832,28 N e 504.563,56 E) 

ividade de grande expressão nos municípios da área de estudo é a 

produção de mel em escala comercial e de seus subprodutos, como pode ser visualizado na 

com favos; a geleia real; o pólen; 

o hidromel (obtido de fermentação alcoólica do mel de abelhas); o composto ou xarope de 

açúcares (mistura de "mel de mesa" com glicose e sacarose ou outros “açúcares"); a cera de 

 
Propriedade na Área de Estudo com criação de abelhas (7.223.476,83 N e 504.537,11 E) 
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Quanto a uso do solo na AID, este é caracterizado pela agricultura, pastagens e 

algumas pequenas porções de matas. Cabe ressaltar que as áreas cobertas por florestas, uma 

característica da região há mais de 5 décadas, atualmente são muito escassas. As pastagens 

plantadas também são pouco expressivas. 

caracterização do uso e ocupação do solo da Área de Influência Direta 

empreendimento PCH KM 1

Ressalte-se que na Microrregião de Prudentópolis é também considerável a prática 

da agricultura intensiva, na qual se faz o uso de tecnologias agríco

como de insumos, como mostra a 

Figura 6.3.1-10- Agricultura intensiva na Área de Estudo (7.221.660,89 N e 507.280,81 E)

Neste contexto, um aspecto a ser considerado diz respeito às várias ameaças 

observadas, tanto na área de estudo quanto no seu entorno, onde se destaca a histórica e 

intensa pressão antrópica através dos diversos ciclos das atividades econômicas, que 

culminaram com o esgotamento dos recursos naturais, especialmente do solo, dos recursos 

hídricos e florestais, e que

6.3.1-11. 
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Quanto a uso do solo na AID, este é caracterizado pela agricultura, pastagens e 

pequenas porções de matas. Cabe ressaltar que as áreas cobertas por florestas, uma 

característica da região há mais de 5 décadas, atualmente são muito escassas. As pastagens 

plantadas também são pouco expressivas. ODesenho nº 119.028.1.5.08.00

caracterização do uso e ocupação do solo da Área de Influência Direta 

empreendimento PCH KM 19. 

se que na Microrregião de Prudentópolis é também considerável a prática 

da agricultura intensiva, na qual se faz o uso de tecnologias agrícolas, tanto de máquinas 

como de insumos, como mostra a Figura 6.3.1-10. 

Agricultura intensiva na Área de Estudo (7.221.660,89 N e 507.280,81 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

ntexto, um aspecto a ser considerado diz respeito às várias ameaças 

observadas, tanto na área de estudo quanto no seu entorno, onde se destaca a histórica e 

intensa pressão antrópica através dos diversos ciclos das atividades econômicas, que 

o esgotamento dos recursos naturais, especialmente do solo, dos recursos 

hídricos e florestais, e que ainda hoje pode ser percebida, como apresentado na 
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Quanto a uso do solo na AID, este é caracterizado pela agricultura, pastagens e 

pequenas porções de matas. Cabe ressaltar que as áreas cobertas por florestas, uma 

característica da região há mais de 5 décadas, atualmente são muito escassas. As pastagens 

.028.1.5.08.002 apresenta a 

caracterização do uso e ocupação do solo da Área de Influência Direta – AID do 

se que na Microrregião de Prudentópolis é também considerável a prática 

las, tanto de máquinas 

 
Agricultura intensiva na Área de Estudo (7.221.660,89 N e 507.280,81 E) 

ntexto, um aspecto a ser considerado diz respeito às várias ameaças 

observadas, tanto na área de estudo quanto no seu entorno, onde se destaca a histórica e 

intensa pressão antrópica através dos diversos ciclos das atividades econômicas, que 

o esgotamento dos recursos naturais, especialmente do solo, dos recursos 

como apresentado na Figura 
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Figura 6.3.1-11-  Aspecto da vegetação degradada na Área de Estudo (7.226.213.43 N e 506.722,99 E)

Essas ameaças dizem respeito à intensa fragmentação dos ambientes naturais, seja 

pela exploração madeireira, retirada de áreas florestad

vegetação local. As ameaças observadas também se referem às questões ilegais como a caça, 

especialmente sobre algumas populações de espécies animais em risco de extinção. 

O cultivo do Pinus eliotis

permanência dessa árvore na região e sua exploração futura poderão resultar em impactos 

adicionais à flora e fauna terrestres. Neste sentido, a invasão e o avanço de espécies vegetais 

exóticas como o Pinus sobre as comunidades na

que tais espécies competem com as espécies vegetais nativas.

6.3.1.5. Condições de vida na Área de Estudo

Esta seção apresenta um 

Para tanto, realizou-se um levantamento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M), dos indicadores de saúde e educação, e das condições de moradia e saneamento 

básico nos municípios da área de est

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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Aspecto da vegetação degradada na Área de Estudo (7.226.213.43 N e 506.722,99 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Essas ameaças dizem respeito à intensa fragmentação dos ambientes naturais, seja 

pela exploração madeireira, retirada de áreas florestadas e isolamento de fragmentos da 

vegetação local. As ameaças observadas também se referem às questões ilegais como a caça, 

especialmente sobre algumas populações de espécies animais em risco de extinção. 

Pinus eliotis é outra das ameaças presentes na área de estudo. A 

permanência dessa árvore na região e sua exploração futura poderão resultar em impactos 

adicionais à flora e fauna terrestres. Neste sentido, a invasão e o avanço de espécies vegetais 

exóticas como o Pinus sobre as comunidades naturais deve receber especial atenção, uma vez 

que tais espécies competem com as espécies vegetais nativas. 

Condições de vida na Área de Estudo 

Esta seção apresenta um Quadro geral das condições de vida na área de estudo. 

se um levantamento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

M), dos indicadores de saúde e educação, e das condições de moradia e saneamento 

básico nos municípios da área de estudo. O índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
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Aspecto da vegetação degradada na Área de Estudo (7.226.213.43 N e 506.722,99 E) 

Essas ameaças dizem respeito à intensa fragmentação dos ambientes naturais, seja 

as e isolamento de fragmentos da 

vegetação local. As ameaças observadas também se referem às questões ilegais como a caça, 

especialmente sobre algumas populações de espécies animais em risco de extinção.  

entes na área de estudo. A 

permanência dessa árvore na região e sua exploração futura poderão resultar em impactos 

adicionais à flora e fauna terrestres. Neste sentido, a invasão e o avanço de espécies vegetais 

turais deve receber especial atenção, uma vez 

geral das condições de vida na área de estudo. 

se um levantamento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

M), dos indicadores de saúde e educação, e das condições de moradia e saneamento 

udo. O índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
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(IDH-M) é obtido pela média aritmética simples de três índices, referentes às dimensões 

Longevidade (IDHM-Longevidade), Educação (IDHM

No tocante à qualidade de vida da popul

estudo o IDH-M é verificado como inferior ao índice médio paranaense. A baixa frequência 

escolar por parte das crianças e jovens e a considerável taxa de mortalidade infantil são 

índices que representam a situação so

pobreza é próxima ou superior a 40%, o que representa mais que o dobro da média no Estado 

do Paraná. 

Em Guamiranga o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal alcançou 0,702 

em 2000. Neste município, 

alcançar a meta de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 34,0%. O aumento 

necessário na renda para as pessoas ultrapassarem a linha da pobreza era de 48,7% em 2000, o 

que representou aumento de

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 4,0%, em 

1991, para 2,6%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 

participação dos 20% mais ricos era de 52,5%, ou seja, 20 vezes supe

pobres. A Tabela 6.3.1-4 apresenta indicadores sociais do município de Guamiranga.

Tabela 6.3.1

Informação 

Índice de Desenvolvimento Humano 
IDH-M 
Índice Ipardes de Desempenho Municipal 
– IPDM 
PIB Per capita 

Índice de Gini 

Índice de Idosos 

Razão de Dependência 

Razão de Sexo 

Coeficiente de Mortalidade Infantil

Taxa de Pobreza (2) 
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou 
mais 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

M) é obtido pela média aritmética simples de três índices, referentes às dimensões 

Longevidade), Educação (IDHM-Educação) e Renda (IDHM

No tocante à qualidade de vida da população, em todos os municípios da área de 

M é verificado como inferior ao índice médio paranaense. A baixa frequência 

escolar por parte das crianças e jovens e a considerável taxa de mortalidade infantil são 

índices que representam a situação social da microrregião. Em todos os municípios a taxa de 

superior a 40%, o que representa mais que o dobro da média no Estado 

Em Guamiranga o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal alcançou 0,702 

em 2000. Neste município, de 1991 a 2000, houve redução da pobreza em 16,0%; para 

alcançar a meta de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 34,0%. O aumento 

necessário na renda para as pessoas ultrapassarem a linha da pobreza era de 48,7% em 2000, o 

que representou aumento de 1,0% em relação a 1991.  

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 4,0%, em 

1991, para 2,6%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 

participação dos 20% mais ricos era de 52,5%, ou seja, 20 vezes supe

apresenta indicadores sociais do município de Guamiranga.

6.3.1-4-Indicadores Sociais do Município de Guamiranga

Fonte Data 

de Desenvolvimento Humano - 
PNUD/IPEA/FJP 2000 

Índice Ipardes de Desempenho Municipal 
IPARDES 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

IBGE 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

Coeficiente de Mortalidade Infantil SESA 2010 

IBGE/IPARDES 2000 
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou 

IBGE 2010 

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 
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M) é obtido pela média aritmética simples de três índices, referentes às dimensões 

Educação) e Renda (IDHM-Renda). 

ação, em todos os municípios da área de 

M é verificado como inferior ao índice médio paranaense. A baixa frequência 

escolar por parte das crianças e jovens e a considerável taxa de mortalidade infantil são 

cial da microrregião. Em todos os municípios a taxa de 

superior a 40%, o que representa mais que o dobro da média no Estado 

Em Guamiranga o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal alcançou 0,702 

de 1991 a 2000, houve redução da pobreza em 16,0%; para 

alcançar a meta de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 34,0%. O aumento 

necessário na renda para as pessoas ultrapassarem a linha da pobreza era de 48,7% em 2000, o 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 4,0%, em 

1991, para 2,6%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 

participação dos 20% mais ricos era de 52,5%, ou seja, 20 vezes superior à dos 20% mais 

apresenta indicadores sociais do município de Guamiranga. 

Indicadores Sociais do Município de Guamiranga 

Estatística 

0,702 
 

0,6596 
 

8.738 R$ 1,00 

0,4615 
 

27,59 % 

46,84 % 

102,98 % 

28,04 
mil NV 
(P) 

49,14 % 

7,36 % 
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Em Ivaí, como se observa naTabela 

Municipal alcançou 0,701 

pobreza em 28,0%; para alcançar a meta de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 

33,8%. O aumento necessário na renda para as pessoas ultrapassarem a linha da pobreza era 

de 45,3% em 2000, o que representou redução de 10,0% em relação a 1991. 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 3,8%, em 

1991, para 3,0%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 

participação dos 20% mais ricos era de 5

pobres.  

Tabela 

Informação 

Índice de Desenvolvimento Humano 
IDH-M 
Índice Ipardes de Desempenho Municipal 
– IPDM 
PIB Per capita 

Índice de Gini 

Índice de Idosos 

Razão de Dependência 

Razão de Sexo 

Coeficiente de Mortalidade Infantil

Taxa de Pobreza (2) 
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou 
mais 

No município de Prudentópolis, conforme 

Desenvolvimento Humano Municipal alcançou 0,733 em 2000. Neste município, de 1991 a 

2000, houve redução da pobreza em 30,0%, mas para alcançar a meta de redução de 50%, 

deve ter, em 2015, no máximo 35,3%. O aumento necessário na renda para as pessoas 

ultrapassarem a linha da pobreza era de 51,1% em 2000, o que representou redução de 5,0% 

em relação a 1991.  

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 3,1% em 

1991, para 2,2% em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Em Ivaí, como se observa naTabela 6.3.1-5 o Índice de Desenvolvimento Humano 

 em 2000. Neste município, de 1991 a 2000, houve redução da 

pobreza em 28,0%; para alcançar a meta de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 

33,8%. O aumento necessário na renda para as pessoas ultrapassarem a linha da pobreza era 

que representou redução de 10,0% em relação a 1991. 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 3,8%, em 

1991, para 3,0%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 

participação dos 20% mais ricos era de 58,0%, ou seja, 19 vezes superior à dos 20% mais 

Tabela 6.3.1-5- Indicadores Sociais do Município de Ivaí 

Fonte Data 

Índice de Desenvolvimento Humano - 
PNUD/IPEA/FJP 2000 

Índice Ipardes de Desempenho Municipal 
IPARDES 2010 0,5

IBGE/IPARDES 2010 10.816

IBGE 2010 0,5

IBGE/IPARDES 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

IBGE/IPARDES 2010 109,0

Coeficiente de Mortalidade Infantil SESA 2008 

IBGE/IPARDES 2000 
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou 

IBGE 2010 

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

No município de Prudentópolis, conforme aTabela 6.3.1

Desenvolvimento Humano Municipal alcançou 0,733 em 2000. Neste município, de 1991 a 

2000, houve redução da pobreza em 30,0%, mas para alcançar a meta de redução de 50%, 

no máximo 35,3%. O aumento necessário na renda para as pessoas 

ultrapassarem a linha da pobreza era de 51,1% em 2000, o que representou redução de 5,0% 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 3,1% em 

ra 2,2% em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 
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Índice de Desenvolvimento Humano 

em 2000. Neste município, de 1991 a 2000, houve redução da 

pobreza em 28,0%; para alcançar a meta de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 

33,8%. O aumento necessário na renda para as pessoas ultrapassarem a linha da pobreza era 

que representou redução de 10,0% em relação a 1991.  

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 3,8%, em 

1991, para 3,0%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 

8,0%, ou seja, 19 vezes superior à dos 20% mais 

 

Estatística 

0,701 
 

0,5303 
 

10.816 R$ 1,00 

0,5090 
 

27,18 % 

52,52 % 

109,02 % 

13,95 
mil NV 
(P) 

38,11 % 

8,29 % 

Tabela 6.3.1-6, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal alcançou 0,733 em 2000. Neste município, de 1991 a 

2000, houve redução da pobreza em 30,0%, mas para alcançar a meta de redução de 50%, 

no máximo 35,3%. O aumento necessário na renda para as pessoas 

ultrapassarem a linha da pobreza era de 51,1% em 2000, o que representou redução de 5,0% 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 3,1% em 

ra 2,2% em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Em 2000, a 
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participação dos 20% mais ricos era de 61,5%, ou seja, 28 vezes superior a dos 20% mais 

pobres. 

Tabela 6.3.1

Informação 

Índice de Desenvolvimento Humano 
Índice Ipardes de Desempenho Municipal 
IPDM 
PIB Per capita 

Índice de Gini 

Índice de Idosos 

Razão de Dependência 

Razão de Sexo 

Coeficiente de Mortalidade Infantil

Taxa de Pobreza (2) 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais

A seguir são apresentados os princípios itens relacionados à infraestrutura dos 

municípios da AII. 

6.3.1.5.1. Saúde 

No que se refere à infraestrutura de saúde nos municípios da AII, apesar de não 

atender de forma satisfatória a população, as melhores condições ofertadas estão nos 

principais municípios da região (Prudentópolis e Ivaí). Aqueles habitantes que necessitam d

serviços médicos especializados e de hospitais, se dirigem para a cidade de Guarapuava, o 

maior centro urbano da Região Centro Sul do Paraná. Em muitos casos, os habitantes também 

se dirigem para Curitiba, a capital do Estado do Paraná. 

A procura pelos 

municípios da região. Verifica

a concentração de policlínicas, laboratórios, hospitais, clínicas e farmácias nas cidades de 

Guarapuava e Prudentópolis.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

participação dos 20% mais ricos era de 61,5%, ou seja, 28 vezes superior a dos 20% mais 

6.3.1-6- Indicadores Sociais do município de Prudentópolis

 Fonte Data 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-M PNUD/IPEA/FJP 2000 
Índice Ipardes de Desempenho Municipal - 

IPARDES 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

IBGE 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

IBGE/IPARDES 2010 

Coeficiente de Mortalidade Infantil SESA 2010 

IBGE/IPARDES 2000 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais IBGE 2010 

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

A seguir são apresentados os princípios itens relacionados à infraestrutura dos 

No que se refere à infraestrutura de saúde nos municípios da AII, apesar de não 

atender de forma satisfatória a população, as melhores condições ofertadas estão nos 

principais municípios da região (Prudentópolis e Ivaí). Aqueles habitantes que necessitam d

serviços médicos especializados e de hospitais, se dirigem para a cidade de Guarapuava, o 

maior centro urbano da Região Centro Sul do Paraná. Em muitos casos, os habitantes também 

se dirigem para Curitiba, a capital do Estado do Paraná.  

A procura pelos mais variados serviços de saúde atrai moradores de todos os 

municípios da região. Verifica-se, portanto, que a localização dos serviços de saúde evidencia 

a concentração de policlínicas, laboratórios, hospitais, clínicas e farmácias nas cidades de 

va e Prudentópolis. 
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participação dos 20% mais ricos era de 61,5%, ou seja, 28 vezes superior a dos 20% mais 

Sociais do município de Prudentópolis 

Estatística 

0,733 
 

0,6545 
 

8.490 R$ 1,00 

0,4777 
 

31,90 % 

48,63 % 

104,14 % 

12,06 
mil NV 
(P) 

43,14 % 

7,90 % 

A seguir são apresentados os princípios itens relacionados à infraestrutura dos 

No que se refere à infraestrutura de saúde nos municípios da AII, apesar de não 

atender de forma satisfatória a população, as melhores condições ofertadas estão nos 

principais municípios da região (Prudentópolis e Ivaí). Aqueles habitantes que necessitam de 

serviços médicos especializados e de hospitais, se dirigem para a cidade de Guarapuava, o 

maior centro urbano da Região Centro Sul do Paraná. Em muitos casos, os habitantes também 

mais variados serviços de saúde atrai moradores de todos os 

se, portanto, que a localização dos serviços de saúde evidencia 

a concentração de policlínicas, laboratórios, hospitais, clínicas e farmácias nas cidades de 
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A Tabela 6.3.1-

nos municípios da AII, no que se refere à sua estrutura física e aos serviços médico

hospitalares ofertados, tanto de caráter publico como privado.

Tabela 6.3.1-7

Tipo de Estabelecimento

Central de Regulação de Serviços de Sa

Centro de Atenção Hemoterápica

Centro de Atenção Psicossocial

Centro de Apoio a Saúde da Família

Centro de Parto Normal 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde

Clinica/Ambulatório Especializado

Consultório Isolado 

Farmácia Medic Excepcional e 
Popular 

Hospital Dia 

Hospital Especializado 

Hospital Geral 

Laboratório Central de Saúde Pública 

Policlínica 

Posto de Saúde 

Pronto Socorro Especializado

Pronto Socorro Geral 

Secretaria de Saúde 

Unid Mista - atend 24h: atenção básica, intern/urg

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia

Unidade de Vigilância em Saúde

Unidade Móvel Fluvial 
 Unidade Móvel Pré Hospitalar 
Urgência/Emergência 
Unidade Móvel Terrestre

Tipo de estabelecimento não informado

Total

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 2010.

Como se pode observar, Prudentópolis é o município melhor servido pelos 

serviços de saúde. Já o município de

saúde. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), não 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

-7 apresenta os serviços de saúde disponibilizados para a população 

nos municípios da AII, no que se refere à sua estrutura física e aos serviços médico

hospitalares ofertados, tanto de caráter publico como privado. 

7- Número de Estabelecimentos de Saúde na Área de Estudos

Tipo de Estabelecimento Guamiranga Ivaí

Central de Regulação de Serviços de Saúde - -

Centro de Atenção Hemoterápica - -

Centro de Atenção Psicossocial - -

Centro de Apoio a Saúde da Família - -

 - -

de/Unidade Básica de Saúde 1 1

Clinica/Ambulatório Especializado - 1

2 4

Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia 
- -

- -

- -

- 1

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN - -

- -

4 2

Pronto Socorro Especializado - -

- -

- -

atend 24h: atenção básica, intern/urg - -

Unidade de Atenção à Saúde Indígena - -

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 1 1

Unidade de Vigilância em Saúde - -

 - -
 Unidade Móvel Pré Hospitalar - 
- -

Unidade Móvel Terrestre - -

Tipo de estabelecimento não informado - -

Total 5 10

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 2010.

Como se pode observar, Prudentópolis é o município melhor servido pelos 

o município de Guamiranga conta com apenas 01 unidade básica de 

saúde. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), não 
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7 apresenta os serviços de saúde disponibilizados para a população 

nos municípios da AII, no que se refere à sua estrutura física e aos serviços médico-

de Estabelecimentos de Saúde na Área de Estudos 

Ivaí Prudentópolis 

- - 

- - 

- 1 

- - 

- - 

1 4 

1 3 

4 40 

- - 

- - 

- - 

1 2 

- - 

- - 

2 15 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

1 4 

- - 

- - 
  
- - 

- - 

- - 

10 69 

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 2010. 

Como se pode observar, Prudentópolis é o município melhor servido pelos 

Guamiranga conta com apenas 01 unidade básica de 

saúde. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), não 
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constam o registro de existência de hospitais no município, mas apenas de 01 unidade básica 

de saúde para atendimento de clínica geral. 

O município de Ivaí conta com apenas 01 unidade básica de saúde, 02 postos de 

saúde e 01 hospital especializado. Já o município de Pru

básicas de saúde e 05 postos de saúde. Segundo dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município de Prudentópolis possui 02 hospitais gerais 

e um total de 115 leitos hospitalares entre os diversos ti

6.3.1.5.2. Educação 

No município de Guamiranga

24 anos, em 2010, era de 98

A distorção idade

Entre alunos do ensino fundamental, 

chegando a 14,7% de defasagem entre os que alcançam o ensino médio. 

O IDEB é um índice que c

Brasil, aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10.  O município de 

Guamiranga está na 1.086.ª posição no IDEB, entre os 5.564 do Brasil, quando avaliados os 

alunos da 4.ª série , e na 1.059.ª, no caso dos alunos da 8.ª série.

No município de Guamiranga, em 2005, o percentual de escolas do Ensino 

Fundamental com laboratórios de informática era de 80,0%; com computadores 100,0% e 

com acesso à internet 40,0%. As escolas do Ensino Médio c

eram de 100,0%; com computadores 100,0% e com acesso à internet 100,0%. 

Nas Tabelas 6.3.1

quantidade de estabelecimentos de ensino

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

tro de existência de hospitais no município, mas apenas de 01 unidade básica 

de saúde para atendimento de clínica geral.  

O município de Ivaí conta com apenas 01 unidade básica de saúde, 02 postos de 

saúde e 01 hospital especializado. Já o município de Prudentópolis, possui 04 unidades 

básicas de saúde e 05 postos de saúde. Segundo dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município de Prudentópolis possui 02 hospitais gerais 

e um total de 115 leitos hospitalares entre os diversos tipos disponíveis. 

No município de Guamiranga o percentual de alfabetização na faixa etária de 15 a 

8,4%. 

A distorção idade-série eleva-se na medida em que se avança nos níveis de ensino. 

Entre alunos do ensino fundamental, 13,1% estão com idade superior à recomendada 

% de defasagem entre os que alcançam o ensino médio. 

O IDEB é um índice que combina o rendimento escolar às notas do exame Prova 

Brasil, aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10.  O município de 

Guamiranga está na 1.086.ª posição no IDEB, entre os 5.564 do Brasil, quando avaliados os 

a 1.059.ª, no caso dos alunos da 8.ª série. 

No município de Guamiranga, em 2005, o percentual de escolas do Ensino 

Fundamental com laboratórios de informática era de 80,0%; com computadores 100,0% e 

com acesso à internet 40,0%. As escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática 

computadores 100,0% e com acesso à internet 100,0%. 

Nas Tabelas 6.3.1-8 e 6.3.1-9, são apresentados os indicadores educacionais e a 

estabelecimentos de ensino existentes no município de Guam
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tro de existência de hospitais no município, mas apenas de 01 unidade básica 

O município de Ivaí conta com apenas 01 unidade básica de saúde, 02 postos de 

dentópolis, possui 04 unidades 

básicas de saúde e 05 postos de saúde. Segundo dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município de Prudentópolis possui 02 hospitais gerais 

pos disponíveis.  

percentual de alfabetização na faixa etária de 15 a 

se na medida em que se avança nos níveis de ensino. 

% estão com idade superior à recomendada 

% de defasagem entre os que alcançam o ensino médio.  

ombina o rendimento escolar às notas do exame Prova 

Brasil, aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10.  O município de 

Guamiranga está na 1.086.ª posição no IDEB, entre os 5.564 do Brasil, quando avaliados os 

No município de Guamiranga, em 2005, o percentual de escolas do Ensino 

Fundamental com laboratórios de informática era de 80,0%; com computadores 100,0% e 

om laboratórios de informática 

computadores 100,0% e com acesso à internet 100,0%.  

apresentados os indicadores educacionais e a 

existentes no município de Guamiranga. 
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Tabela 

Nível Escolar

Matrículas na Creche 

Matrículas na Pré-escola 

Matrículas no Ensino Fundamental

Matrículas no Ensino Médio

Matrículas no Ensino Superior

 

Tabela 6.3.1-

Educação básica

Creche 
Ensino Pré-escolar
Ensino Fundamental
Ensino Médio 

Total 

No município de 

em 2010, era de 99,23%. 

Entre alunos do ensino fundamental, 

recomendada chegando a 

município de Ivaí está na 1.807.ª posição no IDEB, entre os 5.564 do Brasil, quando avaliados 

os alunos da 4.ª série , e na 1.555.ª, no caso dos alunos da 8.ª série.

No município de Ivaí, em 2005, o percentual de escolas do Ensino Fundamental 

com laboratórios de inform

internet 22,2%. As escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática eram de 50,0%; 

com computadores 100,0% e com acesso à internet 100,0%. Nas 

são apresentados os indicadores educacionais e a q

existentes no município de Ivaí.

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Tabela 6.3.1-8-Indicadores Educacionais – Guamiranga 

Nível Escolar 
 

Ano 

SEED 2011 63

SEED 2011 127

Fundamental SEED 2011 1.321

Matrículas no Ensino Médio SEED 2011 437

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2011 - 

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

-9- Quantidade de Estabelecimentos de Ensino – Guamiranga

Educação básica No. Professores 
Estabelecimentos de 

Ensino
4 1 

escolar 7 3 
Ensino Fundamental 87 5 

36 2 
117 11 

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

No município de Ivaí o percentual de alfabetização na faixa etária de 15 a 24 anos, 

Entre alunos do ensino fundamental, 15,9% estão com idade superior à 

recomendada chegando a 20,7% de defasagem entre os que alcançam o ensino médio. O 

Ivaí está na 1.807.ª posição no IDEB, entre os 5.564 do Brasil, quando avaliados 

os alunos da 4.ª série , e na 1.555.ª, no caso dos alunos da 8.ª série. 

No município de Ivaí, em 2005, o percentual de escolas do Ensino Fundamental 

com laboratórios de informática era de 0,0%; com computadores 72,2% e com acesso à 

internet 22,2%. As escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática eram de 50,0%; 

com computadores 100,0% e com acesso à internet 100,0%. Nas Tabelas 6.3.1

indicadores educacionais e a quantidade de estabelecimentos de ensino

existentes no município de Ivaí. 
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Matrículas 

63 alunos 

127 alunos 

321 alunos 

7 alunos 

 alunos 

Guamiranga 
Estabelecimentos de 

Ensino 
 
 
 
 
 

percentual de alfabetização na faixa etária de 15 a 24 anos, 

% estão com idade superior à 

,7% de defasagem entre os que alcançam o ensino médio. O 

Ivaí está na 1.807.ª posição no IDEB, entre os 5.564 do Brasil, quando avaliados 

No município de Ivaí, em 2005, o percentual de escolas do Ensino Fundamental 

ática era de 0,0%; com computadores 72,2% e com acesso à 

internet 22,2%. As escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática eram de 50,0%; 

Tabelas 6.3.1-10 e 6.3.1-11, 

uantidade de estabelecimentos de ensino 
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Tabela 
Nível Escolar 

Matrículas na Creche 

Matrículas na Pré-escola 

Matrículas no Ensino Fundamental

Matrículas no Ensino Médio

Matrículas no Ensino Superior

Tabela 6.3.1

Educação básica

Creche 
Ensino Pré-escolar
Ensino Fundamental
Ensino Médio 

Total 

No município de Prudentópolis

a 24 anos, em 2010, era de 9

Entre alunos do ensino fundamental, 

recomendada chegando a 1

município de Prudentópolis está na 1.807.ª posição no IDEB, entre os

avaliados os alunos da 4.ª série, e na 1.059.ª, no c

No município de Prudentópolis, em 2005, o percentual de escolas do Ensino 

Fundamental com laboratórios de informática era de 9,9%; com computadores 27,7% e com 

acesso à internet 7,9%. As escolas do Ensino Médio com laboratório

77,8%; com computadores 100,0% e com acesso à internet 55,6%. 

Nas Tabelas 6.3.1

quantidade de estabelecimentos de ensino

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Tabela 6.3.1-10-  Indicadores educacionais - Ivaí 
   Ano 

SEED 2011       

SEED 2011     14

Matrículas no Ensino Fundamental SEED 2011  2.320

Matrículas no Ensino Médio SEED 2011 615

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2011       

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

 

6.3.1-11– Quantidade de Estabelecimentos de Ensino – 

Educação básica No. Professores 
Estabelecimentos

de Ensino
- - 

escolar 7 3 
Ensino Fundamental 126 9 

38 2 
158 14 

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

No município de Prudentópolis o percentual de alfabetização na faixa etária de 15 

0, era de 99,0%. 

Entre alunos do ensino fundamental, 11,2% estão com idade superior à 

recomendada chegando a 17,2% de defasagem entre os que alcançam o ensino médio. O 

município de Prudentópolis está na 1.807.ª posição no IDEB, entre os 5.564 do Brasil, quando 

avaliados os alunos da 4.ª série, e na 1.059.ª, no caso dos alunos da 8.ª série. 

No município de Prudentópolis, em 2005, o percentual de escolas do Ensino 

Fundamental com laboratórios de informática era de 9,9%; com computadores 27,7% e com 

acesso à internet 7,9%. As escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática eram de 

computadores 100,0% e com acesso à internet 55,6%.  

Nas Tabelas 6.3.1-12 e 6.3.1-13, são apresentados os indicadores educacionais e a 

uantidade de estabelecimentos de ensino existentes no município de Prudentópolis.
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Matrículas 

      -   alunos 

140   alunos 

320   alunos 

615   alunos 

      -   alunos 

 Ivaí 
Estabelecimentos 

de Ensino 
 
 
 
 
 

percentual de alfabetização na faixa etária de 15 

% estão com idade superior à 

% de defasagem entre os que alcançam o ensino médio. O 

5.564 do Brasil, quando 

aso dos alunos da 8.ª série.  

No município de Prudentópolis, em 2005, o percentual de escolas do Ensino 

Fundamental com laboratórios de informática era de 9,9%; com computadores 27,7% e com 

s de informática eram de 

os indicadores educacionais e a 

existentes no município de Prudentópolis. 
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Tabela 

Nível Escolar

Matrículas na Creche 

Matrículas na Pré-escola 

Matrículas no Ensino Fundamental

Matrículas no Ensino Médio

 Matrículas no Ensino Superior

 

Tabela 6.3.1-13

Educação básica

Creche 
Ensino Pré-escolar
Ensino Fundamental
Ensino Médio 

Total 

As informações 

2010, a existência de um número ainda elevado do analfabetismo na população de 15 anos e 

mais nos municípios da área de estudo. O indicador do número médio de séries conc

para a população de 15 anos e mais mostra o grau de escolaridade da população regional. A 

média de séries concluídas no Estado do Paraná foi de 6,5 anos de estudo. Nos municípios da 

área de estudo a maior porcentagem equivale à faixa etária entre 10

Tabela 6.3.1-14-Proporção da população residente alfabetizada por faixa etária na área de estudo 

Faixa Etária
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 49
50 e +

Total

6.3.1.5.3. Moradia 

Os três municípios da área de estudo já dispõem de um Plano Diretor. No ano de 

2000 não havia moradores vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares) em 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Tabela 6.3.1-12– Indicadores educacionais – Prudentópolis

Nível Escolar 
 

Ano 

SEED 2011 329

SEED 2011 753

Fundamental SEED 2011 7.973

Matrículas no Ensino Médio SEED 2011 2.300

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2011 319

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

13– Quantidade de Estabelecimentos de Ensino – Prudentópolis

Educação básica No. Professores 
Estabelecimentos de 

Ensino
24 8 

escolar 51 25 
Ensino Fundamental 503 76 

219 13 
702 83 

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

As informações disponíveis e apresentadas na Tabela 6.3.1-14 revelam

, a existência de um número ainda elevado do analfabetismo na população de 15 anos e 

mais nos municípios da área de estudo. O indicador do número médio de séries conc

para a população de 15 anos e mais mostra o grau de escolaridade da população regional. A 

média de séries concluídas no Estado do Paraná foi de 6,5 anos de estudo. Nos municípios da 

área de estudo a maior porcentagem equivale à faixa etária entre 10 e 14 anos. 

Proporção da população residente alfabetizada por faixa etária na área de estudo 

Faixa Etária Guamiranga Ivaí Prudentópolis
5 a 9 65,9 59,0 60,1 
10 a 14 98,7 98,5 98,2 
15 a 19 98,31 99,31 99,0 
20 a 49 95,98 95,57 96,3 
50 e + 83,14 80,87 81,98

Total 88,4 86,65 87,12

Fonte: IBGE/Censos, 2000. 

Os três municípios da área de estudo já dispõem de um Plano Diretor. No ano de 

2000 não havia moradores vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares) em 
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Matrículas 

329 alunos 

753 alunos 

7.973 alunos 

300 alunos 

19 alunos 

Prudentópolis 
Estabelecimentos de 

Ensino 
 
 
 
 
 

14 revelam que no ano 

, a existência de um número ainda elevado do analfabetismo na população de 15 anos e 

mais nos municípios da área de estudo. O indicador do número médio de séries concluídas 

para a população de 15 anos e mais mostra o grau de escolaridade da população regional. A 

média de séries concluídas no Estado do Paraná foi de 6,5 anos de estudo. Nos municípios da 

e 14 anos.  

Proporção da população residente alfabetizada por faixa etária na área de estudo – 2010 

Prudentópolis 
 
 
 
 
8 

12 

Os três municípios da área de estudo já dispõem de um Plano Diretor. No ano de 

2000 não havia moradores vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares) em 
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nenhum dos três municípios. Entretanto, em 2008, foi declarada a existência destes 

aglomerados nos municípios de Ivaí e Prudentópolis.  No caso de Prudentópolis, verifica

uma pressão por ocupação do seu perímetro urbano ao longo da BR

problemas ocasionados pela divisão do espaço pela via, e no sentido norte, no lado oposto 

rodovia.  

No plano diretor atual de Prudentópolis as áreas a leste e oeste foram 

diagnosticadas como as mais indicadas para a expansão da ocupação urbana, especialmente a 

oeste, considerando a localização do aterro sanitário. A área atualmente urbanizad

uma estrutura fundiária caracterizada por lotes medianos e ocupação horizontalizada. O 

crescimento da população urbana poderá ser absorvido, em grande parte, pela ocupação de 

áreas subutilizadas e com a verticalização, desde que não haja sobrecarga na inf

viária, de saneamento e Serviços Urbanos.

Prudentópolis apresenta problemas com ocupações irregulares. Habitações foram 

construídas em fundos de vale, áreas impróprias à ocupação, onde ocorrem frequentes 

inundações. Loteamentos clandestinos, se

Por sua vez, no

loteamentos irregulares e, também, a não existência de favelas, mocambos, palafitas ou 

assemelhados no seu território. Nos três municípios da

existência de qualquer ação ou processo, plano ou programa específico de regularização 

fundiária nas áreas urbanas. A área rural não foi contemplada na época por um 

macrozoneamento. Nela encontram

 

6.3.1.5.4. Saneamento Básico

No estado do Paraná, em 2008, o percentual de moradores urbanos com acesso à 

rede geral de abastecimento, com canalização em pelo menos um cômodo, era de 86,2%. Com 
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nenhum dos três municípios. Entretanto, em 2008, foi declarada a existência destes 

s nos municípios de Ivaí e Prudentópolis.  No caso de Prudentópolis, verifica

uma pressão por ocupação do seu perímetro urbano ao longo da BR-

problemas ocasionados pela divisão do espaço pela via, e no sentido norte, no lado oposto 

No plano diretor atual de Prudentópolis as áreas a leste e oeste foram 

diagnosticadas como as mais indicadas para a expansão da ocupação urbana, especialmente a 

oeste, considerando a localização do aterro sanitário. A área atualmente urbanizad

uma estrutura fundiária caracterizada por lotes medianos e ocupação horizontalizada. O 

crescimento da população urbana poderá ser absorvido, em grande parte, pela ocupação de 

áreas subutilizadas e com a verticalização, desde que não haja sobrecarga na inf

viária, de saneamento e Serviços Urbanos. 

Prudentópolis apresenta problemas com ocupações irregulares. Habitações foram 

construídas em fundos de vale, áreas impróprias à ocupação, onde ocorrem frequentes 

inundações. Loteamentos clandestinos, sem a devida aprovação na Prefeitura Municipal.

Por sua vez, no município de Guamiranga foi constatado não existirem 

loteamentos irregulares e, também, a não existência de favelas, mocambos, palafitas ou 

assemelhados no seu território. Nos três municípios da área de estudo não se verifica a 

existência de qualquer ação ou processo, plano ou programa específico de regularização 

fundiária nas áreas urbanas. A área rural não foi contemplada na época por um 

macrozoneamento. Nela encontram-se regiões que necessitam ser preservadas. 

Saneamento Básico 

No estado do Paraná, em 2008, o percentual de moradores urbanos com acesso à 

rede geral de abastecimento, com canalização em pelo menos um cômodo, era de 86,2%. Com 
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nenhum dos três municípios. Entretanto, em 2008, foi declarada a existência destes 

s nos municípios de Ivaí e Prudentópolis.  No caso de Prudentópolis, verifica-se 

-373, onde já existem 

problemas ocasionados pela divisão do espaço pela via, e no sentido norte, no lado oposto da 

No plano diretor atual de Prudentópolis as áreas a leste e oeste foram 

diagnosticadas como as mais indicadas para a expansão da ocupação urbana, especialmente a 

oeste, considerando a localização do aterro sanitário. A área atualmente urbanizada configura 

uma estrutura fundiária caracterizada por lotes medianos e ocupação horizontalizada. O 

crescimento da população urbana poderá ser absorvido, em grande parte, pela ocupação de 

áreas subutilizadas e com a verticalização, desde que não haja sobrecarga na infraestrutura 

Prudentópolis apresenta problemas com ocupações irregulares. Habitações foram 

construídas em fundos de vale, áreas impróprias à ocupação, onde ocorrem frequentes 

m a devida aprovação na Prefeitura Municipal. 

município de Guamiranga foi constatado não existirem 

loteamentos irregulares e, também, a não existência de favelas, mocambos, palafitas ou 

área de estudo não se verifica a 

existência de qualquer ação ou processo, plano ou programa específico de regularização 

fundiária nas áreas urbanas. A área rural não foi contemplada na época por um 

ser preservadas.  

No estado do Paraná, em 2008, o percentual de moradores urbanos com acesso à 

rede geral de abastecimento, com canalização em pelo menos um cômodo, era de 86,2%. Com 
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acesso à rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 72,0%. A 

apresenta a distribuição dos percentuais da população com acesso à rede de água em cada 

município da área de estudo.

Tabela 6.3.1-15- População com acesso à rede de água nos municípios de Guamiranga, Ivaí e

Município 

Guamiranga 

Ivaí 

Prudentópolis 

No município de Guamiranga o percentual de moradores que, em 20

em domicílios com sistemas de esgotamento considerados adequados era de 9,5% na zona 

urbana e 8,4% na zona rural. No município de Ivaí, a mesma taxa era de 42,9% na zona 

urbana e 8,3% na zona rural, e em Prudentópolis 55,5% na zona urbana e 12,7%

rural.  

As Tabelas 6.3.1

abastecimento de água e instalação sanitária em termos

de estudo. 
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acesso à rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 72,0%. A 

apresenta a distribuição dos percentuais da população com acesso à rede de água em cada 

município da área de estudo. 

População com acesso à rede de água nos municípios de Guamiranga, Ivaí e
2010 

Acesso à rede de água 
geral com canalização 
em pelo menos um 
cômodo do domicílio 

(%) 

População 
rural com 

acesso à rede 
de água (%) 

71,1 10,2 

77,4 21,6 

86,7 13,6 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos, 2010. 

No município de Guamiranga o percentual de moradores que, em 20

em domicílios com sistemas de esgotamento considerados adequados era de 9,5% na zona 

urbana e 8,4% na zona rural. No município de Ivaí, a mesma taxa era de 42,9% na zona 

urbana e 8,3% na zona rural, e em Prudentópolis 55,5% na zona urbana e 12,7%

As Tabelas 6.3.1-16 e 6.3.1-17 mostram os indicadores da porcentagem de 

abastecimento de água e instalação sanitária em termos proporcionais nos municípios da área 
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acesso à rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 72,0%. A Tabela 6.3.1-15 

apresenta a distribuição dos percentuais da população com acesso à rede de água em cada 

População com acesso à rede de água nos municípios de Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis - 

População 
Rural (%) 

77,0 

69,0 

60,0 

No município de Guamiranga o percentual de moradores que, em 2010, viviam 

em domicílios com sistemas de esgotamento considerados adequados era de 9,5% na zona 

urbana e 8,4% na zona rural. No município de Ivaí, a mesma taxa era de 42,9% na zona 

urbana e 8,3% na zona rural, e em Prudentópolis 55,5% na zona urbana e 12,7% na zona 

17 mostram os indicadores da porcentagem de 

proporcionais nos municípios da área 
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Tabela 6.3.1-16-Proporção de Moradores por tipo de abastecimento de Água na Área de Estudos 

Abastecimento de Água
Rede geral 
Poço ou nascente (na propriedade)
Outra forma 

Tabela 6.3.1-17- Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária na área de estudo 

Instalação Sanitária

Rede geral de esgoto ou 

Fossa séptica 
Fossa rudimendar 
Vala 
Rio, lago ou mar 
Outra forma de escoadouro
Não sabe o tipo de escoadouro
Não tem instalação sanitária

6.3.1.5.5. Destinação de Resíduos Sólidos (Rejeitos)

Quanto à destinação final dos resíduos sólidos (

estudo, existe legislação municipal determinando que a responsabilidade pela limpeza pública 

e a coleta domiciliar do lixo doméstico e hospitalar é do poder público municipal.  

Nos municípios da área de estudo, a deposição dos 

ainda de modo impróprio, em área não adequada. Os resíduos sólidos produzidos nestes 

municípios são compostos essencialmente por embalagens e artefatos de plástico (80%), e 

material orgânico (20%). Os papéis e papelões são reco

Nos municípios da área de estudo, tal como em todo o Brasil, se identifica 

também o problema do lixo na zona rural, que segundo dados do IBGE, mostram que o 

trabalho de coleta de lixo na área rural ainda é insuficiente, atingindo apenas 20% dos 

domicílios brasileiros. Entre as famílias residentes nas áreas rurais, 60,6% não contam com 

serviços de abastecimento de água e cerca de 80% informam não dispor de serviços de coleta 

de lixo. No início dessa década 52,5% do lixo do meio rural era enterrado ou queimad

realidade mostra que o lixo rural tem coleta cara e difícil o que leva os agricultores a optarem 

por enterrá-lo ou queimá-lo.
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Proporção de Moradores por tipo de abastecimento de Água na Área de Estudos 

Abastecimento de Água Guamiranga Ivaí Prudentópolis
28,0 45,1 

Poço ou nascente (na propriedade) 70,6 52,8 
1,5 2,1 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos, 2000. 

Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária na área de estudo 

Instalação Sanitária Guamiranga Ivaí Prudentópolis

Rede geral de esgoto ou pluvial 0,1 12,4 

13,0 6,6 
66,8 68,2 
0,4 4,2 
0,2 0,3 

Outra forma de escoadouro 10,6 0,4 
Não sabe o tipo de escoadouro - - 
Não tem instalação sanitária 8,7 8,0 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos, 2010. 

Destinação de Resíduos Sólidos (Rejeitos) 

Quanto à destinação final dos resíduos sólidos (rejeitos) nos municípios da área de 

estudo, existe legislação municipal determinando que a responsabilidade pela limpeza pública 

e a coleta domiciliar do lixo doméstico e hospitalar é do poder público municipal.  

Nos municípios da área de estudo, a deposição dos resíduos sólidos é realizada 

ainda de modo impróprio, em área não adequada. Os resíduos sólidos produzidos nestes 

municípios são compostos essencialmente por embalagens e artefatos de plástico (80%), e 

material orgânico (20%). Os papéis e papelões são recolhidos para reciclagem.

Nos municípios da área de estudo, tal como em todo o Brasil, se identifica 

também o problema do lixo na zona rural, que segundo dados do IBGE, mostram que o 

trabalho de coleta de lixo na área rural ainda é insuficiente, atingindo apenas 20% dos 

brasileiros. Entre as famílias residentes nas áreas rurais, 60,6% não contam com 

serviços de abastecimento de água e cerca de 80% informam não dispor de serviços de coleta 

de lixo. No início dessa década 52,5% do lixo do meio rural era enterrado ou queimad

realidade mostra que o lixo rural tem coleta cara e difícil o que leva os agricultores a optarem 

lo. 
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Proporção de Moradores por tipo de abastecimento de Água na Área de Estudos - 2010 

Prudentópolis 
46,9 
51,5 
1,6 

Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária na área de estudo - 2010 

Prudentópolis 

14,4 

15,3 
62,6 
2,6 
0,2 
0,1 
- 
4,7 

) nos municípios da área de 

estudo, existe legislação municipal determinando que a responsabilidade pela limpeza pública 

e a coleta domiciliar do lixo doméstico e hospitalar é do poder público municipal.   

resíduos sólidos é realizada 

ainda de modo impróprio, em área não adequada. Os resíduos sólidos produzidos nestes 

municípios são compostos essencialmente por embalagens e artefatos de plástico (80%), e 

lhidos para reciclagem. 

Nos municípios da área de estudo, tal como em todo o Brasil, se identifica 

também o problema do lixo na zona rural, que segundo dados do IBGE, mostram que o 

trabalho de coleta de lixo na área rural ainda é insuficiente, atingindo apenas 20% dos 

brasileiros. Entre as famílias residentes nas áreas rurais, 60,6% não contam com 

serviços de abastecimento de água e cerca de 80% informam não dispor de serviços de coleta 

de lixo. No início dessa década 52,5% do lixo do meio rural era enterrado ou queimado. A 

realidade mostra que o lixo rural tem coleta cara e difícil o que leva os agricultores a optarem 
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A Tabela 6.3.1

nos municípios da área de estudo.

Tabela 6.3.1-18- Proporção de Moradores por tipo de destino de resíduo sólido na área de

Coleta de resíduo sólido
Coletado 
Queimado (na propriedade)
Enterrado (na propriedade)
Jogado (na propriedade)
Outro destino 

6.3.1.5.6. Segurança Pública

Com relação aos indicadores de segurança pública nos municípios da área de 

estudo, Guamiranga possui uma delegacia de Polícia Civil, é atendido por uma Companhia de 

Soldados da Polícia Militar do Paraná.  O município de Ivaí possui também uma Delegacia de 

Polícia Civil, uma Companhia de soldados da Polícia Militar do Paraná, a 2ª Companhia da 

Polícia Militar localizada no município de Irati e que atende mais 10 Municípios da região 

(Rio Azul, Rebouças, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Imbituva, Guamiran

Ipiranga, Palmeira e Porto Amazonas) e um distrito (Witmarsun). O município de 

Prudentópolis, por sua vez, possui uma Delegacia de Polícia Civil, uma Companhia de 

Soldados da Polícia Militar, e uma Companhia do Corpo de Bombeiros. 

6.3.1.5.7. Energia Elétrica

Segundo dados da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), do 

período entre 1996 e 2006, ocorreu uma expansão significativa no total de consumidores 

residenciais de energia elétrica nos municípios da Microrregião de Prudentópolis. O consumo 

de energia elétrica na zona rural também apresentou expansão significativa, provavelmente 

devido ao aumento do número de consumidores.

A Tabela 6.3.1

quantidade de consumo em cada um dos quatro municípios da área de estudo. 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Tabela 6.3.1-18 mostra os dados sobre a coleta e o destino do resíduo sólido 

nos municípios da área de estudo. 

Proporção de Moradores por tipo de destino de resíduo sólido na área de
estudo- 2010 

Coleta de resíduo sólido Guamiranga Ivaí 
23,2 35,9

Queimado (na propriedade) 56,8 50,8
Enterrado (na propriedade) 11,3 6,2 
Jogado (na propriedade) 7,2 6,3 

1,5 0,8 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos, 2010. 

Segurança Pública 

Com relação aos indicadores de segurança pública nos municípios da área de 

estudo, Guamiranga possui uma delegacia de Polícia Civil, é atendido por uma Companhia de 

Soldados da Polícia Militar do Paraná.  O município de Ivaí possui também uma Delegacia de 

Polícia Civil, uma Companhia de soldados da Polícia Militar do Paraná, a 2ª Companhia da 

Polícia Militar localizada no município de Irati e que atende mais 10 Municípios da região 

(Rio Azul, Rebouças, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Imbituva, Guamiran

Ipiranga, Palmeira e Porto Amazonas) e um distrito (Witmarsun). O município de 

Prudentópolis, por sua vez, possui uma Delegacia de Polícia Civil, uma Companhia de 

Soldados da Polícia Militar, e uma Companhia do Corpo de Bombeiros. 

ca 

Segundo dados da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), do 

período entre 1996 e 2006, ocorreu uma expansão significativa no total de consumidores 

residenciais de energia elétrica nos municípios da Microrregião de Prudentópolis. O consumo 

nergia elétrica na zona rural também apresentou expansão significativa, provavelmente 

devido ao aumento do número de consumidores. 

6.3.1-19 apresenta o número de consumidores por categoria, e 

quantidade de consumo em cada um dos quatro municípios da área de estudo. 
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mostra os dados sobre a coleta e o destino do resíduo sólido 

Proporção de Moradores por tipo de destino de resíduo sólido na área de 

 Prudentópolis 
35,9 41,4 
50,8 47,6 

 4,6 
 5,4 
 1,0 

Com relação aos indicadores de segurança pública nos municípios da área de 

estudo, Guamiranga possui uma delegacia de Polícia Civil, é atendido por uma Companhia de 

Soldados da Polícia Militar do Paraná.  O município de Ivaí possui também uma Delegacia de 

Polícia Civil, uma Companhia de soldados da Polícia Militar do Paraná, a 2ª Companhia da 

Polícia Militar localizada no município de Irati e que atende mais 10 Municípios da região 

(Rio Azul, Rebouças, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Imbituva, Guamiranga, Ivaí, 

Ipiranga, Palmeira e Porto Amazonas) e um distrito (Witmarsun). O município de 

Prudentópolis, por sua vez, possui uma Delegacia de Polícia Civil, uma Companhia de 

Soldados da Polícia Militar, e uma Companhia do Corpo de Bombeiros.  

Segundo dados da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), do 

período entre 1996 e 2006, ocorreu uma expansão significativa no total de consumidores 

residenciais de energia elétrica nos municípios da Microrregião de Prudentópolis. O consumo 

nergia elétrica na zona rural também apresentou expansão significativa, provavelmente 

apresenta o número de consumidores por categoria, e 

quantidade de consumo em cada um dos quatro municípios da área de estudo.  
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Tabela 6.3.1
Categorias 

Residencial 
Setor secundário 
Setor comercial 
Rural 
Outras classes 

TOTAL 

6.3.1.5.8. Transportes e Comunicação

A infraestrutura de comunicações e transportes de uma região representa o seu

grau de “conexão” com outras áreas, atuando como um meio de interligação desta região com 

as demais. Na área de estudo, a estrutura rodoviária reflete a organização e a hierarquia 

rede urbana da microrregião de Prudentópolis, que possui baixa capacidade de polarização e 

pouca articulação com os principais centros urbanos. A implantação e a estruturação dos eixos 

viários estão associadas aos processos históricos de ocupação e colo

marcaram a fragmentação do território e a baixa conectividade da rede urbana.

A Tabela 6.3.1

para os municípios de Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis.

Tabela 6.3.1

Município Acesso 

Guamiranga 
Rodovia Federal 
BR-373 

Ivaí 

Rodovia Federal 
BR-373 e BR 487
Rodovia Estadual
PR 522 

Prudentópolis 
Rodovia Federal 
BR-373 e  
BR-277 

A Figura 6.3.1-

de estudo é o rodoviário, caracterizado a partir de uma rede formada pela Rodovia Federal 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

6.3.1-19- Número de consumidores de energia elétrica – 
Guamiranga Ivaí Prudentópolis

660 1.721 
 22 37 

106 215 
2.104 2.148 
52 86 
2.944 4.207 
Fonte: COPEL, 2011. 

Transportes e Comunicação  

infraestrutura de comunicações e transportes de uma região representa o seu

grau de “conexão” com outras áreas, atuando como um meio de interligação desta região com 

as demais. Na área de estudo, a estrutura rodoviária reflete a organização e a hierarquia 

rede urbana da microrregião de Prudentópolis, que possui baixa capacidade de polarização e 

pouca articulação com os principais centros urbanos. A implantação e a estruturação dos eixos 

viários estão associadas aos processos históricos de ocupação e colonização da região, que 

marcaram a fragmentação do território e a baixa conectividade da rede urbana.

Tabela 6.3.1-20 apresenta a estrutura dos meios de transporte e comunicação 

os municípios de Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis. 

6.3.1-20 - Estrutura dos Meios de Transporte e Comunicação

Portos e 
Aeroportos 

Meios de Comunicação

Rodovia Federal 
Não possui 

Repetidoras de rádio e de televisão; 
serviços de telefonia fixa, móvel e 
internet, por meio de antenas 
repetidoras. 

Rodovia Federal 
373 e BR 487 

Rodovia Estadual 
Não possui 

Antenas repetidoras de rádio e de 
televisão, telefonia fixa, móvel e 
internet. 

Rodovia Federal 
Não possui 

02 emissoras de rádio, antenas 
repetidoras de televisão, de telefonia 
fixa, móvel e de internet. 

Fonte: IPARDES, 2012. 

-12 mostra que o principal meio de acesso aos municípios da área 

de estudo é o rodoviário, caracterizado a partir de uma rede formada pela Rodovia Federal 
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 2011 
Prudentópolis 

7.656 
279 
1.122 
6.762 
198 
13.744 

infraestrutura de comunicações e transportes de uma região representa o seu 

grau de “conexão” com outras áreas, atuando como um meio de interligação desta região com 

as demais. Na área de estudo, a estrutura rodoviária reflete a organização e a hierarquia da 

rede urbana da microrregião de Prudentópolis, que possui baixa capacidade de polarização e 

pouca articulação com os principais centros urbanos. A implantação e a estruturação dos eixos 

nização da região, que 

marcaram a fragmentação do território e a baixa conectividade da rede urbana. 

apresenta a estrutura dos meios de transporte e comunicação 

Estrutura dos Meios de Transporte e Comunicação 

Meios de Comunicação 
Agências de 
correio 

Repetidoras de rádio e de televisão; 
serviços de telefonia fixa, móvel e 
internet, por meio de antenas 

1 

Antenas repetidoras de rádio e de 
televisão, telefonia fixa, móvel e 3 

02 emissoras de rádio, antenas 
repetidoras de televisão, de telefonia 11 

12 mostra que o principal meio de acesso aos municípios da área 

de estudo é o rodoviário, caracterizado a partir de uma rede formada pela Rodovia Federal 
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BR-373, que corta as cidades de Guamiranga e de Prudentópolis, esta última o principal e 

maior centro urbano da região.

Figura 6.3.1

6.3.1.5.9. Conclusões da infraestrutura e condições de vida

Os indicadores relativos à educação, 

nos últimos 10 anos houve melhorias nas condições de vida dos municípios da área de estudo. 

O analfabetismo e a evasão escolar das crianças e jovens caiu, a esperança de vida subiu em 

cerca de 3 anos e a mortalida

analfabetismo parece depender principalmente do acesso universal à escola e, uma vez obtido 

isso, na melhoria dos padrões de ensino e aprendizagem.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

373, que corta as cidades de Guamiranga e de Prudentópolis, esta última o principal e 

centro urbano da região. 

6.3.1-12 - Principais acessos rodoviários para a Área de Estudo
Fonte: DENIT, 2007. 

Conclusões da infraestrutura e condições de vida 

Os indicadores relativos à educação, saúde e moradia, levam

nos últimos 10 anos houve melhorias nas condições de vida dos municípios da área de estudo. 

O analfabetismo e a evasão escolar das crianças e jovens caiu, a esperança de vida subiu em 

cerca de 3 anos e a mortalidade infantil diminuiu. A empreitada da eliminação do 

analfabetismo parece depender principalmente do acesso universal à escola e, uma vez obtido 

isso, na melhoria dos padrões de ensino e aprendizagem. 

AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
III- 163 

373, que corta as cidades de Guamiranga e de Prudentópolis, esta última o principal e 

 
Principais acessos rodoviários para a Área de Estudo 

saúde e moradia, levam-nos a constatar que 

nos últimos 10 anos houve melhorias nas condições de vida dos municípios da área de estudo. 

O analfabetismo e a evasão escolar das crianças e jovens caiu, a esperança de vida subiu em 

de infantil diminuiu. A empreitada da eliminação do 

analfabetismo parece depender principalmente do acesso universal à escola e, uma vez obtido 
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A moradia, outro fator importante na determinação das co

melhorou expressivamente com a oferta de água encanada, coleta de lixo e energia elétrica, 

para grande parcela da população dos municípios da área de estudo. 

Esses fatores têm um impacto no capital humano bastante alto, pois afetará 

positivamente, ao longo do tempo, na melhoria das oportunidades da população, ao distribuir 

melhor as habilidades da população, ao mesmo tempo em que se tem uma força de trabalho 

mais saudável e vivendo em melhores condições.

6.3.1.6. Economia 

Nesta seção é apresentada 

ponto de vista de seu desempenho econômico, notadamente nos últimos anos. Deste modo, 

além das características da economia regional, são apresentados dados como produto interno 

bruto, renda per capita, valor adicionado bruto (VAB) por setor produtivo, e finanças públicas 

dos municípios da área de estudo. 

A Microrregião de Prudentópolis é predominantemente rural. O PIB 

elevado nos municípios pertencentes a esta microrregião, onde o destaque é 

Ipiranga, que em 1985 tinha um PIB 

Prudentópolis em 2006.  

O índice de pessoas pobres dos municípios da microrregião de Prudentópolis 

mostrou-se elevado em 1991. Neste ano todos os municípios

índice percentual superior a 50%, já em meados dos anos 2000 estes percentuais ficaram 

inferiores a 50%.  

No que se refere aos indicadores econômicos dos municípios da área de estudo, 

observa-se uma expressiva participação do s

pelo dinamismo da agricultura e da agropecuária.  Segundo os dados do IPARDES, destaca

a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, fumo, bovinos, galináceos e suínos.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

A moradia, outro fator importante na determinação das co

melhorou expressivamente com a oferta de água encanada, coleta de lixo e energia elétrica, 

para grande parcela da população dos municípios da área de estudo.  

Esses fatores têm um impacto no capital humano bastante alto, pois afetará 

ivamente, ao longo do tempo, na melhoria das oportunidades da população, ao distribuir 

melhor as habilidades da população, ao mesmo tempo em que se tem uma força de trabalho 

mais saudável e vivendo em melhores condições. 

Nesta seção é apresentada uma visão geral dos municípios da área de estudo do 

ponto de vista de seu desempenho econômico, notadamente nos últimos anos. Deste modo, 

além das características da economia regional, são apresentados dados como produto interno 

lor adicionado bruto (VAB) por setor produtivo, e finanças públicas 

dos municípios da área de estudo.  

A Microrregião de Prudentópolis é predominantemente rural. O PIB 

elevado nos municípios pertencentes a esta microrregião, onde o destaque é 

Ipiranga, que em 1985 tinha um PIB per capita de R$ 160 mil, quase o mesmo índice de 

O índice de pessoas pobres dos municípios da microrregião de Prudentópolis 

se elevado em 1991. Neste ano todos os municípios da microrregião possuíam um 

índice percentual superior a 50%, já em meados dos anos 2000 estes percentuais ficaram 

No que se refere aos indicadores econômicos dos municípios da área de estudo, 

se uma expressiva participação do setor primário na economia da região evidenciado 

pelo dinamismo da agricultura e da agropecuária.  Segundo os dados do IPARDES, destaca

a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, fumo, bovinos, galináceos e suínos.
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A moradia, outro fator importante na determinação das condições de vida, 

melhorou expressivamente com a oferta de água encanada, coleta de lixo e energia elétrica, 

Esses fatores têm um impacto no capital humano bastante alto, pois afetará 

ivamente, ao longo do tempo, na melhoria das oportunidades da população, ao distribuir 

melhor as habilidades da população, ao mesmo tempo em que se tem uma força de trabalho 

uma visão geral dos municípios da área de estudo do 

ponto de vista de seu desempenho econômico, notadamente nos últimos anos. Deste modo, 

além das características da economia regional, são apresentados dados como produto interno 

lor adicionado bruto (VAB) por setor produtivo, e finanças públicas 

A Microrregião de Prudentópolis é predominantemente rural. O PIB per capita é 

elevado nos municípios pertencentes a esta microrregião, onde o destaque é o município de 

de R$ 160 mil, quase o mesmo índice de 

O índice de pessoas pobres dos municípios da microrregião de Prudentópolis 

da microrregião possuíam um 

índice percentual superior a 50%, já em meados dos anos 2000 estes percentuais ficaram 

No que se refere aos indicadores econômicos dos municípios da área de estudo, 

etor primário na economia da região evidenciado 

pelo dinamismo da agricultura e da agropecuária.  Segundo os dados do IPARDES, destaca-se 

a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, fumo, bovinos, galináceos e suínos. 
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Também é expressivo na região o 

indústrias de Cerâmica, como se pode observar na 

município de Prudentópolis com uma grande produção de telhas. 

Figura 6.3.1-13- Indústria de Cerâmica no Município de Prudentópolis (7.199.300,57 N e 503.662,35 E)

Nas Tabelas 6.3.1

indicadores econômicos dos municípios da área de estudo.

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Também é expressivo na região o setor secundário, com destaque para as 

indústrias de Cerâmica, como se pode observar na Figura 6.3.1-13, onde se destaca o 

município de Prudentópolis com uma grande produção de telhas.  

ústria de Cerâmica no Município de Prudentópolis (7.199.300,57 N e 503.662,35 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

s 6.3.1-21, 6.3.1-22, e 6.3.1-23, são apresentados os principais 

indicadores econômicos dos municípios da área de estudo. 
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setor secundário, com destaque para as 

13, onde se destaca o 

 
ústria de Cerâmica no Município de Prudentópolis (7.199.300,57 N e 503.662,35 E) 

, são apresentados os principais 
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Tabela 6.3.1

Informação 

População Economicamente Ativa

População Ocupada 

Número de Estabelecimentos -

Número de Empregos - RAIS 

Produção de Fumo 

Produção de Soja 

Produção de Milho 

Bovinos 

Equinos 

Galináceos 

Ovinos 

Suínos 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) 

VAF - Produção Primária 

VAF – Indústria 

VAF - Indústria - Simples Nacional

VAF - Comércio/Serviços 

VAF - Comércio - Simples Nacional

VAF - Recursos/Autos 

Receitas Municipais 

Despesas Municipais 
ICMS por Município de Origem do 
Contribuinte 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

6.3.1-21- Indicadores econômicos do município de Guamiranga

Fonte Ano 

População Economicamente Ativa IBGE 2010 4.242

IBGE 2010 4.166

 RAIS MTE 2011 83

 MTE 2011 642

IBGE 2011 6.855

IBGE 2011 19.720

IBGE 2011 21.970

IBGE 2011 4.71

IBGE 2011 1.295

IBGE 2011 20.000

IBGE 2011 570

IBGE 2011 9.64

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2011 57.888

SEFA 2011 47.184

SEFA 2011 5.562.

Simples Nacional SEFA 2011 2.073.

SEFA 2011 5.142.

Simples Nacional SEFA 2011 1.834.0

SEFA 2009 501.674

Prefeitura 2011 16.001.507

Prefeitura 2011 13.030.527
ICMS por Município de Origem do 

SEFA 2011 161.661

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 
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Indicadores econômicos do município de Guamiranga 

Estatística 

242 pessoas 

166 pessoas 

83 
 

2 
 

855 toneladas 

720 toneladas 

970 toneladas 

710 cabeças 

95 cabeças 

000 cabeças 

0 cabeças 

.640 cabeças 

888.767 R$ 1,00 (P) 

184.379 R$ 1,00 (P) 

.211 R$ 1,00 (P) 

.949 R$ 1,00 (P) 

.177 R$ 1,00 (P) 

.084 R$ 1,00 (P) 

501.674 R$ 1,00 (P) 

507,21 R$ 1,00 

527,38 R$ 1,00 

661,86 R$ 1,00 
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Tabela 

Informação 

População Economicamente Ativa

População Ocupada 

Número de Estabelecimentos -

Número de Empregos - RAIS 

Produção de Soja 

Produção de Fumo 

Produção de Feijão 

Bovinos 

Equinos 

Galináceos 

Ovinos 

Suínos 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) 

VAF - Produção Primária 

VAF – Indústria 

VAF - Indústria - Simples Nacional

VAF - Comércio/Serviços 

VAF - Comércio - Simples Nacional

VAF - Recursos/Autos 

Receitas Municipais 

Despesas Municipais 
ICMS por Município de Origem do 
Contribuinte 

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Tabela 6.3.1-22- Indicadores econômicos do município de Ivaí

Fonte Ano 

População Economicamente Ativa IBGE 2010 7.008

IBGE 2010 6.885

 RAIS MTE 2011 190

 MTE 2011 1.416

IBGE 2011 30.600

IBGE 2011 6.90

IBGE 2011 28.300

IBGE 2011 11.480

IBGE 2011 510

IBGE 2011 41.855

IBGE 2011 2.586

IBGE 2011 2.435

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2011 94.060

SEFA 2011 66.002

SEFA 2011 9.293.

Simples Nacional SEFA 2011 3.021.

SEFA 2011 18.756

Simples Nacional SEFA 2011 4.846.

SEFA 2011 7.882

Prefeitura 2011 17.768.544

Prefeitura 2011 17.089.852
ICMS por Município de Origem do 

SEFA 2011 619.731

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 
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Indicadores econômicos do município de Ivaí 

Estatística 

008 pessoas 

885 pessoas 

90 
 

416 
 

600 toneladas 

900 toneladas 

00 toneladas 

11.480 cabeças 

510 cabeças 

855 cabeças 

586 cabeças 

435 cabeças 

060.124 R$ 1,00 (P) 

002.835 R$ 1,00 (P) 

.163 R$ 1,00 (P) 

.427 R$ 1,00 (P) 

18.756.244 R$ 1,00 (P) 

.498 R$ 1,00 (P) 

882 R$ 1,00 (P) 

544,17 R$ 1,00 

852,42 R$ 1,00 

731,624 R$ 1,00 
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Tabela 6.3.1

Informação 

População Economicamente Ativa

População Ocupada 

Número de Estabelecimentos -

Número de Empregos - RAIS 

Produção de Feijão 

Produção de Fumo 

Produção de Soja 

Bovinos 

Equinos 

Galináceos 

Ovinos 

Suínos 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) 

VAF - Produção Primária 

VAF - Indústria 

VAF - Indústria - Simples Nacional

 
VAF - Comércio/Serviços 

VAF - Comércio - Simples Nacional

VAF - Recursos/Autos 

Receitas Municipais 

Despesas Municipais 
ICMS por Município de Origem do 
Contribuinte 

6.3.1.7. Turismo e Equipamentos Culturais na Área de Estudo

Região privilegiada com suas paisage

florestas de araucárias, e rios caudalosos que formam enormes cachoeiras) e uma diversidade 

cultural representada por descendentes de imigrantes ucranianos, poloneses, italianos e 

alemães, que ainda preservam costumes e 

festividades como a dança e a música), o artesanato típico, a arquitetura e religião são 

elementos marcantes nas comunidades locais, constituindo importantes recursos turísticos em 

escala regional.  

Neste sentido, vale destacar que a região sobressai

artesanato, elaborado através da utilização de produtos naturais, como a palha de milho, casca 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

6.3.1-23- Indicadores econômicos do município de Prudentópolis

Fonte Ano 

População Economicamente Ativa IBGE 2010 28.892

IBGE 2010 28.009

 RAIS MTE 2011 887

 MTE 2011 5.731

IBGE 2011 35.154

IBGE 2011 10.858

IBGE 2011 60.115

IBGE 2011 49.715

IBGE 2011 9.390

IBGE 2011 115.150

IBGE 2011 5.195

IBGE 2011 49.230

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2011 293.735.329

SEFA 2011 161.851.874

SEFA 2011 37.210.963

Simples Nacional SEFA 2011 13.492.689

 
2011 94.655.375

SEFA 2011 31.027.029

Simples Nacional SEFA 2011 17.117

SEFA 2011 57.798.872,12

Prefeitura 2011 56.546.017,18

Prefeitura 2011 2.928.033,18

ICMS por Município de Origem do 
SEFA 

2010 28.892

Fonte: Ipardes - Perfil Municipal, 2012. 

Turismo e Equipamentos Culturais na Área de Estudo 

Região privilegiada com suas paisagens naturais (relevo, clima temperado, 

florestas de araucárias, e rios caudalosos que formam enormes cachoeiras) e uma diversidade 

cultural representada por descendentes de imigrantes ucranianos, poloneses, italianos e 

alemães, que ainda preservam costumes e práticas sociais típicas (religião, gastronomia, 

festividades como a dança e a música), o artesanato típico, a arquitetura e religião são 

elementos marcantes nas comunidades locais, constituindo importantes recursos turísticos em 

ntido, vale destacar que a região sobressai-se pela qualidade de seu 

artesanato, elaborado através da utilização de produtos naturais, como a palha de milho, casca 
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Indicadores econômicos do município de Prudentópolis 

Estatística 
28.892 pessoas 
28.009 pessoas 
887 

 
5.731 

 
35.154 toneladas 
10.858 toneladas 
60.115 toneladas 
49.715 cabeças 
9.390 cabeças 
115.150 cabeças 
5.195 cabeças 
49.230 cabeças 

293.735.329 R$ 1,00 (P) 
161.851.874 R$ 1,00 (P) 
37.210.963 R$ 1,00 (P) 
13.492.689 R$ 1,00 (P) 
94.655.375 

 
31.027.029 R$ 1,00 (P) 
17.117 R$ 1,00 (P) 

57.798.872,12 R$ 1,00 (P) 
56.546.017,18 R$ 1,00 
2.928.033,18 R$ 1,00 
28.892 

R$ 1,00 

naturais (relevo, clima temperado, 

florestas de araucárias, e rios caudalosos que formam enormes cachoeiras) e uma diversidade 

cultural representada por descendentes de imigrantes ucranianos, poloneses, italianos e 

práticas sociais típicas (religião, gastronomia, 

festividades como a dança e a música), o artesanato típico, a arquitetura e religião são 

elementos marcantes nas comunidades locais, constituindo importantes recursos turísticos em 

se pela qualidade de seu 

artesanato, elaborado através da utilização de produtos naturais, como a palha de milho, casca 
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de ovo, retratadas nas pêssankas

como a gastronomia típica ainda preservada em pratos como o pierogue e o 

Esta grande diversidade de paisagens naturais e culturais, assim como as 

características étnicas da população, formada majoritariamente por descendentes de 

ucranianos e poloneses, faz da região um grande potencial turístico. A Secretaria de Estado do 

Turismo (SETU-PR) considera que o potencial da região está voltado para o ecoturismo, 

turismo de aventura, turismo rural, turismo histórico

negócios e eventos.  

Nos três municípios que compõem a área de estudo encontra

turismo, com destaque para o ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo 

religioso, turismo de saúde, turismo de eventos, e turismo rural (ver 

Todavia, em termos de infra

área de estudo ainda estão pouco preparados para receber turistas.  Em apenas dois municípios 

da área de estudo (Ivaí e Prudentópolis) existe órgão municipal de turismo. 

A Secretaria de Estado da Cultura do Paraná realizou, em 2006, um inventário 

cultural dos municípios do Estado. Este levantamento registra as instalações disponíveis à 

cultura, de acesso irrestrito à população em geral. Foram considerados equipamentos culturais 

"[...] os espaços que se destinam à produção, guarda, gestão e exibição de produtos culturais 

dos mais diversos gêneros. Tanto aqueles de produção denominada erudita, quanto popular" 

(PARANÁ, 2007). 

Prudentópolis é o município que apresenta a maior oferta de 

lazer e de hospedagem, como hotéis, pousadas, e diversos recantos que oferecem uma 

estrutura para recreação ao ar livre. 

O levantamento sobre as instalações disponíveis à cultura nos municípios da área 

de estudo constatou pouca presença de
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pêssankas, as toalhas com franjas de bróia (arte em madeira), bem 

o a gastronomia típica ainda preservada em pratos como o pierogue e o 

Esta grande diversidade de paisagens naturais e culturais, assim como as 

características étnicas da população, formada majoritariamente por descendentes de 

eses, faz da região um grande potencial turístico. A Secretaria de Estado do 

PR) considera que o potencial da região está voltado para o ecoturismo, 

turismo de aventura, turismo rural, turismo histórico-cultural, turismo religioso, e turismo 

Nos três municípios que compõem a área de estudo encontra

turismo, com destaque para o ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo 

religioso, turismo de saúde, turismo de eventos, e turismo rural (ver Quadro

via, em termos de infra-estrutura e de oferta de serviços, os municípios da 

área de estudo ainda estão pouco preparados para receber turistas.  Em apenas dois municípios 

da área de estudo (Ivaí e Prudentópolis) existe órgão municipal de turismo. 

ria de Estado da Cultura do Paraná realizou, em 2006, um inventário 

cultural dos municípios do Estado. Este levantamento registra as instalações disponíveis à 

cultura, de acesso irrestrito à população em geral. Foram considerados equipamentos culturais 

..] os espaços que se destinam à produção, guarda, gestão e exibição de produtos culturais 

dos mais diversos gêneros. Tanto aqueles de produção denominada erudita, quanto popular" 

Prudentópolis é o município que apresenta a maior oferta de 

lazer e de hospedagem, como hotéis, pousadas, e diversos recantos que oferecem uma 

estrutura para recreação ao ar livre.  

O levantamento sobre as instalações disponíveis à cultura nos municípios da área 

de estudo constatou pouca presença de equipamentos culturais.  
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, as toalhas com franjas de bróia (arte em madeira), bem 

o a gastronomia típica ainda preservada em pratos como o pierogue e o haluschke.  

Esta grande diversidade de paisagens naturais e culturais, assim como as 

características étnicas da população, formada majoritariamente por descendentes de 

eses, faz da região um grande potencial turístico. A Secretaria de Estado do 

PR) considera que o potencial da região está voltado para o ecoturismo, 

cultural, turismo religioso, e turismo de 

Nos três municípios que compõem a área de estudo encontra-se algum tipo de 

turismo, com destaque para o ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo 

Quadro6.3.1 - 1).  

estrutura e de oferta de serviços, os municípios da 

área de estudo ainda estão pouco preparados para receber turistas.  Em apenas dois municípios 

da área de estudo (Ivaí e Prudentópolis) existe órgão municipal de turismo.  

ria de Estado da Cultura do Paraná realizou, em 2006, um inventário 

cultural dos municípios do Estado. Este levantamento registra as instalações disponíveis à 

cultura, de acesso irrestrito à população em geral. Foram considerados equipamentos culturais 

..] os espaços que se destinam à produção, guarda, gestão e exibição de produtos culturais 

dos mais diversos gêneros. Tanto aqueles de produção denominada erudita, quanto popular" 

Prudentópolis é o município que apresenta a maior oferta de equipamentos de 

lazer e de hospedagem, como hotéis, pousadas, e diversos recantos que oferecem uma 

O levantamento sobre as instalações disponíveis à cultura nos municípios da área 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Quadro 6.3.1-1- - Tipos de Turismo e Equipamentos Culturais nos municípios área de estudo
Município Tipo de turismo

Guamiranga 

• Ecoturismo 
• Aventura 
• Rural 
• Religioso 
• Eventos 

Ivaí 

• Ecoturismo 
• Aventura 
• Rural 
• Religioso 
• Eventos 

Prudentópolis 

• Ecoturismo 
• Aventura 
• Cultural 
• Religioso 
• Rural 
• Eventos 

Os municípios da área de estudo possuem acesso através de duas rodovias 

federais, a BR 373 e a BR 277, ambas em bom estado de conservação como é possível ver na 

Figura 6.3.1-14, que mostra o Portal de entrada na cidade de Prudentópolis.

As vias municipais ut

área de estudo são estradas rurais não pavimentadas, sendo que a maioria dessas estradas 

encontra-se em boas condições de tráfego. Na 

acessos. 
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Tipos de Turismo e Equipamentos Culturais nos municípios área de estudo
Tipo de turismo Eventos + importantes Equipamentos culturais

 
• Festa do Agricultor 
• Festa do Padroeiro Menino Jesus 
• Aniversário do município 

• 01 Biblioteca pública
• 01 Casa de Cultura
 

 
• Aniversário do município 
• Festa do Padroeiro 
 

• 01 Anfiteatro/Auditório
• 01 Biblioteca pública

 

• Atrativos naturais/ observação da 
fauna e flora 
• Rappel 
• Rafting 
• Noite Ucraniana 
• Kozià Festyvalh 
• Bazar de Páscoa e Cultura 
Ucraniana 
• Festa do Padroeiro São Josafat 
• Festa do Padroeiro São João 
Batista 
• Rodeio crioulo interestadual 
• Pratos típicos ucranianos 
• Feira de Malhas de Prudentópolis 
• Festa Nacional do Feijão Preto 

• 01
• 01 Biblioteca pública
• 01 Museu

Fonte: SETU-PR, Paraná Turismo, 2007. 

municípios da área de estudo possuem acesso através de duas rodovias 

federais, a BR 373 e a BR 277, ambas em bom estado de conservação como é possível ver na 

14, que mostra o Portal de entrada na cidade de Prudentópolis.

As vias municipais utilizadas para acesso aos atrativos naturais dos municípios da 

área de estudo são estradas rurais não pavimentadas, sendo que a maioria dessas estradas 

se em boas condições de tráfego. Na Figura 6.3.1-15 pode-se observar um desses 
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Tipos de Turismo e Equipamentos Culturais nos municípios área de estudo 
Equipamentos culturais 

• 01 Biblioteca pública 
• 01 Casa de Cultura 

• 01 Anfiteatro/Auditório 
• 01 Biblioteca pública 

• 01 Anfiteatro/Auditório 
• 01 Biblioteca pública 
• 01 Museu 

municípios da área de estudo possuem acesso através de duas rodovias 

federais, a BR 373 e a BR 277, ambas em bom estado de conservação como é possível ver na 

14, que mostra o Portal de entrada na cidade de Prudentópolis. 

ilizadas para acesso aos atrativos naturais dos municípios da 

área de estudo são estradas rurais não pavimentadas, sendo que a maioria dessas estradas 

se observar um desses 
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Figura 6.3.1-14 - Portal de entrada na cidade de Prudentópolis (7.212.611,97 N 501.746,23 E)

Figura 6.3.1-15 - Estrada 
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Portal de entrada na cidade de Prudentópolis (7.212.611,97 N 501.746,23 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

 

Estrada municipal na Área de Estudos (7.221.539,06 N 504.480,46 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 
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Portal de entrada na cidade de Prudentópolis (7.212.611,97 N 501.746,23 E) 

 
municipal na Área de Estudos (7.221.539,06 N 504.480,46 E) 
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A seguir são apresentados os principais atrativos turísticos em cada um dos 

municípios da AII. 

6.3.1.8. Atrativos Turísticos em Ivaí

O município de Ivaí, apesar de disp

(cachoeiras, saltos, rios, Igrejas, casas antigas) não tem um aproveitamento turístico de acordo 

com o seu potencial.  Por exemplo, o município possui em seus territórios locais que podem 

se constituir em atrativos para o desenvolvimento de atividades voltadas ao turismo rural e ao 

ecoturismo. Todavia, verificou

como em trabalho de campo, que em Ivaí não são ofertadas atividades ligadas a essas duas 

modalidades de turismo. O que se identificou foi a oferta de atividades ligadas às 

comemorações festivas e/ou religiosas que acontecem no município, como o aniversário de 

fundação do município e a Festa do Padroeiro. 

6.3.1.8.1. Atrativos Turísticos em Guamiranga

O município de Guamiranga, apesar de contar com alguns atrativos naturais 

relevantes, seu potencial também não é devidamente explorado. Além das inúmeras quedas 

d’água situadas no território do município, vários locais dispõe de recursos para o 

desenvolvimento de atividades voltadas, por exemplo, ao turismo rural e ao ecoturismo.

A seguir são descritos os principais atrativos localiz

Guamiranga. 
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A seguir são apresentados os principais atrativos turísticos em cada um dos 

Atrativos Turísticos em Ivaí 

O município de Ivaí, apesar de dispor de alguns recursos naturais e culturais 

(cachoeiras, saltos, rios, Igrejas, casas antigas) não tem um aproveitamento turístico de acordo 

com o seu potencial.  Por exemplo, o município possui em seus territórios locais que podem 

s para o desenvolvimento de atividades voltadas ao turismo rural e ao 

ecoturismo. Todavia, verificou-se através de levantamento bibliográfico e na internet, assim 

como em trabalho de campo, que em Ivaí não são ofertadas atividades ligadas a essas duas 

lidades de turismo. O que se identificou foi a oferta de atividades ligadas às 

comemorações festivas e/ou religiosas que acontecem no município, como o aniversário de 

fundação do município e a Festa do Padroeiro.  

Atrativos Turísticos em Guamiranga 

ípio de Guamiranga, apesar de contar com alguns atrativos naturais 

relevantes, seu potencial também não é devidamente explorado. Além das inúmeras quedas 

d’água situadas no território do município, vários locais dispõe de recursos para o 

atividades voltadas, por exemplo, ao turismo rural e ao ecoturismo.

A seguir são descritos os principais atrativos localizados no município de 
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A seguir são apresentados os principais atrativos turísticos em cada um dos 

or de alguns recursos naturais e culturais 

(cachoeiras, saltos, rios, Igrejas, casas antigas) não tem um aproveitamento turístico de acordo 

com o seu potencial.  Por exemplo, o município possui em seus territórios locais que podem 

s para o desenvolvimento de atividades voltadas ao turismo rural e ao 

se através de levantamento bibliográfico e na internet, assim 

como em trabalho de campo, que em Ivaí não são ofertadas atividades ligadas a essas duas 

lidades de turismo. O que se identificou foi a oferta de atividades ligadas às 

comemorações festivas e/ou religiosas que acontecem no município, como o aniversário de 

ípio de Guamiranga, apesar de contar com alguns atrativos naturais 

relevantes, seu potencial também não é devidamente explorado. Além das inúmeras quedas 

d’água situadas no território do município, vários locais dispõe de recursos para o 

atividades voltadas, por exemplo, ao turismo rural e ao ecoturismo. 

ados no município de 
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- AGRIART, a casa do colono e do artesão.

Em Guamiranga podemos encontrar a AGRIART, conhecida com

colono e do artesão. Na realidade, é uma 'loja' que comercializa produtos variados fabricados 

por moradores do município. Destacando

meia, pintura em tecido, vinhos entre outros

Figura 
Fonte: http://www.guamiranga.blogspot.com.br/search/label/fotos

Inaugurada em 2006, a AGRIART proporciona aos visitantes a oportunidade de 

conhecer um pouco mais das coisas produzidas e cultivadas pelos cidadãos guamiranguenses, 

mediante a exposição e venda de seus produtos, e deixando uma 

casa que é revertida em favor dos mesmos.

6.3.1-17. 

Figura 6.3.1
Fonte: http://www.guamiranga.blogspot.com.br/search/label/fotos
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AGRIART, a casa do colono e do artesão. 

Em Guamiranga podemos encontrar a AGRIART, conhecida com

colono e do artesão. Na realidade, é uma 'loja' que comercializa produtos variados fabricados 

por moradores do município. Destacando-se a pintura em telha, as bonecas de pano, flor de 

meia, pintura em tecido, vinhos entre outros, como mostra na Figura 6.3.1

Figura 6.3.1-16- Sede da AGRIART em Guamiranga 
http://www.guamiranga.blogspot.com.br/search/label/fotos, acessado em 20/07/2012.

Inaugurada em 2006, a AGRIART proporciona aos visitantes a oportunidade de 

conhecer um pouco mais das coisas produzidas e cultivadas pelos cidadãos guamiranguenses, 

mediante a exposição e venda de seus produtos, e deixando uma pequena porcentagem para a 

casa que é revertida em favor dos mesmos. Algum de seus produtos apresentam

6.3.1-17- Exposição de Produtos da AGRIART em Guamiranga
http://www.guamiranga.blogspot.com.br/search/label/fotos, acessado em 20/07/2012
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Em Guamiranga podemos encontrar a AGRIART, conhecida como a casa do 

colono e do artesão. Na realidade, é uma 'loja' que comercializa produtos variados fabricados 

se a pintura em telha, as bonecas de pano, flor de 

Figura 6.3.1-16. 

 

acessado em 20/07/2012. 

Inaugurada em 2006, a AGRIART proporciona aos visitantes a oportunidade de 

conhecer um pouco mais das coisas produzidas e cultivadas pelos cidadãos guamiranguenses, 

pequena porcentagem para a 

Algum de seus produtos apresentam-se na Figura 

 
Exposição de Produtos da AGRIART em Guamiranga 

, acessado em 20/07/2012 
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- Igreja Menino Jesus

A Igreja foi fundada em 12 de março de 1981, tendo como padroeiro o Menino 

Jesus e como data comemorativa dia 25 de dezembro, dia em que acontece a grande Festa 

Natalina no município. Tríduos, procissão e missas, fazem parte da programação religiosa, 

além de almoço, baile e barracas com outros entretenimentos, integram os festejos populares. 

A Paróquia, que está localizada na Praça Menino Jesus, localizado no munic

Guamiranga, pode ser observada na 

Figura 
Fonte: http://www.guamiranga.blogspot.com.br/search/label/fotos
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Igreja Menino Jesus 

A Igreja foi fundada em 12 de março de 1981, tendo como padroeiro o Menino 

data comemorativa dia 25 de dezembro, dia em que acontece a grande Festa 

Natalina no município. Tríduos, procissão e missas, fazem parte da programação religiosa, 

além de almoço, baile e barracas com outros entretenimentos, integram os festejos populares. 

A Paróquia, que está localizada na Praça Menino Jesus, localizado no munic

Guamiranga, pode ser observada na Figura 6.3.1-18. 

Figura 6.3.1-18-Igreja Menino Jesus em Guamiranga 
http://www.guamiranga.blogspot.com.br/search/label/fotos, acessado em 20/07/2012
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A Igreja foi fundada em 12 de março de 1981, tendo como padroeiro o Menino 

data comemorativa dia 25 de dezembro, dia em que acontece a grande Festa 

Natalina no município. Tríduos, procissão e missas, fazem parte da programação religiosa, 

além de almoço, baile e barracas com outros entretenimentos, integram os festejos populares. 

A Paróquia, que está localizada na Praça Menino Jesus, localizado no município de 

 

, acessado em 20/07/2012. 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

- Cachoeira Guamirim

Dentre os atrativos naturais de Guamiranga merecem destaque as cachoeiras e 

quedas d’água existentes no município.  Uma das mais conhecidas e visitadas é a cachoeira 

Guamirim.  

Na realidade, são 02 cachoeiras de rara beleza, uma com 22m e a outra com 17m, 

sendo que ambas apresentam um volume de água bastante considerável, o acesso é fácil e 

possui uma distância aproximada de 4,5 km da sede urbana de Guamiranga. A cachoeira 

Guamirim é mostrada na Figura

Fonte: www.guamiranga.pr.gov.br

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Cachoeira Guamirim 

Dentre os atrativos naturais de Guamiranga merecem destaque as cachoeiras e 

ntes no município.  Uma das mais conhecidas e visitadas é a cachoeira 

Na realidade, são 02 cachoeiras de rara beleza, uma com 22m e a outra com 17m, 

sendo que ambas apresentam um volume de água bastante considerável, o acesso é fácil e 

possui uma distância aproximada de 4,5 km da sede urbana de Guamiranga. A cachoeira 

Figura 6.3.1-19. 

Figura 6.3.1-19- Cachoeira em Guamirim 
www.guamiranga.pr.gov.br, acessado em 20/07/2012
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Dentre os atrativos naturais de Guamiranga merecem destaque as cachoeiras e 

ntes no município.  Uma das mais conhecidas e visitadas é a cachoeira 

Na realidade, são 02 cachoeiras de rara beleza, uma com 22m e a outra com 17m, 

sendo que ambas apresentam um volume de água bastante considerável, o acesso é fácil e 

possui uma distância aproximada de 4,5 km da sede urbana de Guamiranga. A cachoeira 

 

, acessado em 20/07/2012. 
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- Cachoeira do Moinho

O nome faz referência ao l

município de Imbituva, do qual Guamiranga fazia parte até o ano de 1997.

destaca pela altura, mas pela sua beleza. O antigo moinho do local tem 63 anos. De acordo 

com a história relatada por um morador do local, o moinho foi construído por Antonio 

Buzato, que residia em Curitiba. 

Atualmente no local do moinho funciona uma marcenaria, onde são 

confeccionados móveis de maneira artesanal. A arquitetura é colonial e toda origi

provoca um retorno ao passado. Está situado a 9,1 km da cidade no distrito de Água Branca. 

A cachoeira do Moinho é mostrada na 

Fonte:www.guamiranga.pr.gov.br

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Cachoeira do Moinho 

faz referência ao local onde foi construído o primeiro moinho do 

município de Imbituva, do qual Guamiranga fazia parte até o ano de 1997.

destaca pela altura, mas pela sua beleza. O antigo moinho do local tem 63 anos. De acordo 

stória relatada por um morador do local, o moinho foi construído por Antonio 

Buzato, que residia em Curitiba.  

Atualmente no local do moinho funciona uma marcenaria, onde são 

confeccionados móveis de maneira artesanal. A arquitetura é colonial e toda origi

provoca um retorno ao passado. Está situado a 9,1 km da cidade no distrito de Água Branca. 

A cachoeira do Moinho é mostrada na Figura 6.3.1-20. 

 

Figura 6.3.1-20- Cachoeira do Moinho 
www.guamiranga.pr.gov.br, acessado em 20/07/2012
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ocal onde foi construído o primeiro moinho do 

município de Imbituva, do qual Guamiranga fazia parte até o ano de 1997. A cachoeira não se 

destaca pela altura, mas pela sua beleza. O antigo moinho do local tem 63 anos. De acordo 

stória relatada por um morador do local, o moinho foi construído por Antonio 

Atualmente no local do moinho funciona uma marcenaria, onde são 

confeccionados móveis de maneira artesanal. A arquitetura é colonial e toda original, o que 

provoca um retorno ao passado. Está situado a 9,1 km da cidade no distrito de Água Branca. 

 

, acessado em 20/07/2012. 
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- Cachoeira do Toni

Uma cachoeira de 15

paisagem do seu entorno. A Cachoeira do Toni é de fácil acess

aproximadamente 16,2 km da sede da cidade de Guamiranga, na localidade de Boa Vista. A 

Figura 6.3.1-21 mostra uma perspectiva da Cachoeira do Toni. 

Fonte: www.guamiranga.blogspot.com
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Cachoeira do Toni 

ma cachoeira de 15 m de altura, de pouco volume de água. Mas a beleza está na 

paisagem do seu entorno. A Cachoeira do Toni é de fácil acesso, e está localizada a 

aproximadamente 16,2 km da sede da cidade de Guamiranga, na localidade de Boa Vista. A 

21 mostra uma perspectiva da Cachoeira do Toni.  

Figura 6.3.1-21- Cachoeira do Toni 
www.guamiranga.blogspot.com, acessado em 20/07/2012
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m de altura, de pouco volume de água. Mas a beleza está na 

o, e está localizada a 

aproximadamente 16,2 km da sede da cidade de Guamiranga, na localidade de Boa Vista. A 

 

, acessado em 20/07/2012. 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

- Cachoeira do Mato Queimado

Sua característica principal é o grande volume de água que, unindo

ainda intocada, forma uma passage

da cidade de Guamiranga, sendo possível chegar de carro até aproximadamente 500m do local 

da cachoeira. A Cachoeira do Mato Queimado é

Fonte: www.guamiranga.blogspot.com

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Cachoeira do Mato Queimado 

Sua característica principal é o grande volume de água que, unindo

ainda intocada, forma uma passagem singular e de rara beleza. Localizada a 14,4 km da sede 

da cidade de Guamiranga, sendo possível chegar de carro até aproximadamente 500m do local 

da cachoeira. A Cachoeira do Mato Queimado é mostrada na Figura 6.3.1

Figura 6.3.1-22- Cachoeira do Mato Queimado 
www.guamiranga.blogspot.com,acessado em 20/07/2012
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Sua característica principal é o grande volume de água que, unindo-se a vegetação 

m singular e de rara beleza. Localizada a 14,4 km da sede 

da cidade de Guamiranga, sendo possível chegar de carro até aproximadamente 500m do local 

6.3.1-22. 

 

acessado em 20/07/2012. 
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- Cachoeira do Mauro

Possui 5 metros de altura, situada bem próxima da sede urbana do

se tornou um ponto de encontro de jovens nos finais de semana de verão (

Fonte: www.guamiranga.blogspot.com

6.3.1.8.2. Atrativos Turísticos em Prudentópolis

Por sua vez, o município de Prudentópolis possui significativo patrimônio natural 

e cultural, principalmente ligados aos recursos hídricos e aos aspectos religiosos, bem como à 

cultura ucraniana. Muitas das edificações

bizantino, gastronomia e artesanatos típicos, estão localizados em Prudentópolis. Além dos 

atrativos culturais, Prudentópolis concentra vários atrativos naturais, com destaque para uma 

grande quantidade de cachoeiras e quedas d’água (52 cachoeiras catalogadas), formadas por 

causa das características do relevo e dos cursos dos rios da região. O município também 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Cachoeira do Mauro 

Possui 5 metros de altura, situada bem próxima da sede urbana do

se tornou um ponto de encontro de jovens nos finais de semana de verão (

 

Figura 6.3.1-23- Cachoeira do Mauro 
www.guamiranga.blogspot.com,acessado em 20/07/2012

Atrativos Turísticos em Prudentópolis 

Por sua vez, o município de Prudentópolis possui significativo patrimônio natural 

e cultural, principalmente ligados aos recursos hídricos e aos aspectos religiosos, bem como à 

cultura ucraniana. Muitas das edificações, como casas de construção típica, igrejas em estilo 

bizantino, gastronomia e artesanatos típicos, estão localizados em Prudentópolis. Além dos 

atrativos culturais, Prudentópolis concentra vários atrativos naturais, com destaque para uma 

de cachoeiras e quedas d’água (52 cachoeiras catalogadas), formadas por 

causa das características do relevo e dos cursos dos rios da região. O município também 
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Possui 5 metros de altura, situada bem próxima da sede urbana do município, que 

se tornou um ponto de encontro de jovens nos finais de semana de verão (Figura 6.3.1-23).  

 

acessado em 20/07/2012. 

Por sua vez, o município de Prudentópolis possui significativo patrimônio natural 

e cultural, principalmente ligados aos recursos hídricos e aos aspectos religiosos, bem como à 

, como casas de construção típica, igrejas em estilo 

bizantino, gastronomia e artesanatos típicos, estão localizados em Prudentópolis. Além dos 

atrativos culturais, Prudentópolis concentra vários atrativos naturais, com destaque para uma 

de cachoeiras e quedas d’água (52 cachoeiras catalogadas), formadas por 

causa das características do relevo e dos cursos dos rios da região. O município também 
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possui os atrativos do tipo misto, isto é, natural/cultural. 

mostram os atrativos turísticos existentes no município de Prudentópolis.

Quadro 6.3.1

Salto Barão do Rio Branco

Cachoeira da Água Enxofrada

Cachoeira do Sítio Boa Esperança

Cachoeira em 

Cachoeira do Mato Queimado

Colégio e Seminário São José

Igreja Matriz São João Batista

Tipografia

Santuário Nossa Senhora Das Graças

Casa do Coronel Olek

Imagem de Nossa Senhora das Graças

Igreja São Miguel Arcanjo

Igreja Imaculado Coração de Maria

Praça Madalena Anciutti

Praça Etelvina Gomes

Praça Edgar Andrade Gomes

Igreja Nossa Senhora da Luz

Grupo de Banduristas Sloveiko

Parque Aquático e de Exposições Santa Terezinha

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

possui os atrativos do tipo misto, isto é, natural/cultural. Os Quadro

m os atrativos turísticos existentes no município de Prudentópolis.

6.3.1-2- Atrativos turísticos no município de Prudentópolis

ATRATIVO TIPO

Salto São Francisco Natural

Cachoeira Menor Natural

Salto São João Natural

Salto São Sebastião Natural

Salto Sete Natural

Salto Manduri Natural

Salto Barão do Rio Branco Natural

Canyon Perehouski Natural

Cachoeira da Água Enxofrada Natural

Cachoeira do Sítio Boa Esperança Natural

Cachoeira em Guamirim Natural

Cachoeira do Moinho Natural

Cachoeira do Tony Natural

Cachoeira do Mato Queimado Natural

Igreja São Josafat Cultural

Museu do Milênio Cultural

Colégio e Seminário São José Cultural

Igreja Matriz São João Batista Cultural

Tipografia Prudentópolis Cultural

Praça da Ucrânia Cultural

Santuário Nossa Senhora Das Graças Cultural

Casa do Coronel Olek Cultural

Imagem de Nossa Senhora das Graças Cultural

Igreja São Miguel Arcanjo Cultural

Igreja Imaculado Coração de Maria Cultural

Praça Madalena Anciutti Cultural

Praça da Bandeira Cultural

Praça Etelvina Gomes Cultural

Praça Edgar Andrade Gomes Cultural

Casa da Cultura Cultural

Igreja Nossa Senhora da Luz Cultural

Grupo de Banduristas Sloveiko Cultural

Artesanato Cultural

Festas Típicas Cultural

Gastronomia Cultural

Parque Aquático e de Exposições Santa Terezinha Misto

Fonte: Elaboração própria 
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Quadros 6.3.1-2 e 6.3.1-3 

m os atrativos turísticos existentes no município de Prudentópolis. 

Atrativos turísticos no município de Prudentópolis 

TIPO 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Natural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Cultural 

Misto 
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A existência de atrativos turísticos na região é diversificada, refletindo uma 

grande riqueza natural e cultural, notadamente no

aos atrativos naturais, os mais explorados atualmente, notadamente para o turismo ecológico, 

são as quedas d’água, devido ao alto valor intrínseco que possuem seu apelo cênico e beleza 

das paisagens circundantes, al

cachoeiras que se têm registro, pelo menos 10 possuem mais de 77 metros de altura, sendo 

que são as mais procuradas pelos visitantes. A seguir são descritos os principais atrativos 

localizados no Município de Prudentópolis. 

 - Salto São Francisco

É o salto mais alto da Região Sul do Brasil e o mais importante localizado no 

município de Prudentópolis. Possui 196 m de queda livre e está localizado numa área sem 

alterações antrópicas de grande apelo cênico, com vegetação densa, denominada Serra da 

Esperança, como mostra a Figura

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

A existência de atrativos turísticos na região é diversificada, refletindo uma 

grande riqueza natural e cultural, notadamente no município de Prudentópolis. Com relação 

aos atrativos naturais, os mais explorados atualmente, notadamente para o turismo ecológico, 

são as quedas d’água, devido ao alto valor intrínseco que possuem seu apelo cênico e beleza 

das paisagens circundantes, além do caráter selvagem que ainda apresentam. Dentre as 

cachoeiras que se têm registro, pelo menos 10 possuem mais de 77 metros de altura, sendo 

que são as mais procuradas pelos visitantes. A seguir são descritos os principais atrativos 

ípio de Prudentópolis.  

Salto São Francisco 

É o salto mais alto da Região Sul do Brasil e o mais importante localizado no 

município de Prudentópolis. Possui 196 m de queda livre e está localizado numa área sem 

alterações antrópicas de grande apelo cênico, com vegetação densa, denominada Serra da 

Figura 6.3.1-24. 

Figura 6.3.1-24- Salto São Francisco 
Foto: Marcos Guerra, 2010. 
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A existência de atrativos turísticos na região é diversificada, refletindo uma 

município de Prudentópolis. Com relação 

aos atrativos naturais, os mais explorados atualmente, notadamente para o turismo ecológico, 

são as quedas d’água, devido ao alto valor intrínseco que possuem seu apelo cênico e beleza 

ém do caráter selvagem que ainda apresentam. Dentre as 

cachoeiras que se têm registro, pelo menos 10 possuem mais de 77 metros de altura, sendo 

que são as mais procuradas pelos visitantes. A seguir são descritos os principais atrativos 

É o salto mais alto da Região Sul do Brasil e o mais importante localizado no 

município de Prudentópolis. Possui 196 m de queda livre e está localizado numa área sem 

alterações antrópicas de grande apelo cênico, com vegetação densa, denominada Serra da 
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 - Cachoeira Menor

Na Figura 6.3.1

localizada no curso do rio São Francisco, um pouco antes do salto do mesmo nome. É 

possível chegar até a cachoeira por uma trilha, que também leva a um mirante natural e à 

cabeça do Salto São Francisco. 

Fonte: http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Cachoeira Menor 

6.3.1-25 é mostrada a cachoeira Menor que possui 14 metros e está 

localizada no curso do rio São Francisco, um pouco antes do salto do mesmo nome. É 

possível chegar até a cachoeira por uma trilha, que também leva a um mirante natural e à 

ão Francisco.  

Figura 6.3.1-25- Cachoeira Menor 
http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm, acessado em 
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25 é mostrada a cachoeira Menor que possui 14 metros e está 

localizada no curso do rio São Francisco, um pouco antes do salto do mesmo nome. É 

possível chegar até a cachoeira por uma trilha, que também leva a um mirante natural e à 

 

, acessado em 23/07/2012. 
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 - Salto São João

Salto com 84 m de altura situado no Rio São João, localizado em Barra Bonita é 

um dos mais procurados para visitação devido à facilidade de acesso e à beleza do seu 

conjunto paisagístico. Possui grande volume de águas e no cu

relativamente próximos, é possível tomar banho (com os devidos cuidados) onde há pouca 

profundidade. Está localizado numa área natural de grande beleza, onde é possível vislumbrar 

o Cânion do Rio São João, conforme 

Fonte: http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Salto São João 

Salto com 84 m de altura situado no Rio São João, localizado em Barra Bonita é 

um dos mais procurados para visitação devido à facilidade de acesso e à beleza do seu 

conjunto paisagístico. Possui grande volume de águas e no curso do rio, em trechos 

relativamente próximos, é possível tomar banho (com os devidos cuidados) onde há pouca 

profundidade. Está localizado numa área natural de grande beleza, onde é possível vislumbrar 

o Cânion do Rio São João, conforme Figura 6.3.1-26. 

Figura 6.3.1-26-Salto São João 
http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm, acessado em 23/07/2012.
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Salto com 84 m de altura situado no Rio São João, localizado em Barra Bonita é 

um dos mais procurados para visitação devido à facilidade de acesso e à beleza do seu 

rso do rio, em trechos 

relativamente próximos, é possível tomar banho (com os devidos cuidados) onde há pouca 

profundidade. Está localizado numa área natural de grande beleza, onde é possível vislumbrar 

 

, acessado em 23/07/2012. 
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 - Salto São Sebastião

Salto com 120 m, com pouco volume de água, sendo o local mais procurado para 

a prática de rapel e propício à prática de 

natural, é possível visualizar o Salto Mlot, que se localiza bem a sua fre

do salto por uma trilha de média dificuldade, acesso à base é também bastante utilizado, 

porém mais difícil, o salto São Sebastião pode ser visualizado na 

Fonte: http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

São Sebastião 

Salto com 120 m, com pouco volume de água, sendo o local mais procurado para 

e propício à prática de canyoning. Na cabeceira do salto, de um mirante 

natural, é possível visualizar o Salto Mlot, que se localiza bem a sua frente. Chega

do salto por uma trilha de média dificuldade, acesso à base é também bastante utilizado, 

porém mais difícil, o salto São Sebastião pode ser visualizado na Figura 

Figura 6.3.1-27- Salto São Sebastião 
http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm, acessado em 23/07/2012
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Salto com 120 m, com pouco volume de água, sendo o local mais procurado para 

Na cabeceira do salto, de um mirante 

nte. Chega-se à cabeça 

do salto por uma trilha de média dificuldade, acesso à base é também bastante utilizado, 

 6.3.1-27. 

 

, acessado em 23/07/2012. 
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 - Salto Sete 

Explorada turisticamente a cachoeira Salto Sete está localizada no Cânion do Rio 

dos Patos em Consul Pool. Possui baixo volume de água e o acesso à sua base é feito por uma 

trilha de aproximadamente 500 m, visto na 

Fonte: http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Explorada turisticamente a cachoeira Salto Sete está localizada no Cânion do Rio 

dos Patos em Consul Pool. Possui baixo volume de água e o acesso à sua base é feito por uma 

trilha de aproximadamente 500 m, visto na Figura 6.3.1-28. 

Figura 6.3.1-28- Salto Sete 
http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm, acessado em 23/07
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Explorada turisticamente a cachoeira Salto Sete está localizada no Cânion do Rio 

dos Patos em Consul Pool. Possui baixo volume de água e o acesso à sua base é feito por uma 

 

, acessado em 23/07/2012. 
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 - Salto Manduri

Conhecido popularmen

100 m de largura, é o mais extenso dos saltos conhecidos até agora e tem pouco volume de 

água. Localiza-se no Rio dos Patos e possui áreas próximas para banho, sendo um dos saltos 

mais procurados para visitação. Localizado em propriedade particular da família 

localiza no Manduri, visto na 

Fonte: www.caronainterativa.com.br

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Salto Manduri 

Conhecido popularmente por Salto Rickli, com 32 m de altura e aproximadamente 

100 m de largura, é o mais extenso dos saltos conhecidos até agora e tem pouco volume de 

se no Rio dos Patos e possui áreas próximas para banho, sendo um dos saltos 

ra visitação. Localizado em propriedade particular da família 

localiza no Manduri, visto na Figura 6.3.1-29. 

Figura 6.3.1-29- Salto Manduri 
www.caronainterativa.com.br, acessado em 23/07/2012.
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, com 32 m de altura e aproximadamente 

100 m de largura, é o mais extenso dos saltos conhecidos até agora e tem pouco volume de 

se no Rio dos Patos e possui áreas próximas para banho, sendo um dos saltos 

ra visitação. Localizado em propriedade particular da família Rickli e se 

 

em 23/07/2012. 
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 - Salto Barão do Rio Branco

Situado no Rio dos Patos, no Manduri. É um dos saltos mais procurados para 

visitação. Com 64 m de altura e significativo volume de águas, é utilizado para a geração de 

energia elétrica através de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica), de propriedade da “S

Clara Indústria de Cartões”. É possível chegar à base do salto através de uma escadaria com 

478 degraus, como mostrado na 

Fonte: http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Salto Barão do Rio Branco 

Situado no Rio dos Patos, no Manduri. É um dos saltos mais procurados para 

visitação. Com 64 m de altura e significativo volume de águas, é utilizado para a geração de 

energia elétrica através de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica), de propriedade da “S

Clara Indústria de Cartões”. É possível chegar à base do salto através de uma escadaria com 

478 degraus, como mostrado na Figura 6.3.1-30. 

Figura 6.3.1-30- Salto Barão do Rio Branco 
http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm, acessado em 23
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Situado no Rio dos Patos, no Manduri. É um dos saltos mais procurados para 

visitação. Com 64 m de altura e significativo volume de águas, é utilizado para a geração de 

energia elétrica através de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica), de propriedade da “Santa 

Clara Indústria de Cartões”. É possível chegar à base do salto através de uma escadaria com 

 

, acessado em 23/07/2012. 
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 - Canyon Perehouski

Localizado no vale de Barra Bonita, em propriedade particular, é um dos atrativos 

naturais mais visitados atualmente, um local propício para banho e caminhadas, contendo 

piscinas naturais, quedas de água e grutas. No local também, se localiza o Recanto 

Perehouski, vista na Figura

onde se oferece quiosques, área para camping, piscinas artificiais, e que mediante reserva 

antecipada, serve café da manhã, almoço e jantar.

Figura 6.3.1-31

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Canyon Perehouski 

Localizado no vale de Barra Bonita, em propriedade particular, é um dos atrativos 

s mais visitados atualmente, um local propício para banho e caminhadas, contendo 

piscinas naturais, quedas de água e grutas. No local também, se localiza o Recanto 

Figura 6.3.1-31, que possui uma pequena pousada rústica e colonial, 

e se oferece quiosques, área para camping, piscinas artificiais, e que mediante reserva 

antecipada, serve café da manhã, almoço e jantar. 

31- Vista do Recanto Perehouski (7.215.571,23 N 506.143,93 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 
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Localizado no vale de Barra Bonita, em propriedade particular, é um dos atrativos 

s mais visitados atualmente, um local propício para banho e caminhadas, contendo 

piscinas naturais, quedas de água e grutas. No local também, se localiza o Recanto 

31, que possui uma pequena pousada rústica e colonial, 

e se oferece quiosques, área para camping, piscinas artificiais, e que mediante reserva 

 
506.143,93 E) 
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 - Cachoeira da Água Enxofrada

Situada na localidade denominada Tigre, a 9,1 km da área urbana de 

Prudentópolis, encontra-se uma fonte de Água Sulfurosa, que se caracteriza pelo forte odor de 

enxofre na água, que brota das rochas de uma taipa atrás de uma cachoeira de 

aproximadamente 10 m de altura, como mostrado na 

Fonte: 

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Cachoeira da Água Enxofrada 

localidade denominada Tigre, a 9,1 km da área urbana de 

se uma fonte de Água Sulfurosa, que se caracteriza pelo forte odor de 

água, que brota das rochas de uma taipa atrás de uma cachoeira de 

m de altura, como mostrado na Figura 6.3.1-32. 

Figura 6.3.1-32- Cachoeira da Água Enxofrada 
Fonte: www.guamiranga.pr.gov.br, acessado em 23/07/2012.
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localidade denominada Tigre, a 9,1 km da área urbana de 

se uma fonte de Água Sulfurosa, que se caracteriza pelo forte odor de 

água, que brota das rochas de uma taipa atrás de uma cachoeira de 

 

, acessado em 23/07/2012. 
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- Igreja Matriz São Josafat

Os atrativos culturais existentes em Prudentópolis são, na maioria, reflexos da 

imigração ucraniana ocorrida em grande escala para o município a partir do final do século 

XIX até metade do século XX.

A Igreja Matriz São Josafat, em estilo bizantino,construída entre os anos de 1925 

a 1928, a matriz de São Josafat, tombada em 1979 pela Secretaria de Cultura do Estado do 

Paraná, como Patrimônio Artístico e Cultural do Paraná, poss

campanário, com seis sinos, uma estátua de cristo e uma gruta, com a imagem de Nossa 

Senhora de Lourdes. 

No seu interior encontra

em madeira. A arte dos trabalhos de entalhe em made

nos altares e outras relíquias trazidas da 

Construída em 1958, possui estilo gótico, com uma torre muito elevada e no seu 

interior onde destaca-se o altar

imagem de Nossa Senhora das Graças, destacam

visto na Figura 6.3.1-33. 

Fonte: http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Igreja Matriz São Josafat 

Os atrativos culturais existentes em Prudentópolis são, na maioria, reflexos da 

imigração ucraniana ocorrida em grande escala para o município a partir do final do século 

até metade do século XX. 

A Igreja Matriz São Josafat, em estilo bizantino,construída entre os anos de 1925 

a 1928, a matriz de São Josafat, tombada em 1979 pela Secretaria de Cultura do Estado do 

Paraná, como Patrimônio Artístico e Cultural do Paraná, possui em seu campo, um 

campanário, com seis sinos, uma estátua de cristo e uma gruta, com a imagem de Nossa 

No seu interior encontra-se oikonostás, uma coleção de ícones sacros entalhados 

em madeira. A arte dos trabalhos de entalhe em madeira, o artesanato das toalhas bordadas 

nos altares e outras relíquias trazidas da Ucrânia podem ser apreciadas no interior da igreja. 

Construída em 1958, possui estilo gótico, com uma torre muito elevada e no seu 

se o altar-mor, ricamente trabalhado em mármore que abriga uma 

imagem de Nossa Senhora das Graças, destacam-se seus vitrais laterais. O Santuário pode ser 

Figura 6.3.1-33-Igreja Matriz São Josafat 
http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm, acessado em 23/07
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Os atrativos culturais existentes em Prudentópolis são, na maioria, reflexos da 

imigração ucraniana ocorrida em grande escala para o município a partir do final do século 

A Igreja Matriz São Josafat, em estilo bizantino,construída entre os anos de 1925 

a 1928, a matriz de São Josafat, tombada em 1979 pela Secretaria de Cultura do Estado do 

ui em seu campo, um 

campanário, com seis sinos, uma estátua de cristo e uma gruta, com a imagem de Nossa 

uma coleção de ícones sacros entalhados 

ira, o artesanato das toalhas bordadas 

podem ser apreciadas no interior da igreja.  

Construída em 1958, possui estilo gótico, com uma torre muito elevada e no seu 

mente trabalhado em mármore que abriga uma 

se seus vitrais laterais. O Santuário pode ser 

 

, acessado em 23/07/2012. 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

 - Igreja São M

Igreja do Rito Católico Oriental Ucraniano localizada na zona rural

(Figura 6.3.1-34), na comunidade de Nova Galícia, destaca

seu estilo arquitetônico bizantino, marcado pelas cúpulas na parte exterior e pelos ícones 

sagrados no seu interior.  

Figura 
Fonte: http

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Miguel Arcanjo 

Igreja do Rito Católico Oriental Ucraniano localizada na zona rural

34), na comunidade de Nova Galícia, destaca-se por seu aspecto bucólico e por 

seu estilo arquitetônico bizantino, marcado pelas cúpulas na parte exterior e pelos ícones 

Figura 6.3.1-34- Igreja São Miguel Arcanjo, Prudentópolis 
Fonte: http://www.pedrohauck.net/, acessado em 23/07/2012.
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Igreja do Rito Católico Oriental Ucraniano localizada na zona rural do município 

se por seu aspecto bucólico e por 

seu estilo arquitetônico bizantino, marcado pelas cúpulas na parte exterior e pelos ícones 

 
 

, acessado em 23/07/2012. 
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 - Grupo Folclórico Ucraíno

O grupo conta com a participação de aproximadamente 70 componentes divididos 

entre os grupos adulto, infanto

Figura 6.3.1-35, que dedicam horas livres nos finais de semana para ensaios, reuniões 

estudos, procurando aprofundar

todo o país e até no exterior, participando de shows, festivais folclóricos e congressos.

Figura 
Fonte: http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm

 - Museu do Milênio

Criado com o intuito de resgatar e preserv

ucraniano foi inaugurado o Museu do Milênio em 1989, com a exposição temporária “Os 

ucranianos em Prudentópolis”, mostrando a arte sacra, artesanato, folclore, educação e 

instituições. O seu acervo é composto por objeto

documentos, fotografias e livros relacionados ao povo ucraniano.

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Grupo Folclórico Ucraíno-BrasileiroVesselka 

O grupo conta com a participação de aproximadamente 70 componentes divididos 

entre os grupos adulto, infanto-juvenil, infantil e musical, jovens amadores, como mostra na 

35, que dedicam horas livres nos finais de semana para ensaios, reuniões 

estudos, procurando aprofundar-se na cultura milenar do seu povo. O grupo é reconhecido em 

todo o país e até no exterior, participando de shows, festivais folclóricos e congressos.

Figura 6.3.1-35- Grupo Folclórico Ucraíno-Brasileiro 
http://www.ecoturismobrasil.com.br/fotos/prudentopolis.htm, acessado em 23/07/2012.

 

Museu do Milênio 

Criado com o intuito de resgatar e preservar a memória e história do imigrante 

ucraniano foi inaugurado o Museu do Milênio em 1989, com a exposição temporária “Os 

ucranianos em Prudentópolis”, mostrando a arte sacra, artesanato, folclore, educação e 

instituições. O seu acervo é composto por objetos de uso tradicionais, artesanato típico, 

documentos, fotografias e livros relacionados ao povo ucraniano. 
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O grupo conta com a participação de aproximadamente 70 componentes divididos 

juvenil, infantil e musical, jovens amadores, como mostra na 

35, que dedicam horas livres nos finais de semana para ensaios, reuniões e 

se na cultura milenar do seu povo. O grupo é reconhecido em 

todo o país e até no exterior, participando de shows, festivais folclóricos e congressos. 

 

acessado em 23/07/2012. 

ar a memória e história do imigrante 

ucraniano foi inaugurado o Museu do Milênio em 1989, com a exposição temporária “Os 

ucranianos em Prudentópolis”, mostrando a arte sacra, artesanato, folclore, educação e 

s de uso tradicionais, artesanato típico, 
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 - Grupo de Banduristas 

O Grupo Sloveiko

finalidade a preservação das tradições da cultura milenar ucraniana. A 

instrumento ucraniano com 55 cordas, de origem ocidental europeia. O grupo participa de 

eventos locais e regionais e

Figura 6.3.1-36 mostra alguns dos componentes do grupo.

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis

 - Gastronomia Típica

Na Gastronomia, os principais pratos típicos populares da cozinha ucraniana, são 

servidos nos restaurantes e estão presente na mesa dos descendentes ucranianos. 

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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Grupo de Banduristas Sloveiko 

Sloveiko é um grupo amador, que surgiu no ano de 1991 e tem por 

finalidade a preservação das tradições da cultura milenar ucraniana. A 

instrumento ucraniano com 55 cordas, de origem ocidental europeia. O grupo participa de 

eventos locais e regionais e vem obtendo grande sucesso, conta com 21 componentes. A 

36 mostra alguns dos componentes do grupo. 

Figura 6.3.1-36- Grupo de Banduristas Sloveiko 
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis, acessado em 23/07/2012.

Gastronomia Típica 

Na Gastronomia, os principais pratos típicos populares da cozinha ucraniana, são 

servidos nos restaurantes e estão presente na mesa dos descendentes ucranianos. 
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é um grupo amador, que surgiu no ano de 1991 e tem por 

finalidade a preservação das tradições da cultura milenar ucraniana. A bandura é um 

instrumento ucraniano com 55 cordas, de origem ocidental europeia. O grupo participa de 

vem obtendo grande sucesso, conta com 21 componentes. A 

 

acessado em 23/07/2012. 

Na Gastronomia, os principais pratos típicos populares da cozinha ucraniana, são 

servidos nos restaurantes e estão presente na mesa dos descendentes ucranianos.  
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 - Artesanato 

O artesanato produzido em Prudentópolis reflete a cultura oriunda dos povos 

eslavos. O bordado ucraniano, mostrado na 

expressivos componentes da cultura ucraniana. Ele revela o gosto pelo estético, o amor ao 

belo, o respeito à natureza. 

 As pessânkas (ovos pintados) se destacam e encantam os turistas pela sua beleza, 

como se pode ver na Figura

ressurreição de Cristo e na tênue casca do ovo apresenta

humanidade, suas crenças, esperanças e anseios. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

O artesanato produzido em Prudentópolis reflete a cultura oriunda dos povos 

eslavos. O bordado ucraniano, mostrado na Figura 6.3.1-37, é um dos mais estimados e 

expressivos componentes da cultura ucraniana. Ele revela o gosto pelo estético, o amor ao 

 

(ovos pintados) se destacam e encantam os turistas pela sua beleza, 

Figura 6.3.1.-38. Essas peças tem valor simbólico e representam a 

ressurreição de Cristo e na tênue casca do ovo apresenta-se, em símbolos, a história da 

humanidade, suas crenças, esperanças e anseios.  

 
Figura 6.3.1-37- Bordado Ucraniano 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis, acessado em 23/07/2012.

 
Figura 6.3.1-38-Pessânkas 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis, acessado em 23/07/2012.
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O artesanato produzido em Prudentópolis reflete a cultura oriunda dos povos 

37, é um dos mais estimados e 

expressivos componentes da cultura ucraniana. Ele revela o gosto pelo estético, o amor ao 

(ovos pintados) se destacam e encantam os turistas pela sua beleza, 

. Essas peças tem valor simbólico e representam a 

símbolos, a história da 

 

, acessado em 23/07/2012. 

 

, acessado em 23/07/2012. 
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 - Festas Gastronômicas e de Produtos Típicos

Bazar de Páscoa e Cultura Ucraniana é uma Feira organizada pela Paróquia São 

Josafat para venda de artesanato e produtos gastronômicos, em maior parte para serem bentos 

no Sábado de Aleluia e consumidos no Domingo de Páscoa, conforme tradição ucraniana.

 - Festas Etno-Culturais

A Noite Ucraniana é um evento promovido pelo Grupo Folcló

brasileiro Vesselka. 

A Páscoa em Prudentópolis é comemorada conforme tradições ucranianas, 

passadas de geração a geração. As festividades são iniciadas no Domingo de Ramos e 

encerradas no 1º Domingo após o Domingo de Páscoa. Na véspera (Sábado

costume, de muitas famílias, levarem à igreja uma cesta ornada contendo vários gêneros 

alimentícios – bapka, paska

para serem benzidos, ocasião em que o pátio da Igreja São J

com cestas coloridas. Os alimentos são preparados na sexta

Domingo de Páscoa com a família reunida, na primeira refeição do dia. 

- Outros Eventos

FENAFEP - Festa Nacional do Feijão Preto, Fest

padroeiro que é um dos maiores eventos que acontecem no município. 

6.3.1.8.3. Perfil do Visitante

No mapa do Paraná, os municípios da área de estudo localizam

importantes centros urbanos representados por Ponta Grossa e Guarapuava. Além disso, a 

região fica a pouco mais de 200 km da capital do Estado, Curitiba. Sendo que os principais

polos emissores de visitantes para a região são Curitiba e São Paulo. Ocasionalmente, há 

visitantes de outras regiões do país ou do exterior.  

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Festas Gastronômicas e de Produtos Típicos 

Bazar de Páscoa e Cultura Ucraniana é uma Feira organizada pela Paróquia São 

venda de artesanato e produtos gastronômicos, em maior parte para serem bentos 

no Sábado de Aleluia e consumidos no Domingo de Páscoa, conforme tradição ucraniana.

Culturais-Religiosas 

A Noite Ucraniana é um evento promovido pelo Grupo Folcló

A Páscoa em Prudentópolis é comemorada conforme tradições ucranianas, 

passadas de geração a geração. As festividades são iniciadas no Domingo de Ramos e 

encerradas no 1º Domingo após o Domingo de Páscoa. Na véspera (Sábado

costume, de muitas famílias, levarem à igreja uma cesta ornada contendo vários gêneros 

bapka, paska, ovos cozidos e pintados, manteiga, requeijão, sal, salame e

para serem benzidos, ocasião em que o pátio da Igreja São Josafat torna

com cestas coloridas. Os alimentos são preparados na sexta-feira Santa e consumidos no 

Domingo de Páscoa com a família reunida, na primeira refeição do dia. 

Outros Eventos 

Festa Nacional do Feijão Preto, Festa de São João Batista, a festa do 

padroeiro que é um dos maiores eventos que acontecem no município.  

Perfil do Visitante 

No mapa do Paraná, os municípios da área de estudo localizam

importantes centros urbanos representados por Ponta Grossa e Guarapuava. Além disso, a 

região fica a pouco mais de 200 km da capital do Estado, Curitiba. Sendo que os principais

polos emissores de visitantes para a região são Curitiba e São Paulo. Ocasionalmente, há 

visitantes de outras regiões do país ou do exterior.   
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Bazar de Páscoa e Cultura Ucraniana é uma Feira organizada pela Paróquia São 

venda de artesanato e produtos gastronômicos, em maior parte para serem bentos 

no Sábado de Aleluia e consumidos no Domingo de Páscoa, conforme tradição ucraniana. 

A Noite Ucraniana é um evento promovido pelo Grupo Folclórico Ucraíno-

A Páscoa em Prudentópolis é comemorada conforme tradições ucranianas, 

passadas de geração a geração. As festividades são iniciadas no Domingo de Ramos e 

encerradas no 1º Domingo após o Domingo de Páscoa. Na véspera (Sábado de Aleluia) é 

costume, de muitas famílias, levarem à igreja uma cesta ornada contendo vários gêneros 

, ovos cozidos e pintados, manteiga, requeijão, sal, salame ekrim – 

osafat torna-se repleto de pessoas 

feira Santa e consumidos no 

 

a de São João Batista, a festa do 

 

No mapa do Paraná, os municípios da área de estudo localizam-se próximo a dois 

importantes centros urbanos representados por Ponta Grossa e Guarapuava. Além disso, a 

região fica a pouco mais de 200 km da capital do Estado, Curitiba. Sendo que os principais 

polos emissores de visitantes para a região são Curitiba e São Paulo. Ocasionalmente, há 
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 - Tempo de permanência do visitante na região

Os visitantes costumam permanecer entre 2 a 3 dias na região, ger

período de férias e feriados prolongados. As maiores taxas de ocupação dos meios de 

hospedagem são registradas no mês de dezembro, quando ocorrem as comemorações de final 

de ano como o natal e o Ano Novo, e também em Fevereiro durante o período 

Durante o restante do ano é na Páscoa que se registra uma visitação maior à região, assim 

como na ocasião em que são realizados eventos locais, como festas religiosas.  

 - Meios de Hospedagem mais utilizados

A maioria dos turistas utilizam os 

utilizado, principalmente durante a realização de festas  ou eventos locais, são as casas de 

parentes e amigos e, em períodos como o Carnaval, também são muito procuradas áreas para 

acampamento. Ainda em relaçã

parcela de leitos disponíveis na região.  Dentre as opções de alimentação para os visitantes 

nos municípios da área de estudo, destacam

lanchonetes.    

 - Motivo da visita

Segundo consta no Inventário Turístico dos municípios da área de estudo o 

principal motivo para o turista visitar a região é conhecer os atrativos naturais (Cachoeiras, 

Saltos) e culturais (Monumentos à imigração Ucraína). O fato dos três mu

encontrarem-se numa rota rodoviária muito utilizada por ligar importantes centros urbanos do 

Paraná, a saber: Curitiba 

Guarapuava, pela BR 373, torna esses municípios locais de passagem, sen

registro de visitantes que permanecem menos de 24 horas no mesmo.
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Tempo de permanência do visitante na região 

Os visitantes costumam permanecer entre 2 a 3 dias na região, ger

período de férias e feriados prolongados. As maiores taxas de ocupação dos meios de 

hospedagem são registradas no mês de dezembro, quando ocorrem as comemorações de final 

de ano como o natal e o Ano Novo, e também em Fevereiro durante o período 

Durante o restante do ano é na Páscoa que se registra uma visitação maior à região, assim 

como na ocasião em que são realizados eventos locais, como festas religiosas.  

Meios de Hospedagem mais utilizados 

A maioria dos turistas utilizam os serviços de hotéis.  Outro meio de hospedagem 

utilizado, principalmente durante a realização de festas  ou eventos locais, são as casas de 

parentes e amigos e, em períodos como o Carnaval, também são muito procuradas áreas para 

Ainda em relação aos meios de hospedagem, Prudentópolis possui a maior 

parcela de leitos disponíveis na região.  Dentre as opções de alimentação para os visitantes 

nos municípios da área de estudo, destacam-se, os restaurantes, churrascarias, bares e 

visita 

Segundo consta no Inventário Turístico dos municípios da área de estudo o 

principal motivo para o turista visitar a região é conhecer os atrativos naturais (Cachoeiras, 

Saltos) e culturais (Monumentos à imigração Ucraína). O fato dos três mu

se numa rota rodoviária muito utilizada por ligar importantes centros urbanos do 

Paraná, a saber: Curitiba – Guarapuava/Foz do Iguaçu, pela BR 277 e Ponta Grossa 

Guarapuava, pela BR 373, torna esses municípios locais de passagem, sen

registro de visitantes que permanecem menos de 24 horas no mesmo. 
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Os visitantes costumam permanecer entre 2 a 3 dias na região, geralmente em 

período de férias e feriados prolongados. As maiores taxas de ocupação dos meios de 

hospedagem são registradas no mês de dezembro, quando ocorrem as comemorações de final 

de ano como o natal e o Ano Novo, e também em Fevereiro durante o período do Carnaval. 

Durante o restante do ano é na Páscoa que se registra uma visitação maior à região, assim 

como na ocasião em que são realizados eventos locais, como festas religiosas.   

serviços de hotéis.  Outro meio de hospedagem 

utilizado, principalmente durante a realização de festas  ou eventos locais, são as casas de 

parentes e amigos e, em períodos como o Carnaval, também são muito procuradas áreas para 

aos meios de hospedagem, Prudentópolis possui a maior 

parcela de leitos disponíveis na região.  Dentre as opções de alimentação para os visitantes 

se, os restaurantes, churrascarias, bares e 

Segundo consta no Inventário Turístico dos municípios da área de estudo o 

principal motivo para o turista visitar a região é conhecer os atrativos naturais (Cachoeiras, 

Saltos) e culturais (Monumentos à imigração Ucraína). O fato dos três municípios 

se numa rota rodoviária muito utilizada por ligar importantes centros urbanos do 

Guarapuava/Foz do Iguaçu, pela BR 277 e Ponta Grossa – 

Guarapuava, pela BR 373, torna esses municípios locais de passagem, sendo constante o 
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 - Gastos realizados pelo turista

O gasto médio realizado pelo turista nos municípios da área estudos, seja na 

alimentação, compra de artesanato local, e outros serviços disp

R$ 200,00 a R$ 250,00 por dia.

 - Demanda turística 

Os dados do inventário turísticos dos municípios da área de estudo indicam que os 

turistas que visitam a região são: 

 

• A maioria procede de grandes centros urbanos da 

apenas uma pequena parcela vem do exterior;

• Na sua maioria são profissionais liberais com formação superior; 

• Com idade entre 20 a 34 anos; 

• Viajam em grupos de familiares, grupos de amigos, utilizando veículo próprio e 

ônibus, e permanecendo em média de 2 a 3 dias nos municípios das áreas de estudo;

• Utilizam o hotel como principal meio de hospedagem;

• Realizam um gasto médio diário em torno de R$ 200,00, sem incluir hospedagem. 

6.3.1.9. Usos da Água 

Em relação aos usos da água no

recurso natural tem sido destinado principalmente para o uso doméstico, irrigação de culturas 

agrícolas, pecuária e suinocultura, e para a dessedentação de animais. 

Em alguns rios da região é encontrada uma

Totais e Escherichia coli nas águas, tornando alguns locais impróprios para banho ao ar livre, 

devido ao lançamento de esgoto direto nos rios, notadamente nas áreas mais urbanizadas, 

como é o caso da cidade de Prudentópolis

estudos, a Figura 6.3.1-39 mostra a ponte sobre o rio dos Patos na BR 373.
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Gastos realizados pelo turista 

O gasto médio realizado pelo turista nos municípios da área estudos, seja na 

alimentação, compra de artesanato local, e outros serviços disponíveis aos visitantes é entre  

R$ 200,00 a R$ 250,00 por dia. 

Demanda turística  

Os dados do inventário turísticos dos municípios da área de estudo indicam que os 

turistas que visitam a região são:  

A maioria procede de grandes centros urbanos da Região Sul e Sudeste do Brasil, e 

apenas uma pequena parcela vem do exterior; 

Na sua maioria são profissionais liberais com formação superior; 

Com idade entre 20 a 34 anos;  

Viajam em grupos de familiares, grupos de amigos, utilizando veículo próprio e 

ônibus, e permanecendo em média de 2 a 3 dias nos municípios das áreas de estudo;

Utilizam o hotel como principal meio de hospedagem; 

Realizam um gasto médio diário em torno de R$ 200,00, sem incluir hospedagem. 

Em relação aos usos da água nos municípios da área de estudos, o consumo deste 

recurso natural tem sido destinado principalmente para o uso doméstico, irrigação de culturas 

agrícolas, pecuária e suinocultura, e para a dessedentação de animais.  

Em alguns rios da região é encontrada uma alta concentração de Coliformes 

nas águas, tornando alguns locais impróprios para banho ao ar livre, 

devido ao lançamento de esgoto direto nos rios, notadamente nas áreas mais urbanizadas, 

como é o caso da cidade de Prudentópolis. Este é o caso do rio dos Patos, maior rio da área de 

39 mostra a ponte sobre o rio dos Patos na BR 373.
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O gasto médio realizado pelo turista nos municípios da área estudos, seja na 

oníveis aos visitantes é entre  

Os dados do inventário turísticos dos municípios da área de estudo indicam que os 

Região Sul e Sudeste do Brasil, e 

Na sua maioria são profissionais liberais com formação superior;  

Viajam em grupos de familiares, grupos de amigos, utilizando veículo próprio e 

ônibus, e permanecendo em média de 2 a 3 dias nos municípios das áreas de estudo; 

Realizam um gasto médio diário em torno de R$ 200,00, sem incluir hospedagem.  

s municípios da área de estudos, o consumo deste 

recurso natural tem sido destinado principalmente para o uso doméstico, irrigação de culturas 

alta concentração de Coliformes 

nas águas, tornando alguns locais impróprios para banho ao ar livre, 

devido ao lançamento de esgoto direto nos rios, notadamente nas áreas mais urbanizadas, 

. Este é o caso do rio dos Patos, maior rio da área de 

39 mostra a ponte sobre o rio dos Patos na BR 373. 
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Figura 6.3.1-39- Vista da ponte sobre o Rio dos Patos na BR 373 (7.212.187.9

Também é comum, especialmente na zona rural dos municípios da área de estudo, 

a utilização inadequada das terras no entorno dos rios na criação de animas (bovinos, suínos e 

ovinos), assim como o lançame

Estudos mostram que o chorume (oriundo, neste caso, do conjunto de fezes, urina, 

pêlos e água da lavagem dos chiqueiros) constitui um dos principais fatores de poluição 

hídrica na região. O problema tornou

Agronômico do Paraná desenvolveu por meio de um projeto o "Índice de Qualidade 

Ambiental da Suinocultura 

demonstrado ser uma ferramenta valiosa para o diagnóstico e avalia

questões ambientais relacionadas à suinocultura nas propriedades suinícolas do estado.

Os usos consuntivos dos recursos hídricos no Estado do Paraná, que envolvem 

derivação de águas, estão associados ao abastecimento humano, à dessedenta

irrigação, ao abastecimento industrial e à aquicultura. São regulamentados pela SUDERHSA 

(Instituto das Águas do Paraná), fornecendo a outorga dos usos da água.
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Vista da ponte sobre o Rio dos Patos na BR 373 (7.212.187.9
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Também é comum, especialmente na zona rural dos municípios da área de estudo, 

a utilização inadequada das terras no entorno dos rios na criação de animas (bovinos, suínos e 

ovinos), assim como o lançamento “in natura” de esgoto sanitário. 

Estudos mostram que o chorume (oriundo, neste caso, do conjunto de fezes, urina, 

pêlos e água da lavagem dos chiqueiros) constitui um dos principais fatores de poluição 

hídrica na região. O problema tornou-se tão preocupante que o IAPAR 

Agronômico do Paraná desenvolveu por meio de um projeto o "Índice de Qualidade 

Ambiental da Suinocultura - IQAS", para ser aplicado em todo o Paraná, e que tem 

demonstrado ser uma ferramenta valiosa para o diagnóstico e avalia

questões ambientais relacionadas à suinocultura nas propriedades suinícolas do estado.

Os usos consuntivos dos recursos hídricos no Estado do Paraná, que envolvem 

derivação de águas, estão associados ao abastecimento humano, à dessedenta

irrigação, ao abastecimento industrial e à aquicultura. São regulamentados pela SUDERHSA 

(Instituto das Águas do Paraná), fornecendo a outorga dos usos da água.
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Vista da ponte sobre o Rio dos Patos na BR 373 (7.212.187.96 N 494.319,33) 

Também é comum, especialmente na zona rural dos municípios da área de estudo, 

a utilização inadequada das terras no entorno dos rios na criação de animas (bovinos, suínos e 

Estudos mostram que o chorume (oriundo, neste caso, do conjunto de fezes, urina, 

pêlos e água da lavagem dos chiqueiros) constitui um dos principais fatores de poluição 

pante que o IAPAR – Instituto 

Agronômico do Paraná desenvolveu por meio de um projeto o "Índice de Qualidade 

IQAS", para ser aplicado em todo o Paraná, e que tem 

demonstrado ser uma ferramenta valiosa para o diagnóstico e avaliação das principais 

questões ambientais relacionadas à suinocultura nas propriedades suinícolas do estado. 

Os usos consuntivos dos recursos hídricos no Estado do Paraná, que envolvem 

derivação de águas, estão associados ao abastecimento humano, à dessedentação animal, à 

irrigação, ao abastecimento industrial e à aquicultura. São regulamentados pela SUDERHSA 

(Instituto das Águas do Paraná), fornecendo a outorga dos usos da água. 
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A partir dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e dos estudos e 

levantamentos realizados foram identificados os usos dos recursos hídricos, sendo 

evidenciados os seguintes cenários de uso:

 - Abastecimento de água

É pouco expressiva a necessidade de água para o consumo humano nas 

proximidades do reservatório a ser formado pela PCH 

atendimento na rede geral de abastecimento nas sedes dos municípios e, principalmente nas 

comunidades rurais onde o 

poços cacimbas e poços profundos.

- Dessedentação de animais 

Na região ocorre segundo a literatura por hectare a distribuição de 0,3 suínos, de 0 

a 5 aves e de 0 a 0,2 bovinos não sendo este uso expressivo. 

Nacional dos Recursos Hídricos (Lei n°. 9.433/1997) defin

caso de escassez hídrica, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais. 

- Aquicultura  

Segundo a literatura a demanda para esta modalidade de uso de água ocupa cerca 

de 30m² por hectare. 

A captação dos recursos hídricos para os tanques e viveiros ocasiona alterações na 

qualidade da água superficial em função da evaporação, devido às próprias características das 

estruturas de cultivo (grandes espelhos d’água com pouca profundi

devolvida ao ambiente.  

A piscicultura de água doce, no interior do estado do Paraná incrementa a renda 

do produtor e disponibiliza a oferta de pescados cultivados, além de gerar um aumento no 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

A partir dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e dos estudos e 

s realizados foram identificados os usos dos recursos hídricos, sendo 

evidenciados os seguintes cenários de uso: 

Abastecimento de água 

pouco expressiva a necessidade de água para o consumo humano nas 

proximidades do reservatório a ser formado pela PCH KM 19, considerando a deficiência de 

atendimento na rede geral de abastecimento nas sedes dos municípios e, principalmente nas 

 sistema de abastecimento de água é efetivado através de nascentes, 

poços cacimbas e poços profundos. 

Dessedentação de animais  

Na região ocorre segundo a literatura por hectare a distribuição de 0,3 suínos, de 0 

a 5 aves e de 0 a 0,2 bovinos não sendo este uso expressivo. Salienta

Nacional dos Recursos Hídricos (Lei n°. 9.433/1997) define, em seu artigo primeiro que, em 

caso de escassez hídrica, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

 

 

Segundo a literatura a demanda para esta modalidade de uso de água ocupa cerca 

A captação dos recursos hídricos para os tanques e viveiros ocasiona alterações na 

qualidade da água superficial em função da evaporação, devido às próprias características das 

estruturas de cultivo (grandes espelhos d’água com pouca profundi

A piscicultura de água doce, no interior do estado do Paraná incrementa a renda 

do produtor e disponibiliza a oferta de pescados cultivados, além de gerar um aumento no 
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A partir dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e dos estudos e 

s realizados foram identificados os usos dos recursos hídricos, sendo 

pouco expressiva a necessidade de água para o consumo humano nas 

onsiderando a deficiência de 

atendimento na rede geral de abastecimento nas sedes dos municípios e, principalmente nas 

sistema de abastecimento de água é efetivado através de nascentes, 

Na região ocorre segundo a literatura por hectare a distribuição de 0,3 suínos, de 0 

Salienta-se que a Política 

e, em seu artigo primeiro que, em 

caso de escassez hídrica, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

Segundo a literatura a demanda para esta modalidade de uso de água ocupa cerca 

A captação dos recursos hídricos para os tanques e viveiros ocasiona alterações na 

qualidade da água superficial em função da evaporação, devido às próprias características das 

estruturas de cultivo (grandes espelhos d’água com pouca profundidade), antes de ser 

A piscicultura de água doce, no interior do estado do Paraná incrementa a renda 

do produtor e disponibiliza a oferta de pescados cultivados, além de gerar um aumento no 
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nível de empregos na área rural. O binômio 

incorporação da pesca esportiva, apesar da não existência de um conjunto de espécies que 

justifique o estabelecimento de atividade pesqueira expressiva. 

formação topográfica do Paraná 

é o caminho natural para a piscicultura regional.

Neste sentido, vale ressaltar a existência na AID da PCH KM 1

viveiros escavados para a criação de peixes. Segundo informações 

onde estão situados, estes viveiros ou 

de algumas espécies de peixes, como a Tilápia

com o proprietário do local esses peixes, ainda em

com outros piscicultores da própria região e de outras regiões do Paraná.

Figura 6.3.1-40

 - Irrigação 

Na região em estudo não foi identificado nenhum caso de uso de água superficial 

do rio para agricultura irrigada, de forma extensiva. O setor agrícola, fundamentado 

principalmente pela irrigação, é um dos principais usu

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

nível de empregos na área rural. O binômio lazer e pesca tem sido dinamizada com a recente 

incorporação da pesca esportiva, apesar da não existência de um conjunto de espécies que 

justifique o estabelecimento de atividade pesqueira expressiva. O potencial hídrico e a 

formação topográfica do Paraná viabilizam a implantação de viveiros escavados e açudes, que 

é o caminho natural para a piscicultura regional. 

Neste sentido, vale ressaltar a existência na AID da PCH KM 1

viveiros escavados para a criação de peixes. Segundo informações do proprietário do local 

onde estão situados, estes viveiros ou tanques são utilizados notadamente para a reprodução 

de algumas espécies de peixes, como a Tilápia, por exemplo, (Figura

com o proprietário do local esses peixes, ainda em fase de crescimento, são comercializados 

com outros piscicultores da própria região e de outras regiões do Paraná.

40– Propriedade com viveiros escavados para criação de peixes
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Na região em estudo não foi identificado nenhum caso de uso de água superficial 

do rio para agricultura irrigada, de forma extensiva. O setor agrícola, fundamentado 

principalmente pela irrigação, é um dos principais usuários consuntivos dos recursos hídricos 
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lazer e pesca tem sido dinamizada com a recente 

incorporação da pesca esportiva, apesar da não existência de um conjunto de espécies que 

O potencial hídrico e a 

viabilizam a implantação de viveiros escavados e açudes, que 

Neste sentido, vale ressaltar a existência na AID da PCH KM 19 de um sistema de 

do proprietário do local 

tanques são utilizados notadamente para a reprodução 

(Figura 6.3.1-40). De acordo 

fase de crescimento, são comercializados 

com outros piscicultores da própria região e de outras regiões do Paraná.  

 
Propriedade com viveiros escavados para criação de peixes 

Na região em estudo não foi identificado nenhum caso de uso de água superficial 

do rio para agricultura irrigada, de forma extensiva. O setor agrícola, fundamentado 

ários consuntivos dos recursos hídricos 
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do território paranaense sendo que, neste setor produtivo, pode ocorrer a maioria das 

intervenções para a melhoria da utilização dos recursos hídricos, o que é de fundamental 

importância aos processos produtivos. 

 - Uso Industrial

Na região em estudo não é significativo o consumo de água para fins industriais. 

Segundo informações obtidas na região, a grande maioria das micro e pequenas indústrias são 

abastecidas de água pela Sanepar, ou através de autarquias ou das ad

Importante fonte de demanda de recursos hídricos são os ramos de: papel e celulose, olarias, 

alimentos em geral, solventes, limpeza e polimento, tintas, bebidas, abatedouros e frigoríficos, 

entre outros.  

 - Navegação  

Nos conceitos multimodais da atualidade, a modalidade de transporte hidroviário 

não é praticada na região em que se insere a área de estudos. Apesar de estudos desenvolvidos 

desde o século 18 para navegabilidade do Rio Ivaí, esta modalidade de transporte não existe 

na região.  

- Pesca 

No interior do estado do Paraná a pesca é uma atividade de caráter recreativo, não 

possuindo qualquer tipo de expressão comercial. Na área de estudo verifica

pesca de carácter comercial, mas segundo relato de moradores locais

recreativa.  

 - Atividades de turismo e lazer

As atividades de lazer vinculadas aos recursos hídricos interiores do estado do 

Paraná, principalmente na área de estudos, envolvem a recreação de contato primário em rios, 

corredeiras e cachoeiras, lagos naturais e estâncias hidrotermais, atividades esportivas em 

reservatórios artificiais (principalmente reservatórios de usinas hidrelétricas), a prática da 
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do território paranaense sendo que, neste setor produtivo, pode ocorrer a maioria das 

intervenções para a melhoria da utilização dos recursos hídricos, o que é de fundamental 

importância aos processos produtivos.  

Uso Industrial 

Na região em estudo não é significativo o consumo de água para fins industriais. 

Segundo informações obtidas na região, a grande maioria das micro e pequenas indústrias são 

abastecidas de água pela Sanepar, ou através de autarquias ou das administrações municipais. 

Importante fonte de demanda de recursos hídricos são os ramos de: papel e celulose, olarias, 

alimentos em geral, solventes, limpeza e polimento, tintas, bebidas, abatedouros e frigoríficos, 

multimodais da atualidade, a modalidade de transporte hidroviário 

não é praticada na região em que se insere a área de estudos. Apesar de estudos desenvolvidos 

desde o século 18 para navegabilidade do Rio Ivaí, esta modalidade de transporte não existe 

No interior do estado do Paraná a pesca é uma atividade de caráter recreativo, não 

possuindo qualquer tipo de expressão comercial. Na área de estudo verifica

pesca de carácter comercial, mas segundo relato de moradores locais

Atividades de turismo e lazer 

As atividades de lazer vinculadas aos recursos hídricos interiores do estado do 

Paraná, principalmente na área de estudos, envolvem a recreação de contato primário em rios, 

ras, lagos naturais e estâncias hidrotermais, atividades esportivas em 

reservatórios artificiais (principalmente reservatórios de usinas hidrelétricas), a prática da 
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do território paranaense sendo que, neste setor produtivo, pode ocorrer a maioria das 

intervenções para a melhoria da utilização dos recursos hídricos, o que é de fundamental 

Na região em estudo não é significativo o consumo de água para fins industriais. 

Segundo informações obtidas na região, a grande maioria das micro e pequenas indústrias são 

ministrações municipais. 

Importante fonte de demanda de recursos hídricos são os ramos de: papel e celulose, olarias, 

alimentos em geral, solventes, limpeza e polimento, tintas, bebidas, abatedouros e frigoríficos, 

multimodais da atualidade, a modalidade de transporte hidroviário 

não é praticada na região em que se insere a área de estudos. Apesar de estudos desenvolvidos 

desde o século 18 para navegabilidade do Rio Ivaí, esta modalidade de transporte não existe 

No interior do estado do Paraná a pesca é uma atividade de caráter recreativo, não 

possuindo qualquer tipo de expressão comercial. Na área de estudo verifica-se que não há 

pesca de carácter comercial, mas segundo relato de moradores locais, apenas a pesca 

As atividades de lazer vinculadas aos recursos hídricos interiores do estado do 

Paraná, principalmente na área de estudos, envolvem a recreação de contato primário em rios, 

ras, lagos naturais e estâncias hidrotermais, atividades esportivas em 

reservatórios artificiais (principalmente reservatórios de usinas hidrelétricas), a prática da 
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canoagem (rafting) e da pesca esportiva em estabelecimentos do tipo “pesque

um dos possíveis usos de água na região após a implantação do aproveitamento PCH KM 1

 - Controle de Cheias

A área do reservatório da PCH KM 1

utilizada diretamente para se efetuar o controle de cheias. Também foi constatado através de 

pesquisa junto às prefeituras dos municípios da área de estudo que não existe nenhum sistema 

de controle de cheias no Rio d

6.3.1.9.1. Considerações sobre os Usos da Água

Os usos da água devem assegurar a sua qualidade. Há uma preocupação, 

frequentemente manifestada por alguns estudos do SUDERHSA e da UFPR, em distintas 

regiões do Estado do Paraná, com a situação atual dos recu

Os principais poluentes nas áreas rurais são a matéria orgânica, os sedimentos, 

nutrientes e os pesticidas, transportados principalmente pelo escoamento da água oriunda das 

terras agricultadas. Na área de estudos, a zona que margeia o Rio d

décadas teve como principal cultura a lavoura tradicional (milho, feijão), e o cultivo de fumo. 

As malhas viárias, representadas pelas estradas rurais e caminhos internos das 

propriedades, em geral construídas e conservadas de mod

significativa para a erosão e a contaminação da água com resíduos sólidos.

Além do controle dos dejetos, deve

contaminação da água por resíduos, inclusive os gerados na utilização de agrot

percepção de que a água é fator preocupante e limitante na Região Centro

necessidade do desenvolvimento da consciência da necessidade de uma gestão efetiva do uso 

da água e nem da preservação de seus mananciais. A população

também não estariam cuidando da água.
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) e da pesca esportiva em estabelecimentos do tipo “pesque

um dos possíveis usos de água na região após a implantação do aproveitamento PCH KM 1

Controle de Cheias 

A área do reservatório da PCH KM 19 devido à sua pequena dimensão não será 

utilizada diretamente para se efetuar o controle de cheias. Também foi constatado através de 

pesquisa junto às prefeituras dos municípios da área de estudo que não existe nenhum sistema 

de controle de cheias no Rio dos Patos.  

Considerações sobre os Usos da Água 

Os usos da água devem assegurar a sua qualidade. Há uma preocupação, 

frequentemente manifestada por alguns estudos do SUDERHSA e da UFPR, em distintas 

regiões do Estado do Paraná, com a situação atual dos recursos hídricos. 

Os principais poluentes nas áreas rurais são a matéria orgânica, os sedimentos, 

nutrientes e os pesticidas, transportados principalmente pelo escoamento da água oriunda das 

terras agricultadas. Na área de estudos, a zona que margeia o Rio dos Patos, durante muitas 

décadas teve como principal cultura a lavoura tradicional (milho, feijão), e o cultivo de fumo. 

As malhas viárias, representadas pelas estradas rurais e caminhos internos das 

propriedades, em geral construídas e conservadas de modo inadequado, contribuem de forma 

significativa para a erosão e a contaminação da água com resíduos sólidos.

Além do controle dos dejetos, deve-se buscar a redução dos níveis de 

contaminação da água por resíduos, inclusive os gerados na utilização de agrot

percepção de que a água é fator preocupante e limitante na Região Centro

necessidade do desenvolvimento da consciência da necessidade de uma gestão efetiva do uso 

da água e nem da preservação de seus mananciais. A população urbana e as agroindústrias 

também não estariam cuidando da água. 
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) e da pesca esportiva em estabelecimentos do tipo “pesque-pague”. Este é 

um dos possíveis usos de água na região após a implantação do aproveitamento PCH KM 19. 

devido à sua pequena dimensão não será 

utilizada diretamente para se efetuar o controle de cheias. Também foi constatado através de 

pesquisa junto às prefeituras dos municípios da área de estudo que não existe nenhum sistema 

Os usos da água devem assegurar a sua qualidade. Há uma preocupação, 

frequentemente manifestada por alguns estudos do SUDERHSA e da UFPR, em distintas 

rsos hídricos.  

Os principais poluentes nas áreas rurais são a matéria orgânica, os sedimentos, 

nutrientes e os pesticidas, transportados principalmente pelo escoamento da água oriunda das 

os Patos, durante muitas 

décadas teve como principal cultura a lavoura tradicional (milho, feijão), e o cultivo de fumo.  

As malhas viárias, representadas pelas estradas rurais e caminhos internos das 

o inadequado, contribuem de forma 

significativa para a erosão e a contaminação da água com resíduos sólidos. 

se buscar a redução dos níveis de 

contaminação da água por resíduos, inclusive os gerados na utilização de agrotóxicos. Há uma 

percepção de que a água é fator preocupante e limitante na Região Centro-Sul do Paraná. Há 

necessidade do desenvolvimento da consciência da necessidade de uma gestão efetiva do uso 

urbana e as agroindústrias 
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Os problemas ambientais decorrentes da concentração agroindustrial e a possível 

escassez da água deverão limitar a expansão de plantas industriais no futuro, especialmente o 

da agroindústria da região. As plantas industriais devem se adaptar para economizar água, 

tratar efluentes, utilizar tecnologias poupadoras, que produzam menos resíduos, fuligem e 

odores, admitem os agricultores da região. 

O problema da poluição das águas no meio rural p

contexto da estrutura agrária do estado do Paraná, onde nesta região é baseada na pequena 

propriedade, no uso intenso do solo para a agricultura e na topografia desfavorável (60% do 

território do Paraná está enquadrado em cl

declividade predominante acima de 20%). 

A poluição da água por coliformes fecais, nas áreas rurais do Paraná está 

associada principalmente à criação de suínos. A maior parte deste volume de dejetos é 

armazenada, juntamente com outros dejetos, não recebe tratamento adequado e é aplicada no 

solo como fertilizante.  

Na maioria das vezes os dejetos são despejados diretamente nos córregos e 

riachos. Outro problema, é que em muitas propriedades o volume gerado é s

capacidade de armazenamento da mesma, não permitindo que o dejeto permaneça o tempo 

necessário para sua estabilização.

Os agrotóxicos, na maioria das vezes, são utilizados sem cuidados técnicos e 

ambientais. Estudos mostram que cerca de 40% do pr

desejado e as embalagens já utilizadas são armazenadas em local inadequado. O uso adequado 

do solo e da água, aliado às práticas de manejo e conservação exigidas para cada sistema de 

cultivo ou criação, poderia reverter o p

de reduzir as perdas, tanto de solo como de nutrientes.

Há uma preocupação com a questão da escassez da água que pode ser agravada 

pelo reflorestamento. Pode ocorrer forte escassez de água na região, e 

terão que se adaptar. O impacto do aumento do reflorestamento com espécies exóticas, 
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Os problemas ambientais decorrentes da concentração agroindustrial e a possível 

escassez da água deverão limitar a expansão de plantas industriais no futuro, especialmente o 

da região. As plantas industriais devem se adaptar para economizar água, 

tratar efluentes, utilizar tecnologias poupadoras, que produzam menos resíduos, fuligem e 

odores, admitem os agricultores da região.  

O problema da poluição das águas no meio rural paranaense deve ser entendido no 

contexto da estrutura agrária do estado do Paraná, onde nesta região é baseada na pequena 

propriedade, no uso intenso do solo para a agricultura e na topografia desfavorável (60% do 

território do Paraná está enquadrado em classe de aptidão agrícola bastante restrita 

declividade predominante acima de 20%).  

A poluição da água por coliformes fecais, nas áreas rurais do Paraná está 

associada principalmente à criação de suínos. A maior parte deste volume de dejetos é 

nada, juntamente com outros dejetos, não recebe tratamento adequado e é aplicada no 

Na maioria das vezes os dejetos são despejados diretamente nos córregos e 

riachos. Outro problema, é que em muitas propriedades o volume gerado é s

capacidade de armazenamento da mesma, não permitindo que o dejeto permaneça o tempo 

necessário para sua estabilização. 

Os agrotóxicos, na maioria das vezes, são utilizados sem cuidados técnicos e 

ambientais. Estudos mostram que cerca de 40% do produto aplicado não atinge o alvo 

desejado e as embalagens já utilizadas são armazenadas em local inadequado. O uso adequado 

do solo e da água, aliado às práticas de manejo e conservação exigidas para cada sistema de 

cultivo ou criação, poderia reverter o processo de degradação dos recursos considerados, além 

de reduzir as perdas, tanto de solo como de nutrientes. 

Há uma preocupação com a questão da escassez da água que pode ser agravada 

pelo reflorestamento. Pode ocorrer forte escassez de água na região, e 

terão que se adaptar. O impacto do aumento do reflorestamento com espécies exóticas, 
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Os problemas ambientais decorrentes da concentração agroindustrial e a possível 

escassez da água deverão limitar a expansão de plantas industriais no futuro, especialmente o 

da região. As plantas industriais devem se adaptar para economizar água, 

tratar efluentes, utilizar tecnologias poupadoras, que produzam menos resíduos, fuligem e 

aranaense deve ser entendido no 

contexto da estrutura agrária do estado do Paraná, onde nesta região é baseada na pequena 

propriedade, no uso intenso do solo para a agricultura e na topografia desfavorável (60% do 

asse de aptidão agrícola bastante restrita – com 

A poluição da água por coliformes fecais, nas áreas rurais do Paraná está 

associada principalmente à criação de suínos. A maior parte deste volume de dejetos é 

nada, juntamente com outros dejetos, não recebe tratamento adequado e é aplicada no 

Na maioria das vezes os dejetos são despejados diretamente nos córregos e 

riachos. Outro problema, é que em muitas propriedades o volume gerado é superior à 

capacidade de armazenamento da mesma, não permitindo que o dejeto permaneça o tempo 

Os agrotóxicos, na maioria das vezes, são utilizados sem cuidados técnicos e 

oduto aplicado não atinge o alvo 

desejado e as embalagens já utilizadas são armazenadas em local inadequado. O uso adequado 

do solo e da água, aliado às práticas de manejo e conservação exigidas para cada sistema de 

rocesso de degradação dos recursos considerados, além 

Há uma preocupação com a questão da escassez da água que pode ser agravada 

pelo reflorestamento. Pode ocorrer forte escassez de água na região, e os produtores rurais 

terão que se adaptar. O impacto do aumento do reflorestamento com espécies exóticas, 
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sobretudo o pinos e o eucalipto, é frequentemente lembrado. A preocupação principal está 

relacionada com a constatação de que muitas vezes o reflorest

cursos d´água, vertentes, declives e tipos de solo. Diversos estudos demonstram preocupação 

com os impactos do reflorestamento sobre as fontes de água.

6.3.1.10. Planos e Programas Governamentais na Área de Estudos

Este tópico visa inf

atendidos pelos diversos programas sociais e de transferência de renda. De início, é 

importante destacar que os recursos desses programas têm origem tanto no Governo Estadual 

como no Federal.  Nessa pers

desenvolvidos, tanto pelo Governo Estadual como pelo Governo Federal. 

O Programa Luz Fraterna

conta de luz dos domicílios que consomem até 100 kWh de ele

participar do Programa, além de atender ao requisito do limite de consumo, o domicílio deve 

ter ligação de luz monofásica, pertencer à subclasse residencial de baixa renda e estar 

cadastrado no Programa Social da COPEL ou ser 

Sociais do Governo Federal (como Bolsa

Vale-Gás).  

Outro programa é a 

pagamento da conta da água para famílias residentes em 

70 m² e que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de no máximo 

dois salários mínimos por família, vigente na data de solicitação do benefício. Além disso, o 

consumo mensal de água deverá ser de até 

5,00). 

O Programa Leite das Crianças

prioritário o atendimento a crianças de 6 a 36 meses de idade, pertencentes a famílias com 

renda média per capita mensal inferior a meio salário mínimo, por meio da distribuição de 
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sobretudo o pinos e o eucalipto, é frequentemente lembrado. A preocupação principal está 

relacionada com a constatação de que muitas vezes o reflorestamento ocorre sem respeitar os 

cursos d´água, vertentes, declives e tipos de solo. Diversos estudos demonstram preocupação 

com os impactos do reflorestamento sobre as fontes de água. 

Planos e Programas Governamentais na Área de Estudos 

Este tópico visa informar como os moradores do território Centro

atendidos pelos diversos programas sociais e de transferência de renda. De início, é 

importante destacar que os recursos desses programas têm origem tanto no Governo Estadual 

como no Federal.  Nessa perspectiva, faz-se a seguir um breve relato dos programas 

desenvolvidos, tanto pelo Governo Estadual como pelo Governo Federal. 

Programa Luz Fraterna é um programa social que isenta de pagamento a 

conta de luz dos domicílios que consomem até 100 kWh de eletricidade por mês. Para poder 

participar do Programa, além de atender ao requisito do limite de consumo, o domicílio deve 

ter ligação de luz monofásica, pertencer à subclasse residencial de baixa renda e estar 

cadastrado no Programa Social da COPEL ou ser beneficiário de algum dos Programas 

Sociais do Governo Federal (como Bolsa-Família ou Bolsa-Escola, Bolsa

Outro programa é a Tarifa Social da Água, um benefício de redução do 

pagamento da conta da água para famílias residentes em imóveis com área construída de até 

70 m² e que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de no máximo 

dois salários mínimos por família, vigente na data de solicitação do benefício. Além disso, o 

consumo mensal de água deverá ser de até 10 m³ (sendo o valor da tarifa social fixado em R$ 

Programa Leite das Crianças é destinado à diminuição da desnutrição, sendo 

prioritário o atendimento a crianças de 6 a 36 meses de idade, pertencentes a famílias com 

mensal inferior a meio salário mínimo, por meio da distribuição de 
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sobretudo o pinos e o eucalipto, é frequentemente lembrado. A preocupação principal está 

amento ocorre sem respeitar os 

cursos d´água, vertentes, declives e tipos de solo. Diversos estudos demonstram preocupação 

ormar como os moradores do território Centro-Sul são 

atendidos pelos diversos programas sociais e de transferência de renda. De início, é 

importante destacar que os recursos desses programas têm origem tanto no Governo Estadual 

se a seguir um breve relato dos programas 

desenvolvidos, tanto pelo Governo Estadual como pelo Governo Federal.  

é um programa social que isenta de pagamento a 

tricidade por mês. Para poder 

participar do Programa, além de atender ao requisito do limite de consumo, o domicílio deve 

ter ligação de luz monofásica, pertencer à subclasse residencial de baixa renda e estar 

beneficiário de algum dos Programas 

Escola, Bolsa-Alimentação e 

, um benefício de redução do 

imóveis com área construída de até 

70 m² e que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de no máximo 

dois salários mínimos por família, vigente na data de solicitação do benefício. Além disso, o 

10 m³ (sendo o valor da tarifa social fixado em R$ 

é destinado à diminuição da desnutrição, sendo 

prioritário o atendimento a crianças de 6 a 36 meses de idade, pertencentes a famílias com 

mensal inferior a meio salário mínimo, por meio da distribuição de 
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leite fluido pasteurizado, com teor mínimo de gordura de 3% e enriquecido com ferro e 

vitaminas A e D.  

Dentre os programas do Governo Federal, destaca

Programa Bolsa-Família, programa de transferência de renda que concede mensalmente 

benefícios em dinheiro para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, 

caracterizadas por ter uma renda familiar mensal 

Programa Bolsa-Família unificou todos os benefícios sociais (Bolsa

Alimentação, Cartão Alimentação e o Auxílio

O Programa Agente Jovem do Desenvolvimento Social e Humano

Federal é uma ação de assistên

desenvolvimento pessoal social e comunitário. Este programa proporciona capacitação teórica 

e prática, por meio de atividades que não con

permanência do jovem no sistema de ensino, preparando

Outro importante programa de transferência direta de renda do Governo Federal é 

o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

e adolescentes (entre 07 e 15 anos) envolvidos no trabalho precoce. O objetivo é erradicar as 

chamadas piores formas de trabalho infantil no País, aquelas consideradas perigosas, penosas, 

insalubres ou degradantes. Em contrapartida, as famílias têm que matricular seus

escola e fazê-los frequentar a jornada ampliada. 

Por último, de forma complementar a esse conjunto de programas tem

Programa Compra Direta da Agricultura Familiar

mas também atende a instituições e popu

pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social (SETP

do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
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leite fluido pasteurizado, com teor mínimo de gordura de 3% e enriquecido com ferro e 

Dentre os programas do Governo Federal, destaca-se, por sua abrangência, o 

, programa de transferência de renda que concede mensalmente 

benefícios em dinheiro para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, 

caracterizadas por ter uma renda familiar mensal per capita de R$ 60,00 até R$ 120,00. O 

Família unificou todos os benefícios sociais (Bolsa

Alimentação, Cartão Alimentação e o Auxílio-Gás) do Governo Federal num único programa. 

Programa Agente Jovem do Desenvolvimento Social e Humano

Federal é uma ação de assistência social destinada a jovens entre 15 e 17 anos, visando ao 

desenvolvimento pessoal social e comunitário. Este programa proporciona capacitação teórica 

e prática, por meio de atividades que não configuram trabalho, mas que possibilitam a 

vem no sistema de ensino, preparando-o para futuras inserções no mercado. 

Outro importante programa de transferência direta de renda do Governo Federal é 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), destinado às famílias de crianças 

es (entre 07 e 15 anos) envolvidos no trabalho precoce. O objetivo é erradicar as 

chamadas piores formas de trabalho infantil no País, aquelas consideradas perigosas, penosas, 

insalubres ou degradantes. Em contrapartida, as famílias têm que matricular seus

los frequentar a jornada ampliada.  

Por último, de forma complementar a esse conjunto de programas tem

Programa Compra Direta da Agricultura Familiar, que não apenas estimula o produtor, 

mas também atende a instituições e populações necessitadas. Esse programa é coordenado 

pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social (SETP

do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
III- 205 

leite fluido pasteurizado, com teor mínimo de gordura de 3% e enriquecido com ferro e 

se, por sua abrangência, o 

, programa de transferência de renda que concede mensalmente 

benefícios em dinheiro para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, 

de R$ 60,00 até R$ 120,00. O 

Família unificou todos os benefícios sociais (Bolsa-Escola, Bolsa-

Gás) do Governo Federal num único programa.  

Programa Agente Jovem do Desenvolvimento Social e Humano do Governo 

cia social destinada a jovens entre 15 e 17 anos, visando ao 

desenvolvimento pessoal social e comunitário. Este programa proporciona capacitação teórica 

m trabalho, mas que possibilitam a 

o para futuras inserções no mercado.  

Outro importante programa de transferência direta de renda do Governo Federal é 

, destinado às famílias de crianças 

es (entre 07 e 15 anos) envolvidos no trabalho precoce. O objetivo é erradicar as 

chamadas piores formas de trabalho infantil no País, aquelas consideradas perigosas, penosas, 

insalubres ou degradantes. Em contrapartida, as famílias têm que matricular seus filhos na 

Por último, de forma complementar a esse conjunto de programas tem-se o 

, que não apenas estimula o produtor, 

lações necessitadas. Esse programa é coordenado 

pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social (SETP-PR), com recursos 
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6.3.1.11. Patrimônio Histórico e Cultural

Na Microrregião de Prudentópolis se localizam muitas comunidades rurais que 

ainda preservam a história, os costumes e o modo de vida das populações que ali se instalaram 

e promoveram a ocupação do território. É o caso das Comunidades dos Faxinais. 

A extensão dos Faxinais nos municípios da área de estudos, que constitui mais de 

20% da área total da Microrregião de Prudentópolis, representa uma grande parcela da área 

ainda ocupada por remanescentes de floresta de araucárias com predominância do Pinheiro do 

Paraná. O Sistema Faxinal mantém a cultura ucraniana, principalmente a gastronomia e a 

religiosidade. Da mesma forma, a arquitetura colonizadora preserva seus traços nas casas e 

também nas igrejas das comunidades rurais da região, como pode ser visto na 

Figura 6.3.1-41- Igreja São Miguel Arcanjo em Prudentópolis (7.217.418,09 N 501.147,77 E)

O modo pelo qual se processou a transmissão dos costumes e da cu

indicativo dos compromissos que a comunidade ucraniana manteve com sua tradição cultural. 

A principal característica foi a da equidade, de modo a fazer com que a sucessão hereditária se 
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Patrimônio Histórico e Cultural 

Na Microrregião de Prudentópolis se localizam muitas comunidades rurais que 

ainda preservam a história, os costumes e o modo de vida das populações que ali se instalaram 

e promoveram a ocupação do território. É o caso das Comunidades dos Faxinais. 

são dos Faxinais nos municípios da área de estudos, que constitui mais de 

20% da área total da Microrregião de Prudentópolis, representa uma grande parcela da área 

ainda ocupada por remanescentes de floresta de araucárias com predominância do Pinheiro do 

araná. O Sistema Faxinal mantém a cultura ucraniana, principalmente a gastronomia e a 

religiosidade. Da mesma forma, a arquitetura colonizadora preserva seus traços nas casas e 

também nas igrejas das comunidades rurais da região, como pode ser visto na 

Igreja São Miguel Arcanjo em Prudentópolis (7.217.418,09 N 501.147,77 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

O modo pelo qual se processou a transmissão dos costumes e da cu

indicativo dos compromissos que a comunidade ucraniana manteve com sua tradição cultural. 

A principal característica foi a da equidade, de modo a fazer com que a sucessão hereditária se 
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Na Microrregião de Prudentópolis se localizam muitas comunidades rurais que 

ainda preservam a história, os costumes e o modo de vida das populações que ali se instalaram 

e promoveram a ocupação do território. É o caso das Comunidades dos Faxinais.  

são dos Faxinais nos municípios da área de estudos, que constitui mais de 

20% da área total da Microrregião de Prudentópolis, representa uma grande parcela da área 

ainda ocupada por remanescentes de floresta de araucárias com predominância do Pinheiro do 

araná. O Sistema Faxinal mantém a cultura ucraniana, principalmente a gastronomia e a 

religiosidade. Da mesma forma, a arquitetura colonizadora preserva seus traços nas casas e 

também nas igrejas das comunidades rurais da região, como pode ser visto na Figura 6.3.1-41. 

 
Igreja São Miguel Arcanjo em Prudentópolis (7.217.418,09 N 501.147,77 E) 

O modo pelo qual se processou a transmissão dos costumes e da cultura é 

indicativo dos compromissos que a comunidade ucraniana manteve com sua tradição cultural. 

A principal característica foi a da equidade, de modo a fazer com que a sucessão hereditária se 
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desse no interior dessa comunidade, por meio de um intercâmbio

geracionais.  

Outras manifestações da cultura são representadas pelas rodas de conversa e de 

chimarrão, divisão do trabalho, localização das casas, e pela organização de mutirões e festas 

religiosas. É o exemplo das comunidades que

Em 1997, o “Sistema de Faxinal” foi reconhecido legalmente através do Decreto 

Estadual no 3446/97, que criou as Áreas Especiais de Uso Regulamentado para incluí

Cadastro Estadual de Unidades de Conservação. O Sistema Fax

de desenvolvimento de grande importância histórica e ecológica típica da região em que se 

insere a área de estudos. 

O município de Prudentópolis, por exemplo, apresenta diferenciações no modo de 

uso e organização do espaço de

paisagem diversificada e rica com contrastes muito interessantes. 

São variadas as formas paisagísticas básicas que podem ser encontradas na região: 

a pequena propriedade, herança da política de 

apresenta com uma diversidade de culturas agrícolas; as quedas d’água, resultado de um 

relevo bastante acentuado; a arquitetura das igrejas; as casas construídas em estilo eslavo, 

entremeadas com casas modernas, e a

peculiares a esse grupo social.

6.3.1.12. Populações Indígenas e Populações Tradicionais

Constatou-se através de consultas em fontes bibliográficas e documentais, 

assimcomo através de observação direta, q

município de Prudentópolis, nem nos demais municípios da área de estudo. 
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desse no interior dessa comunidade, por meio de um intercâmbio de deveres e obrigações 

Outras manifestações da cultura são representadas pelas rodas de conversa e de 

chimarrão, divisão do trabalho, localização das casas, e pela organização de mutirões e festas 

religiosas. É o exemplo das comunidades que compõem o “Sistema Faxinal”.

Em 1997, o “Sistema de Faxinal” foi reconhecido legalmente através do Decreto 

Estadual no 3446/97, que criou as Áreas Especiais de Uso Regulamentado para incluí

Cadastro Estadual de Unidades de Conservação. O Sistema Faxinal constitui uma experiência 

de desenvolvimento de grande importância histórica e ecológica típica da região em que se 

O município de Prudentópolis, por exemplo, apresenta diferenciações no modo de 

uso e organização do espaço de produção agrícola, social e cultural, que se traduzem numa 

paisagem diversificada e rica com contrastes muito interessantes.  

São variadas as formas paisagísticas básicas que podem ser encontradas na região: 

a pequena propriedade, herança da política de colonização do Brasil no século XIX, que 

apresenta com uma diversidade de culturas agrícolas; as quedas d’água, resultado de um 

relevo bastante acentuado; a arquitetura das igrejas; as casas construídas em estilo eslavo, 

entremeadas com casas modernas, e as práticas e relações sociais entre os ucraíno

peculiares a esse grupo social. 

Populações Indígenas e Populações Tradicionais 

se através de consultas em fontes bibliográficas e documentais, 

como através de observação direta, que não existem Terras Indígenas (TI), nem no 

município de Prudentópolis, nem nos demais municípios da área de estudo. 
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inal constitui uma experiência 

de desenvolvimento de grande importância histórica e ecológica típica da região em que se 

O município de Prudentópolis, por exemplo, apresenta diferenciações no modo de 

produção agrícola, social e cultural, que se traduzem numa 

São variadas as formas paisagísticas básicas que podem ser encontradas na região: 

colonização do Brasil no século XIX, que 

apresenta com uma diversidade de culturas agrícolas; as quedas d’água, resultado de um 

relevo bastante acentuado; a arquitetura das igrejas; as casas construídas em estilo eslavo, 

s práticas e relações sociais entre os ucraíno-brasileiros, 

se através de consultas em fontes bibliográficas e documentais, 

ue não existem Terras Indígenas (TI), nem no 

município de Prudentópolis, nem nos demais municípios da área de estudo.  
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De acordo com registros oficiais do Governo do Estado do Paraná, identificaram

se duas comunidades remanescentes de quilombolas. As comun

Roque, ambas estão localizadas no município de Ivaí, abrigam 26 famílias, totalizando 111 

pessoas. 

Constata-se, no entanto, na região, a presença de comunidades tradicionais com 

forte identidade territorial, que são os denominados 

item anterior e apresentados na 

Figura 6.3.1-

Essas comunidades estão localizadas, sobretudo no município de Prudentópolis, 

aonde se destacam 11 comunidades, conforme mostra 

apresentam muitas características do denominado “Sistema Faxinal”

Essas comunidades possuem 

baseadas no uso comunal das áreas de criadouros de animais, recursos florestais e hídricos e 

no uso privado das áreas de lavoura, onde é praticada a policultura alimentar de subsistência 

com venda de pequeno excedente (ROCHA; SOUZA , 2007).
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De acordo com registros oficiais do Governo do Estado do Paraná, identificaram

se duas comunidades remanescentes de quilombolas. As comunidades Rio do Meio e São 

Roque, ambas estão localizadas no município de Ivaí, abrigam 26 famílias, totalizando 111 

se, no entanto, na região, a presença de comunidades tradicionais com 

forte identidade territorial, que são os denominados Faxinais, conforme já mencionado em 

anterior e apresentados na Figura 6.3.1-42. 

-42- Comunidade dos Faxinais encontrada na Área de Estudo
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Essas comunidades estão localizadas, sobretudo no município de Prudentópolis, 

aonde se destacam 11 comunidades, conforme mostra a Tabela 6.3.1

apresentam muitas características do denominado “Sistema Faxinal”.  

Essas comunidades possuem formas peculiares de apropriação do território, 

baseadas no uso comunal das áreas de criadouros de animais, recursos florestais e hídricos e 

no uso privado das áreas de lavoura, onde é praticada a policultura alimentar de subsistência 

excedente (ROCHA; SOUZA , 2007). 
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De acordo com registros oficiais do Governo do Estado do Paraná, identificaram-

idades Rio do Meio e São 

Roque, ambas estão localizadas no município de Ivaí, abrigam 26 famílias, totalizando 111 

se, no entanto, na região, a presença de comunidades tradicionais com 

Faxinais, conforme já mencionado em 

 
Comunidade dos Faxinais encontrada na Área de Estudo 

Essas comunidades estão localizadas, sobretudo no município de Prudentópolis, 

6.3.1-24, as quais ainda 

formas peculiares de apropriação do território, 

baseadas no uso comunal das áreas de criadouros de animais, recursos florestais e hídricos e 

no uso privado das áreas de lavoura, onde é praticada a policultura alimentar de subsistência 
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Tabela 6.3.1

Nome da Comunidade

Cachoeira do Palmital 
Capanema 
Manduri 
Marcondes 
Papanduva de Cima 
Patos Velhos 
Ponte Nova 
Queimadas 
Rio Bonito 
Rio do Meio 
São Pedro 

De acordo com Lei 15.673 de 13 de novembro de 2007 no seu Art. 1º, o Estado do 

Paraná reconhece os Faxinais e sua territorialidade específica, peculiar do Paraná, que tem 

como traço marcante o uso comum da terra para produção animal e a conser

recursos naturais. Fundamenta

a) produção animal à solta, em terras de uso comum;

b) produção agrícola de base familiar, policultura alimentar de subsistência, para 

consumo e comercialização;

c) extrativismo florestal de baixo impacto aliado à conservação da biodiversidade;

d) cultura própria, laços de solidariedade comunitária e preservação de suas 

tradições e práticas sociais. 

6.3.1.13. Habitat, Estrutura Social e Laços de Vizinhança na Área de Est

O habitat característico das famílias rurais da área de influência direta e área 

diretamente afetada é o disperso, isolando as casas entre os pomares com orientação apenas 

pela estrada. A presença de uma ou de outra grande propriedade é logo percebida 

campos recobertos uniformemente por uma só cultura. 
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6.3.1-24 Comunidades dos Faxinais existentes em Prudentópolis

Nome da Comunidade 
Área total aproximada 

(ha) 
No. de famílias residentes

 245,80 57 
NI* NI* 

1.374,0 125 
1.180,0 100 
NI* NI* 
39,83 62 
72,60 35 
1.096,0 180 
433,0 07 
700,0 85 
780,0 80 

Fonte: Marques (2004) 
NI* Não Identificada 

De acordo com Lei 15.673 de 13 de novembro de 2007 no seu Art. 1º, o Estado do 

Paraná reconhece os Faxinais e sua territorialidade específica, peculiar do Paraná, que tem 

como traço marcante o uso comum da terra para produção animal e a conser

recursos naturais. Fundamenta-se na integração de características próprias, tais como:

a) produção animal à solta, em terras de uso comum; 

b) produção agrícola de base familiar, policultura alimentar de subsistência, para 

o; 

c) extrativismo florestal de baixo impacto aliado à conservação da biodiversidade;

d) cultura própria, laços de solidariedade comunitária e preservação de suas 

tradições e práticas sociais.  

Habitat, Estrutura Social e Laços de Vizinhança na Área de Est

O habitat característico das famílias rurais da área de influência direta e área 

diretamente afetada é o disperso, isolando as casas entre os pomares com orientação apenas 

pela estrada. A presença de uma ou de outra grande propriedade é logo percebida 

campos recobertos uniformemente por uma só cultura.  
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De acordo com Lei 15.673 de 13 de novembro de 2007 no seu Art. 1º, o Estado do 

Paraná reconhece os Faxinais e sua territorialidade específica, peculiar do Paraná, que tem 

como traço marcante o uso comum da terra para produção animal e a conservação dos 

se na integração de características próprias, tais como: 

b) produção agrícola de base familiar, policultura alimentar de subsistência, para 

c) extrativismo florestal de baixo impacto aliado à conservação da biodiversidade; 

d) cultura própria, laços de solidariedade comunitária e preservação de suas 

Habitat, Estrutura Social e Laços de Vizinhança na Área de Estudo 

O habitat característico das famílias rurais da área de influência direta e área 

diretamente afetada é o disperso, isolando as casas entre os pomares com orientação apenas 

pela estrada. A presença de uma ou de outra grande propriedade é logo percebida pelos vastos 
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Segundo Queiróz (1973), as comunidades rurais se organizam como grupos de 

vizinhança, cujas relações interpessoais são cimentadas pela grande necessidade de ajuda 

mútua, solucionada por prát

coletiva em atividades lúdico

solidariedade grupal; pela forma específica de ajustamento ao meio agroecológico, através do 

trabalho de roça, executado pela família conjugal como unidade econômica; pelo exercício do 

comércio de parte dos gêneros obtidos com a lavoura ou com criação como um meio de 

permitir a aquisição de objetos e mercadorias fabricadas na cidade; pela interdependência 

visível entre o grupo de vizinhança, comunidades

regionais, para os quais se dirigem os lavradores, seja para vender seus produtos ou comprar 

mercadorias.  

O município de Prudentópolis soma um total de 130 comunidades rurais. Em 

praticamente todas elas encontram

ucranianos na comunidade pode ser apreendida quando há nesta uma igreja do rito

católico, um marco que indica a presença de um número considerável de famílias de ucraíno

brasileiros. Essas comunidades são relativamente segregadas e guardam peculiaridades, mas 

não é somente isso; as características de uma comunidade rural são a presença de laços 

elos que mantêm unido um grupo de pessoas e que inclui: a) cultura comum b) recursos 

comuns, as formas de consumo, a terra, a estrutura social c) as normas comportamentais 

comuns dentro de uma estrutura social comum, sistema hierárquico familiar e o val

igreja (GIDDENS, 1989). O último elo pode ser considerado o cimento de uma comunidade 

rural de ucraíno-brasileiros. O desvio dessas normas por algumas famílias ou por apenas um 

dos membros é motivo de duras condenações pela comunidade a que pertencem

Nas comunidades rurais da área de estudo, as casas estão dispostas em filas, 

geralmente em ambos os lados de uma estrada e a terra agricultável está em longas e estreitas 

faixas estendendo-se por trás da casa

as famílias, além de possuírem essas faixas de terras, possuem pequenos terrenos localizados 

a alguns quilômetros de distância da moradia.
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Segundo Queiróz (1973), as comunidades rurais se organizam como grupos de 

vizinhança, cujas relações interpessoais são cimentadas pela grande necessidade de ajuda 

mútua, solucionada por práticas formais e informais, tradicionais ou não; pela participação 

coletiva em atividades lúdico-religiosas que constituem a expressão mais visível da 

solidariedade grupal; pela forma específica de ajustamento ao meio agroecológico, através do 

ça, executado pela família conjugal como unidade econômica; pelo exercício do 

comércio de parte dos gêneros obtidos com a lavoura ou com criação como um meio de 

permitir a aquisição de objetos e mercadorias fabricadas na cidade; pela interdependência 

el entre o grupo de vizinhança, comunidades-núcleos e núcleos urbanos, locais e 

regionais, para os quais se dirigem os lavradores, seja para vender seus produtos ou comprar 

O município de Prudentópolis soma um total de 130 comunidades rurais. Em 

praticamente todas elas encontram-se famílias de ucraíno-brasileiros. A presença de 

ucranianos na comunidade pode ser apreendida quando há nesta uma igreja do rito

m marco que indica a presença de um número considerável de famílias de ucraíno

brasileiros. Essas comunidades são relativamente segregadas e guardam peculiaridades, mas 

não é somente isso; as características de uma comunidade rural são a presença de laços 

elos que mantêm unido um grupo de pessoas e que inclui: a) cultura comum b) recursos 

comuns, as formas de consumo, a terra, a estrutura social c) as normas comportamentais 

comuns dentro de uma estrutura social comum, sistema hierárquico familiar e o val

igreja (GIDDENS, 1989). O último elo pode ser considerado o cimento de uma comunidade 

brasileiros. O desvio dessas normas por algumas famílias ou por apenas um 

dos membros é motivo de duras condenações pela comunidade a que pertencem

Nas comunidades rurais da área de estudo, as casas estão dispostas em filas, 

geralmente em ambos os lados de uma estrada e a terra agricultável está em longas e estreitas 

se por trás da casacomo pode ser visto na Figura 6.3.1

as famílias, além de possuírem essas faixas de terras, possuem pequenos terrenos localizados 

a alguns quilômetros de distância da moradia. 
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Segundo Queiróz (1973), as comunidades rurais se organizam como grupos de 

vizinhança, cujas relações interpessoais são cimentadas pela grande necessidade de ajuda 

icas formais e informais, tradicionais ou não; pela participação 

religiosas que constituem a expressão mais visível da 

solidariedade grupal; pela forma específica de ajustamento ao meio agroecológico, através do 

ça, executado pela família conjugal como unidade econômica; pelo exercício do 

comércio de parte dos gêneros obtidos com a lavoura ou com criação como um meio de 

permitir a aquisição de objetos e mercadorias fabricadas na cidade; pela interdependência 

núcleos e núcleos urbanos, locais e 

regionais, para os quais se dirigem os lavradores, seja para vender seus produtos ou comprar 

O município de Prudentópolis soma um total de 130 comunidades rurais. Em 

brasileiros. A presença de 

ucranianos na comunidade pode ser apreendida quando há nesta uma igreja do rito-ucraíno-

m marco que indica a presença de um número considerável de famílias de ucraíno-

brasileiros. Essas comunidades são relativamente segregadas e guardam peculiaridades, mas 

não é somente isso; as características de uma comunidade rural são a presença de laços ou 

elos que mantêm unido um grupo de pessoas e que inclui: a) cultura comum b) recursos 

comuns, as formas de consumo, a terra, a estrutura social c) as normas comportamentais 

comuns dentro de uma estrutura social comum, sistema hierárquico familiar e o valor da 

igreja (GIDDENS, 1989). O último elo pode ser considerado o cimento de uma comunidade 

brasileiros. O desvio dessas normas por algumas famílias ou por apenas um 

dos membros é motivo de duras condenações pela comunidade a que pertencem. 

Nas comunidades rurais da área de estudo, as casas estão dispostas em filas, 

geralmente em ambos os lados de uma estrada e a terra agricultável está em longas e estreitas 

pode ser visto na Figura 6.3.1-43. Em vários casos, 

as famílias, além de possuírem essas faixas de terras, possuem pequenos terrenos localizados 
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Figura 6.3.1-43- Aspecto de uma comunidade rural na Área de Estudo (7.220.913,24 N 507.661,23 E)

Além dessa dispersão de terrenos destinados à produção agrícola, o terreno que 

fica próximo à moradia é dividido em diferentes funções, c

criação. Algumas comunidades que podem ser chamadas de comunidades

um povoamento mais denso e são geralmente localizadas em cruzamentos importantes, 

fornecendo comércio e serviços básicos

Nos municípios da área de estudo coexistem, entre outras, comunidades rurais, as 

comunidades-núcleos. Essas comunidades possuem em seu entorno comunidades menores 

que se mantêm dependentes das comunidades

econômico e cultural por elas oferecidos, são as comunidades simples. As famílias moradoras 

das comunidades-núcleos usufruem uma infraestrutura própria (mercearias, bares, igrejas, 

posto de coleta do correio, escolas, salões de festas, etc.) 

6.3.1-44.  
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Aspecto de uma comunidade rural na Área de Estudo (7.220.913,24 N 507.661,23 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Além dessa dispersão de terrenos destinados à produção agrícola, o terreno que 

fica próximo à moradia é dividido em diferentes funções, como jardim, quintal, terreiro para 

criação. Algumas comunidades que podem ser chamadas de comunidades

um povoamento mais denso e são geralmente localizadas em cruzamentos importantes, 

fornecendo comércio e serviços básicos. 

s da área de estudo coexistem, entre outras, comunidades rurais, as 

núcleos. Essas comunidades possuem em seu entorno comunidades menores 

que se mantêm dependentes das comunidades-núcleos por meio dos serviços de cunho social, 

ral por elas oferecidos, são as comunidades simples. As famílias moradoras 

núcleos usufruem uma infraestrutura própria (mercearias, bares, igrejas, 

posto de coleta do correio, escolas, salões de festas, etc.) como pode ser observado na 
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Além dessa dispersão de terrenos destinados à produção agrícola, o terreno que 

omo jardim, quintal, terreiro para 

criação. Algumas comunidades que podem ser chamadas de comunidades-núcleos apresentam 

um povoamento mais denso e são geralmente localizadas em cruzamentos importantes, 

s da área de estudo coexistem, entre outras, comunidades rurais, as 

núcleos. Essas comunidades possuem em seu entorno comunidades menores 

núcleos por meio dos serviços de cunho social, 

ral por elas oferecidos, são as comunidades simples. As famílias moradoras 

núcleos usufruem uma infraestrutura própria (mercearias, bares, igrejas, 

como pode ser observado na Figura 
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Figura 6.3.1-44- Ginásio de esportes na comunidade

A relação entre as comunidades

interpretada como uma primeira diferenciação e hierarquização sócioespacial. As 

comunidades-núcleos, por centralizarem diversos serviços, exercem uma forte influência 

sobre as comunidades circunjacentes. Por isso, a exis

tamanho da área rural do município, ameniza em parte a vida das famílias que dependem de 

serviços extra-domésticos. As comunidades

uma área adensada dentro delas, para onde as 

necessitam de algum produto, desejam participar de celebrações religiosas, ir à escola, 

participar de reuniões de cunho social, político e cultural. Os núcleos dessas comunidades 

possuem uma concentração maior de mora

timidamente um aspecto urbano.

de Boa Vista no município de Guamiranga.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Ginásio de esportes na comunidade-núcleo de Boa Vista em Guamiranga (7.219.598,03 N 
510.398,78 E) 

 Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

A relação entre as comunidades-núcleos e as comunidades simples pode ser 

interpretada como uma primeira diferenciação e hierarquização sócioespacial. As 

núcleos, por centralizarem diversos serviços, exercem uma forte influência 

sobre as comunidades circunjacentes. Por isso, a existência dessas comunidades, devido ao 

tamanho da área rural do município, ameniza em parte a vida das famílias que dependem de 

domésticos. As comunidades-núcleos são comunidades que possuem também 

uma área adensada dentro delas, para onde as pessoas da comunidade convergem quando 

necessitam de algum produto, desejam participar de celebrações religiosas, ir à escola, 

participar de reuniões de cunho social, político e cultural. Os núcleos dessas comunidades 

possuem uma concentração maior de moradias que formam uma espécie de vila, apresentando 

timidamente um aspecto urbano.A Figura 6.3.1-45 apresenta o aspecto da comunidade

de Boa Vista no município de Guamiranga. 
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Figura 6.3.1-45- Aspecto da Comunidade

Entretanto, nem todas as comunidades núcleos desfrutam de igual importância. As 

comunidades núcleos geograficamente mais próxima

para as pessoas que moram nela e nos seus entornos, porque estas têm opções e possibilidade 

de sanar suas necessidades emergenciais na cidade, caso não seja possível fazê

comunidade-núcleo.  

O mesmo não acontece 

comunidades-núcleos geograficamente mais distante do centro urbano, com estradas de difícil 

acesso em função da má conservação, principalmente em dias chuvosos. As famílias dessas 

comunidades se dirigem ao núcleo 

principalmente de saúde. Estas sim são comunidades que exercem um papel fundamental para 

atender às necessidades básicas das comunidades dependentes e da própria comunidade 

núcleo. 

Este pequeno relato mostra c

estruturação espacial está diferenciada e divide

do município, distrito, comunidades
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a Comunidade-núcleo de Boa Vista no município de Guamiranga (7.218.645,54 N 
508.959,01 E) 

Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Entretanto, nem todas as comunidades núcleos desfrutam de igual importância. As 

comunidades núcleos geograficamente mais próximas da cidade têm menor valor funcional 

para as pessoas que moram nela e nos seus entornos, porque estas têm opções e possibilidade 

de sanar suas necessidades emergenciais na cidade, caso não seja possível fazê

O mesmo não acontece com as pessoas que habitam os entornos das 

núcleos geograficamente mais distante do centro urbano, com estradas de difícil 

acesso em função da má conservação, principalmente em dias chuvosos. As famílias dessas 

comunidades se dirigem ao núcleo para tratar de suas necessidades emergenciais, 

principalmente de saúde. Estas sim são comunidades que exercem um papel fundamental para 

atender às necessidades básicas das comunidades dependentes e da própria comunidade 

Este pequeno relato mostra como, dentro dos municípios da área de estudo, a 

estruturação espacial está diferenciada e divide-se em 4 níveis de importância, a saber: sede 

do município, distrito, comunidades-núcleo e comunidades simples. O uso dessa hierarquia 
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espacial tem influência no sistema social, de forma que cria um acesso desigual aos recursos 

econômicos (comércio, serviços, infraestrutura) e diferencia também a estrutura social. 

Dessa forma, o agrupamento das pessoas no sistema social a sua integração social 

depende basicamente do sistema dos lugares centrais. O afastamento garante, de certa forma, 

uma coesão maior de uma determinada comunidade. A 

linha, comunidades núcleos e terrenos distantes mostra uma grande flexibilidade da população 

na organização dos seus recursos alocativos como moradia, terra e infraestrutura.

6.3.1-46 apresenta uma paisagem rural encontrada na área de estudo.

Figura 6.3.1-46- Paisagem rural encontrada na Área 

Embora presentes, mas não são tão significativas, as pressões e forças em geral 

que trabalham contra a sobrevivência do sistema social das vizinhanças rurais. Nas 

comunidades, existe o sentido claro de vizinhança, principalmente entre as famílias de 

agricultores, apesar da cultura do individualismo tão propalada pelos meios de comunicação, 

tentar incutir a ideia de que solidariedade e ajuda mútua são desnecessárias (SANTOS, 1978). 

No entanto, a organização sócio

da área de estudos, segue um padrão de normas, valores e regras, que foi estabelecido e é 
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o sistema social, de forma que cria um acesso desigual aos recursos 

econômicos (comércio, serviços, infraestrutura) e diferencia também a estrutura social. 

Dessa forma, o agrupamento das pessoas no sistema social a sua integração social 

e do sistema dos lugares centrais. O afastamento garante, de certa forma, 

uma coesão maior de uma determinada comunidade. A configuração do espaço em forma de 

linha, comunidades núcleos e terrenos distantes mostra uma grande flexibilidade da população 

rganização dos seus recursos alocativos como moradia, terra e infraestrutura.

46 apresenta uma paisagem rural encontrada na área de estudo. 

Paisagem rural encontrada na Área de Estudo (7.221.660,89 N 507.280,81 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Embora presentes, mas não são tão significativas, as pressões e forças em geral 

que trabalham contra a sobrevivência do sistema social das vizinhanças rurais. Nas 

comunidades, existe o sentido claro de vizinhança, principalmente entre as famílias de 

ltores, apesar da cultura do individualismo tão propalada pelos meios de comunicação, 

tentar incutir a ideia de que solidariedade e ajuda mútua são desnecessárias (SANTOS, 1978). 

No entanto, a organização sócio-espacial nas comunidades rurais dos municípi

da área de estudos, segue um padrão de normas, valores e regras, que foi estabelecido e é 
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reproduzido continuamente pelos seus membros, o que mostra ainda uma coesão entre as 

famílias e o forte significado da vizinhança.

Nas comunidades da área de estud

diferenciadas do ponto de vista hierárquico. Há diferenças de posições sociais, mas não 

chegam a formar grupos ou status hierarquicamente muito separados. A influência da religião 

é muito grande, dos mais idosos aos ma

meio rural. As atividades religiosas

maior intensidade de relações entre os membros do grupo. Dentro desse esquema de relações 

sociais, reponta com muita vivacidade o sentimento de pertencimento à comunidade. 

Figura 6.3.1-47- Igreja da Comunidade de Barra Vermelha em Prudentópolis (7.225.691,80 N 503.277,33 E)

Verificou-se que vários outros aspectos da vida do grupo continuam também 

plenamente enquadrados no plano de valores e das relações sociais definidos como 

específicos dessas comunidades.
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reproduzido continuamente pelos seus membros, o que mostra ainda uma coesão entre as 

famílias e o forte significado da vizinhança. 

Nas comunidades da área de estudo, as famílias são internamente pouco 

diferenciadas do ponto de vista hierárquico. Há diferenças de posições sociais, mas não 

chegam a formar grupos ou status hierarquicamente muito separados. A influência da religião 

é muito grande, dos mais idosos aos mais jovens, exceto sobre os jovens que estão fora desse 

meio rural. As atividades religiosas(Figura 6.3.1-47), por meio das festas periódicas, garantem 

maior intensidade de relações entre os membros do grupo. Dentro desse esquema de relações 

a com muita vivacidade o sentimento de pertencimento à comunidade. 

Igreja da Comunidade de Barra Vermelha em Prudentópolis (7.225.691,80 N 503.277,33 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

se que vários outros aspectos da vida do grupo continuam também 

plenamente enquadrados no plano de valores e das relações sociais definidos como 

específicos dessas comunidades. 
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se que vários outros aspectos da vida do grupo continuam também 

plenamente enquadrados no plano de valores e das relações sociais definidos como 
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6.3.1.14. Caracterização das áreas atingidas pela PCH KM 1

Esta caracterização procura comparar a situação atual e a prevista na fase de 

operação do empreendimento PCH 

para os estudos sobre a socioecon

Para uma melhor compreensão das especificidades das local

faixa de até 500 metros na área de estudo, a presente caracterização contempla a zona rural 

dos municípios de Guamiranga e Prudentópolis, bem como os núcleos urbanos que serão 

indiretamente atingidos.  

As terras efetivamente atingidas pelo empreendimento PCH 

pertencentes aos municípios de Guamirangae Prudentópolis

objetivos da presente análise, agrupadas como um só território, pois estas terras não 

apresentam grande distinção entre si quando comparadas as suas características 

socioeconômicas e fundiárias

No que se refere à área 

aproveitamento hidroelétrico PCH 

de botas fora e da casa de força, estima

terras usadas para pastagem

torno de 49% da área florestada

Esses percentuais foram estimados a partir de observações in loco através de 

trabalho de campo e da consulta de mapas, fotos aéreas e imagens de satélite que cobrem a 

área diretamente afetada pelo empreendimento, composta pela área de reserva

respectiva APP, estruturas, vias de acesso, bota

escavações necessárias à obra. Todos os dados serviram de base para a elaboração dos mapas 

de Uso do Solo e de Potencial Agrícola. 
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Caracterização das áreas atingidas pela PCH KM 19 

zação procura comparar a situação atual e a prevista na fase de 

operação do empreendimento PCH KM 19, conforme especificação do Termo de Referência 

para os estudos sobre a socioeconomia (IAP, 2010). 

Para uma melhor compreensão das especificidades das local

faixa de até 500 metros na área de estudo, a presente caracterização contempla a zona rural 

dos municípios de Guamiranga e Prudentópolis, bem como os núcleos urbanos que serão 

As terras efetivamente atingidas pelo empreendimento PCH 

pertencentes aos municípios de Guamirangae Prudentópolis. Essas áreas

objetivos da presente análise, agrupadas como um só território, pois estas terras não 

distinção entre si quando comparadas as suas características 

socioeconômicas e fundiárias. 

No que se refere à área a ser diretamente atingida com as obras de implantação do 

aproveitamento hidroelétrico PCH KM 19, como a formação do canal de adução, constru

de botas fora e da casa de força, estima-se que haverá uma perda total em torno de

terras usadas para pastagem, situadas na margem esquerda do rio dos Patos

% da área florestada,também encontrada na margem esquerda do r

Esses percentuais foram estimados a partir de observações in loco através de 

trabalho de campo e da consulta de mapas, fotos aéreas e imagens de satélite que cobrem a 

área diretamente afetada pelo empreendimento, composta pela área de reserva

respectiva APP, estruturas, vias de acesso, bota-foras, canteiro de obras, estradas realocadas e 

escavações necessárias à obra. Todos os dados serviram de base para a elaboração dos mapas 

de Uso do Solo e de Potencial Agrícola.  
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zação procura comparar a situação atual e a prevista na fase de 

, conforme especificação do Termo de Referência 

Para uma melhor compreensão das especificidades das localidades situadas numa 

faixa de até 500 metros na área de estudo, a presente caracterização contempla a zona rural 

dos municípios de Guamiranga e Prudentópolis, bem como os núcleos urbanos que serão 

As terras efetivamente atingidas pelo empreendimento PCH KM 19 são 

. Essas áreas foram, para os 

objetivos da presente análise, agrupadas como um só território, pois estas terras não 

distinção entre si quando comparadas as suas características 

diretamente atingida com as obras de implantação do 

, como a formação do canal de adução, construção 

se que haverá uma perda total em torno de50% das 

situadas na margem esquerda do rio dos Patos,e uma perda em 

também encontrada na margem esquerda do rio dos Patos. 

Esses percentuais foram estimados a partir de observações in loco através de 

trabalho de campo e da consulta de mapas, fotos aéreas e imagens de satélite que cobrem a 

área diretamente afetada pelo empreendimento, composta pela área de reservatório com sua 

foras, canteiro de obras, estradas realocadas e 

escavações necessárias à obra. Todos os dados serviram de base para a elaboração dos mapas 
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Ressalta-se que, na área projetada para a construção do canal de adução e dos bota 

fora predominam pastagens localizadas em propriedades rurais, conforme pode ser 

mesmo mapa acima citado. Destaca

bastante acidentado, o que pode ser considerado um fator limitante para o uso e ocupação do 

solo por atividade agrícola e/ou pecuária

Conforme pode ser visto 

Atingidas, há um conjunto de propriedades situadas na marge

desde sua confluência com o rio Lajeadão. As propriedades rurais aí existentes são de 

pequena e média extensão, e todas estão localizadas no município de Prudentópolis. 

Outro conjunto de propriedades se situa na margem direita 

propriedades aí existentes também são de pequena e média extensão, e estão localizadas nos 

municípios de Guamiranga.

Os moradores estabelecidos nas duas margens do rio dos Patos têm suas vidas 

marcadas pelas afetações próprias a quem v

função do uso que fazem do solo nas terras aptas a agricultura e à pecuária, conforme mostra 

a Figura 6.3.1-48. 
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ue, na área projetada para a construção do canal de adução e dos bota 

fora predominam pastagens localizadas em propriedades rurais, conforme pode ser 

mesmo mapa acima citado. Destaca-se ainda que a maior parte da área possui um relevo 

dentado, o que pode ser considerado um fator limitante para o uso e ocupação do 

solo por atividade agrícola e/ou pecuária. 

Conforme pode ser visto no Desenho nº 119.028.1.5.08.00

conjunto de propriedades situadas na margem esquerda do rio dos Patos 

desde sua confluência com o rio Lajeadão. As propriedades rurais aí existentes são de 

pequena e média extensão, e todas estão localizadas no município de Prudentópolis. 

Outro conjunto de propriedades se situa na margem direita 

propriedades aí existentes também são de pequena e média extensão, e estão localizadas nos 

. 

Os moradores estabelecidos nas duas margens do rio dos Patos têm suas vidas 

marcadas pelas afetações próprias a quem vive e trabalha diretamente no meio rural. Isto em 

função do uso que fazem do solo nas terras aptas a agricultura e à pecuária, conforme mostra 
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Figura 6.3.1-48- Aspecto da comunidade 

Quanto à caracterização das áreas urbanizadas na Área de Estudo, o distrito de 

Boa Vista(Figura 6.3.1-49)

próximo do local onde está projetada a implantação do empreendimento PCH 

situando-se a uma distância de aproximadamente 

Figura 6.3.1-49- Perspectiva do núcleo
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Aspecto da comunidade rural na Área de Estudo (7.221.660,89 N 507.280,81 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Quanto à caracterização das áreas urbanizadas na Área de Estudo, o distrito de 

), pertencente ao município de Guamiranga é o núcleo urbano 

próximo do local onde está projetada a implantação do empreendimento PCH 

se a uma distância de aproximadamente 6km. 

Perspectiva do núcleo-urbano de Boa Vista em Guamiranga (7.218.672,16 N 510.042,51 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 
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Quanto à caracterização das áreas urbanizadas na Área de Estudo, o distrito de 

, pertencente ao município de Guamiranga é o núcleo urbano mais 

próximo do local onde está projetada a implantação do empreendimento PCH KM 19, 

 
nga (7.218.672,16 N 510.042,51 E) 
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As características socioeconômicas das propriedades que deverão ser atingidas 

com a implantação do empreendimento PCH 

da agricultura familiar, ou seja, o uso da terra não é tão intenso nem tão mecanizado, 

conforme pode ser visto na 

Há algumas fazendas utilizadas para a lavoura mecanizada e pecuária, com menor 

quantidade de reflorestamentos, porém, a população aí residente é fo

por colonos. Algumas das propriedades visitadas durante o trabalho de campo apresentam as 

características socioeconômicas de uso e ocupação do solo na área diretamente atingida

empreendimento PCH KM 1

 

Figura 6.3.1-50- Aspecto da agricultura na Área de Estudo (7.225.627,00 N 508.543,44 E)

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

As características socioeconômicas das propriedades que deverão ser atingidas 

com a implantação do empreendimento PCH KM 19 se enquadram na sua maioria na lógica 

r, ou seja, o uso da terra não é tão intenso nem tão mecanizado, 

conforme pode ser visto na Figura 6.3.1-50. 

Há algumas fazendas utilizadas para a lavoura mecanizada e pecuária, com menor 

quantidade de reflorestamentos, porém, a população aí residente é formada majoritariamente 

por colonos. Algumas das propriedades visitadas durante o trabalho de campo apresentam as 

características socioeconômicas de uso e ocupação do solo na área diretamente atingida

empreendimento PCH KM 19, conforme pode ser visto na Figura 6.3.1-

Aspecto da agricultura na Área de Estudo (7.225.627,00 N 508.543,44 E)
Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 
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As características socioeconômicas das propriedades que deverão ser atingidas 

se enquadram na sua maioria na lógica 

r, ou seja, o uso da terra não é tão intenso nem tão mecanizado, 

Há algumas fazendas utilizadas para a lavoura mecanizada e pecuária, com menor 

rmada majoritariamente 

por colonos. Algumas das propriedades visitadas durante o trabalho de campo apresentam as 

características socioeconômicas de uso e ocupação do solo na área diretamente atingida com o 

-51.  

 
Aspecto da agricultura na Área de Estudo (7.225.627,00 N 508.543,44 E) 
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Figura 6.3.1-51 - Propriedade na área de estudo diretamente atingida pelo empreendimento PCH KM 1

O Desenho 1

propriedades que deverão ser diretamente atingidas pelo empreendimento PCH 

como os seus respectivos proprietários.

realizadas. 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Propriedade na área de estudo diretamente atingida pelo empreendimento PCH KM 1
(7.226.736,29 N 506.779.28 E) 

Foto: Marcos A. T. da Silveira, 2012. 

Desenho 119.028.1.5.08.002 – Usos do Solo, mostra quais serão as 

iedades que deverão ser diretamente atingidas pelo empreendimento PCH 

como os seus respectivos proprietários. O Apêndice I apresenta o resultado das entrevistas 
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Propriedade na área de estudo diretamente atingida pelo empreendimento PCH KM 19 

mostra quais serão as 

iedades que deverão ser diretamente atingidas pelo empreendimento PCH KM 19, bem 

apresenta o resultado das entrevistas 
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6.3.2. Arqueologia 

6.3.2.1.Considerações iniciais

O Diagnóstico Arqueológico não interventivo das áreas de influência da obra 

projetada PCH KM 19, localizada 

Guamiranga, foi executado de acordo com as normas do Departamento de Proteção 

DEPROT do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

estabeleceu as diretrizes para:

- A avaliação de potencial arqueológic

dos empreendimentos impactantes através do levantamento dos dados secundários 

provenientes de pesquisas arqueológicas regionais (histórico das pesquisas, registro de sítios, 

etc.), do contexto etno-histórico e de d

levantamento in situ); 

- O planejamento da gestão dos bens arqueológicos/culturais existentes; 

- Contribuição para a geração de conhecimento sobre os processos sociais 

materialmente representados por tais b

No mesmo sentido e em observância ao texto do Memorando do IPHAN 

nº 0710/2008 (GEPAN-DEPAM), de 25 de agosto de 2008, entende

Arqueológicos não interventivos “possibilitam elementos para se compreender o contexto 

arqueológico regional e se identificar a potencialidade arqueológica da área, construindo um 

referencial mínimo para a elaboração dos projetos de levantamento arqueológico prospectivo 

e, posteriormente, resgate e monitoramento arqueológico”.

Já a recente revogação da sup

pelo Memorando nº 14/2012 (CNA

procedimentos interventivos são exigidos já na etapa de licenciamento prévio

luz de uma compreensão 

RELATÓRIO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

Considerações iniciais 

O Diagnóstico Arqueológico não interventivo das áreas de influência da obra 

localizada no rio dos Patos, municípios paranaenses de 

, foi executado de acordo com as normas do Departamento de Proteção 

DEPROT do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

estabeleceu as diretrizes para: 

A avaliação de potencial arqueológico da área de influência direta e indireta 

dos empreendimentos impactantes através do levantamento dos dados secundários 

provenientes de pesquisas arqueológicas regionais (histórico das pesquisas, registro de sítios, 

histórico e de dados primários coletados em campo (informação oral e 

O planejamento da gestão dos bens arqueológicos/culturais existentes; 

Contribuição para a geração de conhecimento sobre os processos sociais 

materialmente representados por tais bens. 

No mesmo sentido e em observância ao texto do Memorando do IPHAN 

DEPAM), de 25 de agosto de 2008, entende-se que os Diagnósticos 

Arqueológicos não interventivos “possibilitam elementos para se compreender o contexto 

gional e se identificar a potencialidade arqueológica da área, construindo um 

referencial mínimo para a elaboração dos projetos de levantamento arqueológico prospectivo 

e, posteriormente, resgate e monitoramento arqueológico”. 

Já a recente revogação da supracitada orientação do IPHAN/2008 e comunicada 

14/2012 (CNA-DEPAM) de 11 de dezembro de 2012

procedimentos interventivos são exigidos já na etapa de licenciamento prévio

luz de uma compreensão strictu sensu, em contradição os procedimentos 
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O Diagnóstico Arqueológico não interventivo das áreas de influência da obra 

no rio dos Patos, municípios paranaenses de Prudentópolise 

, foi executado de acordo com as normas do Departamento de Proteção - 

 IPHAN, que em 1996 

o da área de influência direta e indireta 

dos empreendimentos impactantes através do levantamento dos dados secundários 

provenientes de pesquisas arqueológicas regionais (histórico das pesquisas, registro de sítios, 

ados primários coletados em campo (informação oral e 

O planejamento da gestão dos bens arqueológicos/culturais existentes;  

Contribuição para a geração de conhecimento sobre os processos sociais 

No mesmo sentido e em observância ao texto do Memorando do IPHAN 

se que os Diagnósticos 

Arqueológicos não interventivos “possibilitam elementos para se compreender o contexto 

gional e se identificar a potencialidade arqueológica da área, construindo um 

referencial mínimo para a elaboração dos projetos de levantamento arqueológico prospectivo 

racitada orientação do IPHAN/2008 e comunicada 

DEPAM) de 11 de dezembro de 2012, na qual os 

procedimentos interventivos são exigidos já na etapa de licenciamento prévio, não colocam, à 

contradição os procedimentos 
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metodológicosadotados no presente estudo haja vista que a execução do mesmo se deu sob 

estreita orientação das práticas de arqueologia preventiva preconizadas na legislação em 

vigência e, como já mencionado, de acordo com o di

Ressalta-se que conforme reunião firmada em Ata

XVI) realizada na S.R. do IPHAN no dia 19 de dezembro de 2012, não serão exigidos

levantamentos interventivos na fase de licença prévia para processos

dezembro de 2012, como é o caso do presente estudo.

Em 01 de junho de 2012 foi realizado um primeiro contato com a área de estudo 

junto com toda a equipe dos estudos socioambientais. Na ocasião foram selecionadas algumas 

áreas para o posterior estudo arqueológico, sobretudo em função de informações obtidas junto 

a moradores tradicionais. As entrevistas também foram pré

O período de estudo de 

de agosto de 2012 sem, portanto, intervenções em sub

empreendimento em pauta. Esse procedimento metodológico foi inclusive comunicado 

reunião supracitada, reiterando as informações contidas na 

(Protocolo nº 01508.000580/2012

Assim, o presente diagnóstico fornece uma visão geral do quadro da ocupação 

humana da região do empreendimento, não só em termos de localização e caracterização de 

sítios arqueológicos já identificados por outras pesquisas

pesquisas futuras. 

Esta abordagem preventiva foi aplicada considerando

patrimônio arqueológico é um recurso cultural frágil e não renovável e ainda que o 

“conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são 

fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim 

fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania” 

RELATÓRIO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

metodológicosadotados no presente estudo haja vista que a execução do mesmo se deu sob 

estreita orientação das práticas de arqueologia preventiva preconizadas na legislação em 

vigência e, como já mencionado, de acordo com o disposto no Memorando 

se que conforme reunião firmada em Ata de Reunião IPHAN

) realizada na S.R. do IPHAN no dia 19 de dezembro de 2012, não serão exigidos

levantamentos interventivos na fase de licença prévia para processos iniciados antes de 12 de 

dezembro de 2012, como é o caso do presente estudo. 

Em 01 de junho de 2012 foi realizado um primeiro contato com a área de estudo 

junto com toda a equipe dos estudos socioambientais. Na ocasião foram selecionadas algumas 

para o posterior estudo arqueológico, sobretudo em função de informações obtidas junto 

a moradores tradicionais. As entrevistas também foram pré-agendadas nesse momento.

estudo de campo esteve compreendido entre os dias 31 de julho e 05 

sto de 2012 sem, portanto, intervenções em sub-superfície nas áreas d

em pauta. Esse procedimento metodológico foi inclusive comunicado 

, reiterando as informações contidas na Comunicação Prévia de Pesqui

(Protocolo nº 01508.000580/2012-39, de 31 de julho de 2012 – ANEXO 

, o presente diagnóstico fornece uma visão geral do quadro da ocupação 

humana da região do empreendimento, não só em termos de localização e caracterização de 

cos já identificados por outras pesquisas, mas também do potencial para 

Esta abordagem preventiva foi aplicada considerando-se a premissa de que o 

patrimônio arqueológico é um recurso cultural frágil e não renovável e ainda que o 

imento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são 

fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim 

fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania” (Horta, 1999).
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metodológicosadotados no presente estudo haja vista que a execução do mesmo se deu sob 

estreita orientação das práticas de arqueologia preventiva preconizadas na legislação em 

sposto no Memorando nº 0710/2008. 

de Reunião IPHAN (Anexo 

) realizada na S.R. do IPHAN no dia 19 de dezembro de 2012, não serão exigidos 

iniciados antes de 12 de 

Em 01 de junho de 2012 foi realizado um primeiro contato com a área de estudo 

junto com toda a equipe dos estudos socioambientais. Na ocasião foram selecionadas algumas 

para o posterior estudo arqueológico, sobretudo em função de informações obtidas junto 

agendadas nesse momento. 

ve compreendido entre os dias 31 de julho e 05 

superfície nas áreas de influência do 

em pauta. Esse procedimento metodológico foi inclusive comunicado na 

Comunicação Prévia de Pesquisa 

ANEXO XV). 

, o presente diagnóstico fornece uma visão geral do quadro da ocupação 

humana da região do empreendimento, não só em termos de localização e caracterização de 

mas também do potencial para 

se a premissa de que o 

patrimônio arqueológico é um recurso cultural frágil e não renovável e ainda que o 

imento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são 

fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no 

1999). 
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Dessa forma, 

combinado com os dados obtidos através da consulta de publicações especializadas e 

relatórios técnicos disponíveis, pode auxiliar as estratégias futuras de prospecção em sub

superfície, resgate arqueológico, preservação de sítios, monitoramento e educação 

patrimonial. 

A pesquisa de campo revelou novos dados primários tendo sido 

localizadas04Áreas de Ocorrência

A pesquisa de gabinete permitiu

ocupação da região de Prudentópolis e vale do Rio Ivaí desde o mais remoto período pré

colonial até os séculos iniciais do período colonial e imperial. Assim, foram arr

informações que dessem conta dos grupos de caçadores

região há aproximadamente 10.000 anos A.P

da Era Cristã e do período caracterizado pelo contato entre 

nativa. 

6.3.2.2.Objetivos gerais atingidos

- Verificação in situ das variáveis ambientais nas áreas de influências direta e 

indireta do empreendimento relacionando

provenientes de assentamentos, atividades cotidianas e ao trânsito de populações pretéritas na 

Área Diretamente Afetada; 

- Coleta de informações orais;

- Levantamento dos dados secundários de arqueologia regional e etno

- Produção do Relatório de caracterização e 

patrimônio arqueológico da área de estudo.
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 o levantamento arqueológico de campo extensivo/oportunístico 

combinado com os dados obtidos através da consulta de publicações especializadas e 

relatórios técnicos disponíveis, pode auxiliar as estratégias futuras de prospecção em sub

arqueológico, preservação de sítios, monitoramento e educação 

A pesquisa de campo revelou novos dados primários tendo sido 

de Ocorrências Arqueológicas. 

de gabinete permitiu ampliar o entendimento da cronologia de 

ocupação da região de Prudentópolis e vale do Rio Ivaí desde o mais remoto período pré

colonial até os séculos iniciais do período colonial e imperial. Assim, foram arr

informações que dessem conta dos grupos de caçadores-coletoresaceramistas que habitaram a 

região há aproximadamente 10.000 anos A.P., dos grupos ceramistas e agricultores do início 

da Era Cristã e do período caracterizado pelo contato entre os colonizadores 

tingidos 

Verificação in situ das variáveis ambientais nas áreas de influências direta e 

indireta do empreendimento relacionando-as à constatação de possíveis vestígios materiais 

entamentos, atividades cotidianas e ao trânsito de populações pretéritas na 

 

Coleta de informações orais; 

Levantamento dos dados secundários de arqueologia regional e etno

Produção do Relatório de caracterização e avaliação da situação atual do 

patrimônio arqueológico da área de estudo. 
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o levantamento arqueológico de campo extensivo/oportunístico 

combinado com os dados obtidos através da consulta de publicações especializadas e 

relatórios técnicos disponíveis, pode auxiliar as estratégias futuras de prospecção em sub-

arqueológico, preservação de sítios, monitoramento e educação 

A pesquisa de campo revelou novos dados primários tendo sido 

ampliar o entendimento da cronologia de 

ocupação da região de Prudentópolis e vale do Rio Ivaí desde o mais remoto período pré-

colonial até os séculos iniciais do período colonial e imperial. Assim, foram arrolados dados e 

coletoresaceramistas que habitaram a 

, dos grupos ceramistas e agricultores do início 

os colonizadores e a população 

Verificação in situ das variáveis ambientais nas áreas de influências direta e 

as à constatação de possíveis vestígios materiais 

entamentos, atividades cotidianas e ao trânsito de populações pretéritas na 

Levantamento dos dados secundários de arqueologia regional e etno-história;  

avaliação da situação atual do 
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6.3.2.3. Procedimentos metodol

A abordagem não interventiva foi predominantemente oportunística e extensiva 

(amostral e não sistemática, portanto), executada entre os dias 31 

2012. Setores da Área Diretamente Afetada (entorno imediato do reservatório projetado e 

acessos) e da Área de Influência Direta do empreendimento foram percorridos a pé e de 

automóvel, valendo-se dos principais acessos vicinais d

empreendimento projetado.

O caminhamento sistemático com cobertura total em linhas com equidistância 

variando entre 3 e 5m foi aplicado apenas na ADA para visualização superficial em 

compartimentos ambientais com maior proba

como terraços não inundáveis, encostas suaves e topos de colinas. Procurou

percorrimento a pé em áreas sem cobertura vegetal ou com plantações, vegetação rasteira, 

leito de estradas e feições e

reflorestamento de pinus ou mesmo áreas densamente florestadas para averiguação de 

possíveis depressões circulares (abrigos subterrâneos) ou lineares (antigos caminhos). Os 

registros fotográficos foram fei

UTM (Datum WGS 84). 

O percorrimento da AID foi oportunístico privilegiando áreas de plantações e 

taludes de estradas vicinais. As entrevistas, igualmente amostrais, foram orientadas através de 

um roteiro mínimo pré-definido com perguntas relacionadas à procedência do entrevistado, 

idade, ocupação e questões ligadas ao patrimônio cultural da região. Não houve aplicação de 

questionário padronizado. A listagem de moradores do entorno, fornecida pelo empr

também balizou a escolha dos entrevistados, sobretudo aqueles que já tinham sido abordados 

na visita prévia à área realizada em 01 de junho de 2012. 

6.3.2.4. Conceituação básica de arqueologia

Por definição, a arqueologia é o 

os restos materiais deixados sobre o solo (...) e busca reconstituir o passado humano a partir 
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Procedimentos metodológicos em campo 

A abordagem não interventiva foi predominantemente oportunística e extensiva 

(amostral e não sistemática, portanto), executada entre os dias 31 de julho e 05 de agosto de 

2012. Setores da Área Diretamente Afetada (entorno imediato do reservatório projetado e 

acessos) e da Área de Influência Direta do empreendimento foram percorridos a pé e de 

se dos principais acessos vicinais da região em ambas as margens do 

empreendimento projetado. 

O caminhamento sistemático com cobertura total em linhas com equidistância 

variando entre 3 e 5m foi aplicado apenas na ADA para visualização superficial em 

compartimentos ambientais com maior probabilidade de ocorrência de material arqueológico, 

como terraços não inundáveis, encostas suaves e topos de colinas. Procurou

percorrimento a pé em áreas sem cobertura vegetal ou com plantações, vegetação rasteira, 

leito de estradas e feições erosivas. Eventualmente foram percorridas áreas com 

reflorestamento de pinus ou mesmo áreas densamente florestadas para averiguação de 

possíveis depressões circulares (abrigos subterrâneos) ou lineares (antigos caminhos). Os 

registros fotográficos foram feitos com câmara digital e a tomada das coordenadas foi em 

O percorrimento da AID foi oportunístico privilegiando áreas de plantações e 

taludes de estradas vicinais. As entrevistas, igualmente amostrais, foram orientadas através de 

definido com perguntas relacionadas à procedência do entrevistado, 

idade, ocupação e questões ligadas ao patrimônio cultural da região. Não houve aplicação de 

questionário padronizado. A listagem de moradores do entorno, fornecida pelo empr

também balizou a escolha dos entrevistados, sobretudo aqueles que já tinham sido abordados 

na visita prévia à área realizada em 01 de junho de 2012.  

Conceituação básica de arqueologia 

Por definição, a arqueologia é o estudo do antigo, ou seja, é

os restos materiais deixados sobre o solo (...) e busca reconstituir o passado humano a partir 
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A abordagem não interventiva foi predominantemente oportunística e extensiva 

de julho e 05 de agosto de 

2012. Setores da Área Diretamente Afetada (entorno imediato do reservatório projetado e 

acessos) e da Área de Influência Direta do empreendimento foram percorridos a pé e de 

a região em ambas as margens do 

O caminhamento sistemático com cobertura total em linhas com equidistância 

variando entre 3 e 5m foi aplicado apenas na ADA para visualização superficial em 

bilidade de ocorrência de material arqueológico, 

como terraços não inundáveis, encostas suaves e topos de colinas. Procurou-se realizar o 

percorrimento a pé em áreas sem cobertura vegetal ou com plantações, vegetação rasteira, 

rosivas. Eventualmente foram percorridas áreas com 

reflorestamento de pinus ou mesmo áreas densamente florestadas para averiguação de 

possíveis depressões circulares (abrigos subterrâneos) ou lineares (antigos caminhos). Os 

tos com câmara digital e a tomada das coordenadas foi em 

O percorrimento da AID foi oportunístico privilegiando áreas de plantações e 

taludes de estradas vicinais. As entrevistas, igualmente amostrais, foram orientadas através de 

definido com perguntas relacionadas à procedência do entrevistado, 

idade, ocupação e questões ligadas ao patrimônio cultural da região. Não houve aplicação de 

questionário padronizado. A listagem de moradores do entorno, fornecida pelo empreendedor, 

também balizou a escolha dos entrevistados, sobretudo aqueles que já tinham sido abordados 

, ou seja, é a “ciência que estuda 

os restos materiais deixados sobre o solo (...) e busca reconstituir o passado humano a partir 
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dos seus traços materiais, artefatos, estruturas, construções, obras de arte, alterações do meio 

ambiente, comércio, dados somáticos e bio

A cultura material remanescente das populações pretéritas e as marcas na 

paisagem (ecofatos)de origem antrópica, constituem os sítios arqueológicos enquanto 

unidades de estudo, isoladas ou articuladas no espaço e no tempo

A arqueologia moderna (do grego 

conhecimento)) é uma ciência socialmente construída e que já passou e ainda passa por 

questionamentos científicos e metodológicos, dos quais surgiram diversas correntes de 

pensamento alinhadas com os parâmetros defendidos por elas.

A periodização também sofre mudanças conforme a perspectiva metodológica que 

se adota. O período pré-colonial tem uma demarcação cronológica ainda em construção no 

Brasil e com um recuo comprovado de 10 milênios pa

momento inicial da colonização europ

histórico. Assim, como Arqueologia Histórica podemos entender a aplicação dos métodos, 

teorias e técnicas da arqueologia aos sítios a

presença europeia e de africanos

arqueologia colonial, arqueologia negra, arqueologia missioneira, arqueologia industrial, 

arqueologia urbana, entre outras. 

O objeto material e imediato das pesquisas arqueológicas é o Sítio Arqueológico, 

entendido, de maneira simplificada, no espaço físico superficial, enterrado ou subaquático

onde ainda é possível observar e interpretar vestígios de antigas culturas, ou também: “

unidade do espaço possível de investigação, dotada de objetos intencionalmente produzidos 

ou rearranjados, que testemunham comportamentos das sociedades do passado” (Morais, 

2000). Os sítios, que podem ou não estarem 

ser tipificados de acordo com a função. Assim, podemos encontrar sítios oficinas (produção 

de artefatos), sítios acampamentos, sítios habitação, sítios com manifestações ritualísticas

Áreas onde os depósitos arqueológicos não podem ser i

em suas dimensões tridimensionais têm sido consideradas, ao menos em um primeiro 
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dos seus traços materiais, artefatos, estruturas, construções, obras de arte, alterações do meio 

ambiente, comércio, dados somáticos e biológicos” (SOUZA, 1997). 

A cultura material remanescente das populações pretéritas e as marcas na 

paisagem (ecofatos)de origem antrópica, constituem os sítios arqueológicos enquanto 

unidades de estudo, isoladas ou articuladas no espaço e no tempo. 

A arqueologia moderna (do grego archaios(antigo) e 

é uma ciência socialmente construída e que já passou e ainda passa por 

questionamentos científicos e metodológicos, dos quais surgiram diversas correntes de 

as com os parâmetros defendidos por elas. 

A periodização também sofre mudanças conforme a perspectiva metodológica que 

colonial tem uma demarcação cronológica ainda em construção no 

Brasil e com um recuo comprovado de 10 milênios para o Paraná. No Brasil tem

momento inicial da colonização europeia um marco temporal, ou seja, inaugura

histórico. Assim, como Arqueologia Histórica podemos entender a aplicação dos métodos, 

teorias e técnicas da arqueologia aos sítios arqueológicos que representam o testemunho da 

ia e de africanos. Esta compreende várias subespecialidades, como 

arqueologia colonial, arqueologia negra, arqueologia missioneira, arqueologia industrial, 

entre outras.  

eto material e imediato das pesquisas arqueológicas é o Sítio Arqueológico, 

entendido, de maneira simplificada, no espaço físico superficial, enterrado ou subaquático

onde ainda é possível observar e interpretar vestígios de antigas culturas, ou também: “

unidade do espaço possível de investigação, dotada de objetos intencionalmente produzidos 

ou rearranjados, que testemunham comportamentos das sociedades do passado” (Morais, 

os, que podem ou não estarem a céu aberto ou mesmo submersos, 

ser tipificados de acordo com a função. Assim, podemos encontrar sítios oficinas (produção 

de artefatos), sítios acampamentos, sítios habitação, sítios com manifestações ritualísticas

Áreas onde os depósitos arqueológicos não podem ser identificados com exatidão 

em suas dimensões tridimensionais têm sido consideradas, ao menos em um primeiro 
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dos seus traços materiais, artefatos, estruturas, construções, obras de arte, alterações do meio 

A cultura material remanescente das populações pretéritas e as marcas na 

paisagem (ecofatos)de origem antrópica, constituem os sítios arqueológicos enquanto 

(antigo) e logos (estudo, 

é uma ciência socialmente construída e que já passou e ainda passa por 

questionamentos científicos e metodológicos, dos quais surgiram diversas correntes de 

A periodização também sofre mudanças conforme a perspectiva metodológica que 

colonial tem uma demarcação cronológica ainda em construção no 

ra o Paraná. No Brasil tem-se no 

ia um marco temporal, ou seja, inaugura-se o período 

histórico. Assim, como Arqueologia Histórica podemos entender a aplicação dos métodos, 

rqueológicos que representam o testemunho da 

ompreende várias subespecialidades, como 

arqueologia colonial, arqueologia negra, arqueologia missioneira, arqueologia industrial, 

eto material e imediato das pesquisas arqueológicas é o Sítio Arqueológico, 

entendido, de maneira simplificada, no espaço físico superficial, enterrado ou subaquático, 

onde ainda é possível observar e interpretar vestígios de antigas culturas, ou também: “menor 

unidade do espaço possível de investigação, dotada de objetos intencionalmente produzidos 

ou rearranjados, que testemunham comportamentos das sociedades do passado” (Morais, 

céu aberto ou mesmo submersos, podem ainda 

ser tipificados de acordo com a função. Assim, podemos encontrar sítios oficinas (produção 

de artefatos), sítios acampamentos, sítios habitação, sítios com manifestações ritualísticas, etc.  

dentificados com exatidão 

em suas dimensões tridimensionais têm sido consideradas, ao menos em um primeiro 
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momento, como Áreas de Ocorrências Arqueológicas. Nestas, os vestígios podem estar 

dispersos ou até mesmo retrabalhados por eventos naturais ou antró

um contexto deposicional de origem também se enquadram nessa categoria.

Marcas na paisagem também fazem parte do objeto de estudo dos arqueólogos 

como, por exemplo, áreas de captação de recursos naturais, caminhos, diques, aterros 

estruturas escavadas (habitações, depósitos de alimentos, armadilhas, caminhos, etc

própria paisagem pode ser entendida, então, como sítio arqueológico em permanente 

transformação social e física.

Para Prous (1992)

ou atividade humana em determinado local. Para se inserir tais vestígios no contexto 

ecológico (clima, vegetação, fauna, proximidade da água), é preciso preocupar

com os restos indiretamente ligados ao homem, mas que

vivendo”. Outro conceito, 

Educação, Ciência e Cultura)

histórico, estético, arqueológico, científ

pertencentes ao Patrimônio Cultural da Humanidade 

Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, adaptada pela UNESCO em 1972).

Considerando-se 

agrupados da seguinte maneira, conforme CHMYZ (1976):

− sítio-acampamento: local com indícios de permanência temporária;

− sítio-habitação: local com indícios de permanência prolongada;

− sítio-oficina: local onde são encontradas somente evi

artefatos; 

− sítio-cemitério: local onde são encontradas evidências de enterramentos;
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momento, como Áreas de Ocorrências Arqueológicas. Nestas, os vestígios podem estar 

dispersos ou até mesmo retrabalhados por eventos naturais ou antrópicos. Peças isoladas de 

um contexto deposicional de origem também se enquadram nessa categoria.

Marcas na paisagem também fazem parte do objeto de estudo dos arqueólogos 

como, por exemplo, áreas de captação de recursos naturais, caminhos, diques, aterros 

estruturas escavadas (habitações, depósitos de alimentos, armadilhas, caminhos, etc

própria paisagem pode ser entendida, então, como sítio arqueológico em permanente 

transformação social e física. 

Para Prous (1992), os vestígios arqueológicos são “todos os indícios da presença 

ou atividade humana em determinado local. Para se inserir tais vestígios no contexto 

ecológico (clima, vegetação, fauna, proximidade da água), é preciso preocupar

com os restos indiretamente ligados ao homem, mas que revelam em que condições ele estava 

 apresentado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura),elenca “monumentos, grupos de edifícios e áreas que têm valor 

histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico (...)”,como 

pertencentes ao Patrimônio Cultural da Humanidade (Convenção para a Proteção do 

nio Mundial, Cultural e Natural, adaptada pela UNESCO em 1972).

se as especificidades funcionais, os sítios arq

agrupados da seguinte maneira, conforme CHMYZ (1976): 

acampamento: local com indícios de permanência temporária;

habitação: local com indícios de permanência prolongada;

oficina: local onde são encontradas somente evidências de fabricação de 

cemitério: local onde são encontradas evidências de enterramentos;
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momento, como Áreas de Ocorrências Arqueológicas. Nestas, os vestígios podem estar 

picos. Peças isoladas de 

um contexto deposicional de origem também se enquadram nessa categoria. 

Marcas na paisagem também fazem parte do objeto de estudo dos arqueólogos 

como, por exemplo, áreas de captação de recursos naturais, caminhos, diques, aterros ou 

estruturas escavadas (habitações, depósitos de alimentos, armadilhas, caminhos, etc.). A 

própria paisagem pode ser entendida, então, como sítio arqueológico em permanente 

todos os indícios da presença 

ou atividade humana em determinado local. Para se inserir tais vestígios no contexto 

ecológico (clima, vegetação, fauna, proximidade da água), é preciso preocupar-se também 

revelam em que condições ele estava 

apresentado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

elenca “monumentos, grupos de edifícios e áreas que têm valor 

ico, etnológico ou antropológico (...)”,como 

Convenção para a Proteção do 

nio Mundial, Cultural e Natural, adaptada pela UNESCO em 1972). 

especificidades funcionais, os sítios arqueológicos podem ser 

acampamento: local com indícios de permanência temporária; 

habitação: local com indícios de permanência prolongada; 

dências de fabricação de 

cemitério: local onde são encontradas evidências de enterramentos; 
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− sítio-cerimonial: local onde são encontradas evidências de práticas religiosas 

ou sociais. 

Já a distinção entre populações ceramistas e não ceramistas, por exemplo, não é 

necessariamente um marcador cronológico, mas é seguro afirmar que trata

características tecnológicas absolutamente diferenciadas com reflexo direto nos depósitos 

arqueológicos correspondentes.

Sítios ceramistas são, no geral, maiores e com camadas arqueológicas mais 

acentuadas e espessas, tendendo a apresentar uma estruturação estratigráfica mais definida, o 

que pode ser explicado pela ocupação mais prolongada por populaçõ

contudo, aos grupos pré-

sazonais dependentes da coleta de frutas, sementes, da pesca

De caráter interdisciplinar, a arqueologia encontra apoio em outras disciplinas

como história,antropologia, etnohistória, geologia

metodológicas que muitas vezes 

experimentalismo (arqueologia experimental), as respostas para seus questionamentos. O 

contato entre a arqueologia e a educação é um fator que determina e legitima a socialização 

do resultado das pesquisas d

Em concordância com Horta 

do contato direto com as evid

aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação Pa

adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 

cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a 

produção de novos conhecimentos, num process

Outra estratégia amplamente adotada nas pesquisas arqueológicas é o 

Monitoramento Arqueológico reforçando o caráter preventivo a ser adotado durante os 

momentos iniciais das obras de engenharia. Esse acompanhamento arqueoló

pode detectar vestígios que não foram percebidos durante as fases anteriores (diagnóstico e 

prospecções).  
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cerimonial: local onde são encontradas evidências de práticas religiosas 

Já a distinção entre populações ceramistas e não ceramistas, por exemplo, não é 

necessariamente um marcador cronológico, mas é seguro afirmar que trata

características tecnológicas absolutamente diferenciadas com reflexo direto nos depósitos 

gicos correspondentes. 

Sítios ceramistas são, no geral, maiores e com camadas arqueológicas mais 

acentuadas e espessas, tendendo a apresentar uma estruturação estratigráfica mais definida, o 

que pode ser explicado pela ocupação mais prolongada por populações agricultoras. Infere

-ceramistas um maior grau de mobilidade com deslocamentos 

sazonais dependentes da coleta de frutas, sementes, da pesca, etc.  

De caráter interdisciplinar, a arqueologia encontra apoio em outras disciplinas

como história,antropologia, etnohistória, geologia e pedologia, além de usar ferramentas 

metodológicas que muitas vezes buscam na oralidade (entrevistas de campo) ou mesmo no 

experimentalismo (arqueologia experimental), as respostas para seus questionamentos. O 

contato entre a arqueologia e a educação é um fator que determina e legitima a socialização 

do resultado das pesquisas de campo e/ou teóricas. 

Em concordância com Horta et al(1999), acredita-se que “a partir da experiência e 

do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos 

aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e 

adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 

os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a 

produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultura

Outra estratégia amplamente adotada nas pesquisas arqueológicas é o 

Monitoramento Arqueológico reforçando o caráter preventivo a ser adotado durante os 

momentos iniciais das obras de engenharia. Esse acompanhamento arqueoló

pode detectar vestígios que não foram percebidos durante as fases anteriores (diagnóstico e 
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cerimonial: local onde são encontradas evidências de práticas religiosas 

Já a distinção entre populações ceramistas e não ceramistas, por exemplo, não é 

necessariamente um marcador cronológico, mas é seguro afirmar que trata-se de 

características tecnológicas absolutamente diferenciadas com reflexo direto nos depósitos 

Sítios ceramistas são, no geral, maiores e com camadas arqueológicas mais 

acentuadas e espessas, tendendo a apresentar uma estruturação estratigráfica mais definida, o 

es agricultoras. Infere-se, 

ceramistas um maior grau de mobilidade com deslocamentos 

De caráter interdisciplinar, a arqueologia encontra apoio em outras disciplinas 

além de usar ferramentas 

na oralidade (entrevistas de campo) ou mesmo no 

experimentalismo (arqueologia experimental), as respostas para seus questionamentos. O 

contato entre a arqueologia e a educação é um fator que determina e legitima a socialização 

se que “a partir da experiência e 

ncias e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos 

trimonial busca levar as crianças e 

adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 

os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a 

o contínuo de criação cultural”. 

Outra estratégia amplamente adotada nas pesquisas arqueológicas é o 

Monitoramento Arqueológico reforçando o caráter preventivo a ser adotado durante os 

momentos iniciais das obras de engenharia. Esse acompanhamento arqueológico sistemático 

pode detectar vestígios que não foram percebidos durante as fases anteriores (diagnóstico e 
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Os conceitos aqui abordados de maneira tangente nortearam os trabalhos de 

campo e de gabinete e pretenderam dar conta do significado

da arqueologia moderna. 

6.3.2.5. Resultados 

6.3.2.5.1. Síntese da contextualização arqueológica e etnohistórica regional (dados 

secundários) 

O atual território do Estado do Paraná apresenta vestígios do trânsito e 

estabelecimento efetivo de g

(PARELLADA, 2008) ou cerca de 8.000

(CHMYZ,1969).  

Amadores, exploradores, viajantes, memorialistas, historiadores e colecionadores 

já no Século XIX iniciaram 

para sítios específicos, por vezes encontrados de maneira fortuita

características plásticas, pitorescas ou até comerciais, quase sempre sem observância do rigor 

científico e metodológico. 

Um dos primeiros documentos sobre o patrimônio cultural da região do vale do 

Rio Ivaí, encontra-se nas descrições detalhadas e execuções de plantas baixas da Vila Rica do 

Espírito Santo, fundada em 1570 e transferida em 1592 para a foz do rio 

rio Ivaí (atual município de Fênix),confeccionadas pelos engenheiros alemães e irmãos José 

Keller e Francisco Keller. O relatório das atividades e todo

eles data de 1865, quando trabalhavam para o 

viabilidade de navegação no Rio Ivaí. 

Por força do Tratado de Tordesilhas (1494) celebrado entre os Reinos de Portugal 

e da Espanha, quase a totalidade do atual território paranaense pertencia à Espanha, que 

                                        
1 Antes do Presente, tendo como base o ano de 1950. 
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Os conceitos aqui abordados de maneira tangente nortearam os trabalhos de 

campo e de gabinete e pretenderam dar conta do significado de alguns termos de uso corrente 

Síntese da contextualização arqueológica e etnohistórica regional (dados 

O atual território do Estado do Paraná apresenta vestígios do trânsito e 

estabelecimento efetivo de grupos humanos desde, aproximadamente, 10.000 anos A.P.

) ou cerca de 8.000 A.P. ao se considerar o vale do Rio Ivaí 

Amadores, exploradores, viajantes, memorialistas, historiadores e colecionadores 

já no Século XIX iniciaram estudos arqueológicos no Estado do Paraná 

para sítios específicos, por vezes encontrados de maneira fortuita

características plásticas, pitorescas ou até comerciais, quase sempre sem observância do rigor 

 

Um dos primeiros documentos sobre o patrimônio cultural da região do vale do 

se nas descrições detalhadas e execuções de plantas baixas da Vila Rica do 

Espírito Santo, fundada em 1570 e transferida em 1592 para a foz do rio 

rio Ivaí (atual município de Fênix),confeccionadas pelos engenheiros alemães e irmãos José 

Keller e Francisco Keller. O relatório das atividades e todo o registro gráfico produzido por 

eles data de 1865, quando trabalhavam para o governo paranaense em função dos estudos de 

viabilidade de navegação no Rio Ivaí.  

Por força do Tratado de Tordesilhas (1494) celebrado entre os Reinos de Portugal 

Espanha, quase a totalidade do atual território paranaense pertencia à Espanha, que 

                                                 
Antes do Presente, tendo como base o ano de 1950.  
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Os conceitos aqui abordados de maneira tangente nortearam os trabalhos de 

de alguns termos de uso corrente 

Síntese da contextualização arqueológica e etnohistórica regional (dados 

O atual território do Estado do Paraná apresenta vestígios do trânsito e 

rupos humanos desde, aproximadamente, 10.000 anos A.P.1 

ao se considerar o vale do Rio Ivaí 

Amadores, exploradores, viajantes, memorialistas, historiadores e colecionadores 

estudos arqueológicos no Estado do Paraná com a atenção voltada 

para sítios específicos, por vezes encontrados de maneira fortuita, e para as suas 

características plásticas, pitorescas ou até comerciais, quase sempre sem observância do rigor 

Um dos primeiros documentos sobre o patrimônio cultural da região do vale do 

se nas descrições detalhadas e execuções de plantas baixas da Vila Rica do 

Espírito Santo, fundada em 1570 e transferida em 1592 para a foz do rio Corumbataí, junto ao 

rio Ivaí (atual município de Fênix),confeccionadas pelos engenheiros alemães e irmãos José 

registro gráfico produzido por 

aranaense em função dos estudos de 

Por força do Tratado de Tordesilhas (1494) celebrado entre os Reinos de Portugal 

Espanha, quase a totalidade do atual território paranaense pertencia à Espanha, que 
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também estabeleceu a vila de Ontiveiros (1554) e Ciudad Real Del Guayrá (1556), ambas 

junto à margem esquerda do Rio Paraná.

Em um trecho dos relatos dos irmãos Keller acerca de Vila Rica, vê

casas eram na maior parte, se não todas, feitas de taipa (te

que encontram-se fragmentos alastrando o interior dos rectangulos formados pelos restos das 

paredes, reduzidos hoje à montes da altura de um metro mais ou menos com taludes de terra 

desmoronada. Nos vestígios da igreja,

os montes de taipa tem altura dobrada das outras, e sobre elles nasceu um enorme monjoleiro” 

(KELLER e KELLER, 1933).

Coube, no entanto, ao naturalista argentino Juan Ambrosetti, os primeiros estudos 

sistemáticos de campo entre 1892 e 1894 no interior do Paraná. Ambrosetti preocupou

procedimentos técnicos e científicos ao registrar e coletar expressiva quantidade de material 

arqueológico, incluindo artefatos de populações indígenas pré

e paraguaio, sobretudo, no trecho compreendido entre a recém

do Iguaçu (1889) e portos fluviais do Rio Paraná, localizados mais ao norte. Atualmente esse 

acervo está depositado no Muse

Figura 6.3.2-1. 

Figura 6.3.2- 1 - Material l arqueológico coletado entre 1892 e 1894 por Ambrosetti

Fomentando as pesquisas de âmbito institucional, em 1876 estabeleceu

fundação do Museu Paranaense, em Curitiba, idealizado por Agostinho Ermelino de Leão e 

José Candido e dirigido por personalidades como 
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stabeleceu a vila de Ontiveiros (1554) e Ciudad Real Del Guayrá (1556), ambas 

junto à margem esquerda do Rio Paraná. 

Em um trecho dos relatos dos irmãos Keller acerca de Vila Rica, vê

casas eram na maior parte, se não todas, feitas de taipa (terra socada) e cobertas de telhas, de 

se fragmentos alastrando o interior dos rectangulos formados pelos restos das 

paredes, reduzidos hoje à montes da altura de um metro mais ou menos com taludes de terra 

desmoronada. Nos vestígios da igreja, que se acham num canto da praça no centro da cidade, 

os montes de taipa tem altura dobrada das outras, e sobre elles nasceu um enorme monjoleiro” 

(KELLER e KELLER, 1933). 

Coube, no entanto, ao naturalista argentino Juan Ambrosetti, os primeiros estudos 

stemáticos de campo entre 1892 e 1894 no interior do Paraná. Ambrosetti preocupou

procedimentos técnicos e científicos ao registrar e coletar expressiva quantidade de material 

arqueológico, incluindo artefatos de populações indígenas pré-coloniais d

e paraguaio, sobretudo, no trecho compreendido entre a recém-criada Colônia Militar de Foz 

do Iguaçu (1889) e portos fluviais do Rio Paraná, localizados mais ao norte. Atualmente esse 

acervo está depositado no Museu de La Plata, em Buenos Aires e pode ser observado na 

Material l arqueológico coletado entre 1892 e 1894 por Ambrosetti
Fonte: AMBROSETTI, 1895 

Fomentando as pesquisas de âmbito institucional, em 1876 estabeleceu

fundação do Museu Paranaense, em Curitiba, idealizado por Agostinho Ermelino de Leão e 

José Candido e dirigido por personalidades como Agostinho Ermelino de Leão, Romário 
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stabeleceu a vila de Ontiveiros (1554) e Ciudad Real Del Guayrá (1556), ambas 

Em um trecho dos relatos dos irmãos Keller acerca de Vila Rica, vê-se que: “As 

rra socada) e cobertas de telhas, de 

se fragmentos alastrando o interior dos rectangulos formados pelos restos das 

paredes, reduzidos hoje à montes da altura de um metro mais ou menos com taludes de terra 

que se acham num canto da praça no centro da cidade, 

os montes de taipa tem altura dobrada das outras, e sobre elles nasceu um enorme monjoleiro” 

Coube, no entanto, ao naturalista argentino Juan Ambrosetti, os primeiros estudos 

stemáticos de campo entre 1892 e 1894 no interior do Paraná. Ambrosetti preocupou-se com 

procedimentos técnicos e científicos ao registrar e coletar expressiva quantidade de material 

coloniais do território brasileiro 

criada Colônia Militar de Foz 

do Iguaçu (1889) e portos fluviais do Rio Paraná, localizados mais ao norte. Atualmente esse 

e pode ser observado na 

 
Material l arqueológico coletado entre 1892 e 1894 por Ambrosetti 

Fomentando as pesquisas de âmbito institucional, em 1876 estabeleceu-se a 

fundação do Museu Paranaense, em Curitiba, idealizado por Agostinho Ermelino de Leão e 

Agostinho Ermelino de Leão, Romário 
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Martins e Loureiro Fernandes. Essa instituição patrocinou

principalmente no litoral paranaense.

Mais tarde, a fundação do Centro de Ensino (atualmente 

Arqueológicas da Universidade 

Ascenção Fernandes, em 1956, também na capital paranaense e a criação, em Paranaguá, do 

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE

na guarda, divulgação e pesquisa do patrimônio cultural/arqueológi

Com exemplar atuação, o arqueólogo OldemarBlasi também compõe o quadro 

formativo da arqueologia paranaense desde a década de 1950, com pesquisas pioneiras no 

vale do rio Ivaí, como a escavação do sítio Estirão Comprido (município de Prudent

companhia de Loureiro Fernandes e outros importantes pesquisadores.

A convite do CEPA

e José Emperaire, atuantes no Paraná já desde meados da década de 1950

americanos Betty Meggers e Clifford Evans na década de 1960, para ministrarem cursos e 

seminários sobre métodos de campo e laboratório, resultaram na implantação do Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA, 1965 a 1971).

No Estado do Paraná, foram duas 

procedimentos uniformizados pelo PRONAPA

para pesquisar sambaquis. A outra investigou diversas áreas no interior, realizando 

amostragens em trechos dos grandes rios Paran

seus afluentes mais importantes, a cargo de Igor Chmyz” (NOELLI 

Esse programa de natureza acadêmica e formativa, contou com o apoio 

institucional e financeiro do SmithsonianInstitution (EUA), bem 

acompanhado pelo Conselho Nacional de Pesquisas e pelo Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 
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oureiro Fernandes. Essa instituição patrocinou diversas pesquisas arqueológicas, 

principalmente no litoral paranaense. 

Mais tarde, a fundação do Centro de Ensino (atualmente 

Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná (CEPA-UFPR), 

Ascenção Fernandes, em 1956, também na capital paranaense e a criação, em Paranaguá, do 

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-UFPR), em 1962, representam igualmente marcos 

na guarda, divulgação e pesquisa do patrimônio cultural/arqueológico paranaense. 

Com exemplar atuação, o arqueólogo OldemarBlasi também compõe o quadro 

formativo da arqueologia paranaense desde a década de 1950, com pesquisas pioneiras no 

vale do rio Ivaí, como a escavação do sítio Estirão Comprido (município de Prudent

companhia de Loureiro Fernandes e outros importantes pesquisadores. 

convite do CEPA-UFPR, a vinda dos pesquisadores franceses Annette Laming 

e José Emperaire, atuantes no Paraná já desde meados da década de 1950

Betty Meggers e Clifford Evans na década de 1960, para ministrarem cursos e 

seminários sobre métodos de campo e laboratório, resultaram na implantação do Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA, 1965 a 1971). 

No Estado do Paraná, foram duas as frentes de pesquisa orientadas segundo 

procedimentos uniformizados pelo PRONAPA: “uma no litoral, a cargo de José W. Rauth, 

mbaquis. A outra investigou diversas áreas no interior, realizando 

amostragens em trechos dos grandes rios Paranapanema, Ivaí, Iguaçu, Tibagi e Paraná, e de 

seus afluentes mais importantes, a cargo de Igor Chmyz” (NOELLI et al

Esse programa de natureza acadêmica e formativa, contou com o apoio 

institucional e financeiro do SmithsonianInstitution (EUA), bem como foi autorizado e 

acompanhado pelo Conselho Nacional de Pesquisas e pelo Patrimônio Histórico e Artístico 
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diversas pesquisas arqueológicas, 

Mais tarde, a fundação do Centro de Ensino (atualmente Estudos) e Pesquisas 

UFPR), por José Loureiro 

Ascenção Fernandes, em 1956, também na capital paranaense e a criação, em Paranaguá, do 

UFPR), em 1962, representam igualmente marcos 

co paranaense.  

Com exemplar atuação, o arqueólogo OldemarBlasi também compõe o quadro 

formativo da arqueologia paranaense desde a década de 1950, com pesquisas pioneiras no 

vale do rio Ivaí, como a escavação do sítio Estirão Comprido (município de Prudentópolis) na 

UFPR, a vinda dos pesquisadores franceses Annette Laming 

e José Emperaire, atuantes no Paraná já desde meados da década de 1950, e dos pesquisadores 

Betty Meggers e Clifford Evans na década de 1960, para ministrarem cursos e 

seminários sobre métodos de campo e laboratório, resultaram na implantação do Programa 

as frentes de pesquisa orientadas segundo 

“uma no litoral, a cargo de José W. Rauth, 

mbaquis. A outra investigou diversas áreas no interior, realizando 

apanema, Ivaí, Iguaçu, Tibagi e Paraná, e de 

et al., 2003). 

Esse programa de natureza acadêmica e formativa, contou com o apoio 

como foi autorizado e 

acompanhado pelo Conselho Nacional de Pesquisas e pelo Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nesse período surgem diversas obras de referência como o

arqueológica no Brasil” (elaborado por 

das indústrias líticas da América do Sul

interpretar a linguagem da cerâmica; manual para arqueólogos” (

EVANS em 1970) e “Terminologia Cerâmica” (MAE

metodologia que referenciasse os trabalhos em várias partes do Brasil. 

Caracterizado por “uma metodologia padronizada de levantamentos de um 

máximo de sítios arqueológicos em cada r

por métodos de seriação em categorias denominadas tradições, fases e subfases” 

(BARRETO,2000), o PRONAPA possibilitou pela primeira vez o ordenamento espacial e 

cronológico inclusive da região do vale do Rio 

Tais conceitos têm norteado as pesquisas no Estado sofrendo, entretanto, 

modificações na abordagem e uma releitura por parte dos pesquisadores mais recentes. 

Alguns pesquisadores identificam inclusive uma polarização teórico

sendo que “de um lado estão os histórico

fenômenos culturais a partir de conceitos totalizantes (Tradição e Fase), independentes de 

contextos; e do outro, os processualistas, que entendem que o objetivo da pesquisa deve ser 

busca da compreensão da diversidade humana e da particularidade dos fenômenos e contextos 

socioculturais” (www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol6

agosto de 2011). 

Faz-se relevante notar que também não há consenso entre os pesquisadores 

brasileiros sobre as filiações às fases e 

estão sendo propostas e outras definições revistadas por novas abordagens t

De maneira geral, o conjunto de características tecnológicas e os padrões de 

assentamento intrínsecos a

designa como Tradições Arqueológica

que há cerca de dez milênios ocuparam o atual território do Paraná, valendo

variada e aprimorada indústria lítica para a exploração dos recursos naturais disponíveis. 
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Nesse período surgem diversas obras de referência como o “Guia para prospecção 

elaborado por EVANS e MEGGERS em 1965), “Guia para o estudo 

das indústrias líticas da América do Sul” (elaborado por EMPERAIRE

interpretar a linguagem da cerâmica; manual para arqueólogos” (elaborado por 

1970) e “Terminologia Cerâmica” (MAE-UFPR, 1976), todas preconizando uma 

metodologia que referenciasse os trabalhos em várias partes do Brasil.  

Caracterizado por “uma metodologia padronizada de levantamentos de um 

máximo de sítios arqueológicos em cada região, com o material sendo datado e organizado 

por métodos de seriação em categorias denominadas tradições, fases e subfases” 

(BARRETO,2000), o PRONAPA possibilitou pela primeira vez o ordenamento espacial e 

cronológico inclusive da região do vale do Rio Ivaí. 

Tais conceitos têm norteado as pesquisas no Estado sofrendo, entretanto, 

modificações na abordagem e uma releitura por parte dos pesquisadores mais recentes. 

Alguns pesquisadores identificam inclusive uma polarização teórico

de um lado estão os histórico–culturalistas, que procuram compreender os 

fenômenos culturais a partir de conceitos totalizantes (Tradição e Fase), independentes de 

contextos; e do outro, os processualistas, que entendem que o objetivo da pesquisa deve ser 

busca da compreensão da diversidade humana e da particularidade dos fenômenos e contextos 

www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol6

se relevante notar que também não há consenso entre os pesquisadores 

brasileiros sobre as filiações às fases e às tradições, sendo que atualmente algumas fusões 

estão sendo propostas e outras definições revistadas por novas abordagens t

De maneira geral, o conjunto de características tecnológicas e os padrões de 

a cada um desses povos, demandou a nomenclatura corrente que 

designa como Tradições ArqueológicasBituruna, Umbu e Humaitá, aqueles povos aceramis

que há cerca de dez milênios ocuparam o atual território do Paraná, valendo

variada e aprimorada indústria lítica para a exploração dos recursos naturais disponíveis. 
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“Guia para prospecção 

1965), “Guia para o estudo 

EMPERAIRE em 1967), “Como 

elaborado por MEGGERS e 

UFPR, 1976), todas preconizando uma 

 

Caracterizado por “uma metodologia padronizada de levantamentos de um 

egião, com o material sendo datado e organizado 

por métodos de seriação em categorias denominadas tradições, fases e subfases” 

(BARRETO,2000), o PRONAPA possibilitou pela primeira vez o ordenamento espacial e 

Tais conceitos têm norteado as pesquisas no Estado sofrendo, entretanto, 

modificações na abordagem e uma releitura por parte dos pesquisadores mais recentes.  

Alguns pesquisadores identificam inclusive uma polarização teórico-metodológica 

culturalistas, que procuram compreender os 

fenômenos culturais a partir de conceitos totalizantes (Tradição e Fase), independentes de 

contextos; e do outro, os processualistas, que entendem que o objetivo da pesquisa deve ser a 

busca da compreensão da diversidade humana e da particularidade dos fenômenos e contextos 

www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol6, acessado em 11 de 

se relevante notar que também não há consenso entre os pesquisadores 

s tradições, sendo que atualmente algumas fusões 

estão sendo propostas e outras definições revistadas por novas abordagens teóricas. 

De maneira geral, o conjunto de características tecnológicas e os padrões de 

cada um desses povos, demandou a nomenclatura corrente que 

Bituruna, Umbu e Humaitá, aqueles povos aceramistas 

que há cerca de dez milênios ocuparam o atual território do Paraná, valendo-se de uma 

variada e aprimorada indústria lítica para a exploração dos recursos naturais disponíveis. 
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Pontas de projéteis, facas, raspadores e cavadeiras são os principais artef

preservados dessas tradições.

No alto rio Ivaí, 

multicomponencial (lito-cerâmico e multicultural) Gruta do Wobeto (município de Manoel 

Ribas) pesquisado no início da década de 

artefatos líticos típicos raspadores plano

Prudentópolis), também representa rico acervo da cultura material de populações pré

ceramistas da Tradição Umbu 

Outro exemplo significativo da mesma Tradição Arqueológica, oriundo de recente 

pesquisa na região do empreendimento em pauta, é o sítio multicomponencial José Bonetti 1 

(município de Turvo). Essa unidade de pesquisa foi, entre outros sítios

dos estudos ambientais para obtenção de L

Rio Marrecas. (RELATÓRIO TÉCNICO

A Figura 6.3.2

Arqueológica Umbu coletada no Pa

Figura 6.3.2- 2 - Amostra de material lítico da Tradição Arqueológica Umbu, coletada no município de Cruz 
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Pontas de projéteis, facas, raspadores e cavadeiras são os principais artef

preservados dessas tradições. 

No alto rio Ivaí, por exemplo, a camada de ocupação humana mais antiga do sítio 

cerâmico e multicultural) Gruta do Wobeto (município de Manoel 

Ribas) pesquisado no início da década de 1960, está relacionada à tradição Humaitá, sendo os 

artefatos líticos típicos raspadores plano-convexos. O sítio Estirão Comprido (município de 

Prudentópolis), também representa rico acervo da cultura material de populações pré

ceramistas da Tradição Umbu (BLASI, 1967).  

Outro exemplo significativo da mesma Tradição Arqueológica, oriundo de recente 

pesquisa na região do empreendimento em pauta, é o sítio multicomponencial José Bonetti 1 

(município de Turvo). Essa unidade de pesquisa foi, entre outros sítios, pesquisada na ocasião 

dos estudos ambientais para obtenção de Licença Prévia da PCH Confluência, 

RELATÓRIO TÉCNICO, 2005). 

A Figura 6.3.2-2 apresenta uma amostra de material lítico da Tradição 

Arqueológica Umbu coletada no Paraná. 

 
Amostra de material lítico da Tradição Arqueológica Umbu, coletada no município de Cruz 

Machado-Pr. Pontas de projéteis e raspadores 
Fonte: CHMYZ, 1968 
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Pontas de projéteis, facas, raspadores e cavadeiras são os principais artefatos diagnósticos 

exemplo, a camada de ocupação humana mais antiga do sítio 

cerâmico e multicultural) Gruta do Wobeto (município de Manoel 

1960, está relacionada à tradição Humaitá, sendo os 

convexos. O sítio Estirão Comprido (município de 

Prudentópolis), também representa rico acervo da cultura material de populações pré-

Outro exemplo significativo da mesma Tradição Arqueológica, oriundo de recente 

pesquisa na região do empreendimento em pauta, é o sítio multicomponencial José Bonetti 1 

, pesquisada na ocasião 

da PCH Confluência, localizada no 

2 apresenta uma amostra de material lítico da Tradição 

Amostra de material lítico da Tradição Arqueológica Umbu, coletada no município de Cruz 
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Já os grupos ceramistas

Itararé-Taquara e, mais tarde, à Tradição Arqueológica Tupiguarani, p

território do Paraná desde o início da era Cristã. A domesticação de algumas plantas e 

animais, assim como aportes demográficos, entre outros fatores,promoveram uma nova 

relação socioambiental, levando

maiores (aldeias permanentes e temporárias). A confecção de vasilhas com formas e 

acabamentos diferenciados, paralelamente a uma produção de artefatos líticos polidos, como 

lâminas de machado e mãos de pilão, servem como referência para dis

Tradições Arqueológicas ceramistas igualmente já identificadas na região do Vale do Ivaí por 

pesquisas anteriores. 

Merece destaque a construção de estruturas habitacionais subterrâneas (“buracos 

de bugre”) que tipifica apenas a Tradiçã

ocorrer desde as terras altas de São Paulo até o Rio Grande do Sul, sendo muito característica 

da região do Alto Rio Ivaí. 

Os estudos ambientais da PCH Confluência (

identificaram 14 sítios da Tradição Itararé

Tradição Arqueológica na região. 

O sítio Estirão Comprido, no vale do Rio Ivaí, forneceu grande quantidade de 

cerâmica da Tradição Tupiguarani, bem como infere que tenha havido

tradições arqueológicas ceramistas na região. Estudos apontam que é possível relacionar a 

Tradição Itararé com povos atuais das etnias Kaingang e Xokleng (família ling

Figura 6.3.2-3 pode ser observado um objeto cerâmi

município paranaense de Roncador.

RELATÓRIO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

Já os grupos ceramistas-agricultores relacionados à Tradição Arqueológica 

Taquara e, mais tarde, à Tradição Arqueológica Tupiguarani, p

território do Paraná desde o início da era Cristã. A domesticação de algumas plantas e 

animais, assim como aportes demográficos, entre outros fatores,promoveram uma nova 

cioambiental, levando-os a fixação mais prolongada e estrutu

maiores (aldeias permanentes e temporárias). A confecção de vasilhas com formas e 

acabamentos diferenciados, paralelamente a uma produção de artefatos líticos polidos, como 

lâminas de machado e mãos de pilão, servem como referência para dis

Tradições Arqueológicas ceramistas igualmente já identificadas na região do Vale do Ivaí por 

Merece destaque a construção de estruturas habitacionais subterrâneas (“buracos 

de bugre”) que tipifica apenas a Tradição Arqueológica Itararé-Taquara e, no Brasil, podem 

terras altas de São Paulo até o Rio Grande do Sul, sendo muito característica 

da região do Alto Rio Ivaí.  

Os estudos ambientais da PCH Confluência (RELATÓRIO TÉCNICO

14 sítios da Tradição Itararé-Taquara, demonstrando possível prevalência dessa 

Tradição Arqueológica na região.  

O sítio Estirão Comprido, no vale do Rio Ivaí, forneceu grande quantidade de 

cerâmica da Tradição Tupiguarani, bem como infere que tenha havido

tradições arqueológicas ceramistas na região. Estudos apontam que é possível relacionar a 

Tradição Itararé com povos atuais das etnias Kaingang e Xokleng (família ling

3 pode ser observado um objeto cerâmico da Tradição Itararé coletado no 

município paranaense de Roncador. 
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agricultores relacionados à Tradição Arqueológica 

Taquara e, mais tarde, à Tradição Arqueológica Tupiguarani, povoavam o atual 

território do Paraná desde o início da era Cristã. A domesticação de algumas plantas e 

animais, assim como aportes demográficos, entre outros fatores,promoveram uma nova 

os a fixação mais prolongada e estruturada em espaços 

maiores (aldeias permanentes e temporárias). A confecção de vasilhas com formas e 

acabamentos diferenciados, paralelamente a uma produção de artefatos líticos polidos, como 

lâminas de machado e mãos de pilão, servem como referência para distinção entre as duas 

Tradições Arqueológicas ceramistas igualmente já identificadas na região do Vale do Ivaí por 

Merece destaque a construção de estruturas habitacionais subterrâneas (“buracos 

Taquara e, no Brasil, podem 

terras altas de São Paulo até o Rio Grande do Sul, sendo muito característica 

RELATÓRIO TÉCNICO, 2005) 

Taquara, demonstrando possível prevalência dessa 

O sítio Estirão Comprido, no vale do Rio Ivaí, forneceu grande quantidade de 

cerâmica da Tradição Tupiguarani, bem como infere que tenha havido contato entre as duas 

tradições arqueológicas ceramistas na região. Estudos apontam que é possível relacionar a 

Tradição Itararé com povos atuais das etnias Kaingang e Xokleng (família linguística Jê). Na 

co da Tradição Itararé coletado no 
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Figura 6.3.2- 3 - Vasilhame cerâmico da Tradição Arqueológica Itararé, coletado no município de Roncador

A Tradição Tupiguarani ocorre em todo território paranaense, sobretudo junto aos 

vales dos grandes rios, como o Ivaí, e est

decorativa e funcional “caracterizada principalmente por cer

e/ou preto) sobre engobo branco e/ou vermelho, corrugada e escovada, por enterramentos 

secundários2 em urnas, machados de pedra polida e pelo uso de tembetás

Desde o século XVI há relatos de grandes aldeias Guarani junto à calha do Rio 

Ivaí. Observa-se que essa etnia, cuja ancestralidade est

da Tradição Arqueológica Tupiguarani, foi a mais intensamente catequ

jesuítas, sendo que na região do Alto Ivaí localizava

Santo Antônio. A Figura 6.3.2

coletado no município de Capanema.

                                        
2 “O enterramento pode ser primário, se é realizado de uma só vez, ou secundário, se apresenta duas ou mais 
etapas” (SOUZA,1997). 
3 Ornamento labial feito geralmente em pedra, madeira ou resina.
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Vasilhame cerâmico da Tradição Arqueológica Itararé, coletado no município de Roncador
Fonte: sitedo Museu Paranaense 

A Tradição Tupiguarani ocorre em todo território paranaense, sobretudo junto aos 

vales dos grandes rios, como o Ivaí, e está relacionada a uma cerâmica com a

caracterizada principalmente por cerâmica policrômica (vermelho 

sobre engobo branco e/ou vermelho, corrugada e escovada, por enterramentos 

em urnas, machados de pedra polida e pelo uso de tembetás

Desde o século XVI há relatos de grandes aldeias Guarani junto à calha do Rio 

se que essa etnia, cuja ancestralidade está diretamente relacionada 

da Tradição Arqueológica Tupiguarani, foi a mais intensamente catequ

sendo que na região do Alto Ivaí localizava-se provavelmente a redução jesuítica de 

A Figura 6.3.2-4 apresenta um objeto cerâmico da Tradição Tupiguarani 

coletado no município de Capanema. 

                                                 
“O enterramento pode ser primário, se é realizado de uma só vez, ou secundário, se apresenta duas ou mais 

Ornamento labial feito geralmente em pedra, madeira ou resina. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
III-234 

 
Vasilhame cerâmico da Tradição Arqueológica Itararé, coletado no município de Roncador-PR 

A Tradição Tupiguarani ocorre em todo território paranaense, sobretudo junto aos 

relacionada a uma cerâmica com ampla gama 

mica policrômica (vermelho 

sobre engobo branco e/ou vermelho, corrugada e escovada, por enterramentos 

em urnas, machados de pedra polida e pelo uso de tembetás3” (CHMYZ, 1976). 

Desde o século XVI há relatos de grandes aldeias Guarani junto à calha do Rio 

diretamente relacionada aos grupos 

da Tradição Arqueológica Tupiguarani, foi a mais intensamente catequizada pelos padres 

se provavelmente a redução jesuítica de 

4 apresenta um objeto cerâmico da Tradição Tupiguarani 

“O enterramento pode ser primário, se é realizado de uma só vez, ou secundário, se apresenta duas ou mais 
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Figura 6.3.2- 4 - Urna funerária da Tradição Arqueológica Tupiguarani, coletada no município de Capanema

Do contato entre europeus e índios, originou

tecnologia mista como se vê em pesquisas realizadas junto 

XVI ou nos seus arredores. 

desse momento forma-se a Tradição definida pela arqueologia como Neobrasileira. 

Figura 6.3.2- 5 - Vasilhame cerâmico da Tradição Arqueológica Neobrasileira 
Redução Jesuítica de Santo Inácio, município de Fênix
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Urna funerária da Tradição Arqueológica Tupiguarani, coletada no município de Capanema
Fonte: sitedo Museu Paranaense 

Do contato entre europeus e índios, originou-se a produção de objetos com 

tecnologia mista como se vê em pesquisas realizadas junto às Reduções Jesuíticas do Século 

XVI ou nos seus arredores. Na Figura 6.3.2-5 pode ser observado um desses objetos. 

se a Tradição definida pela arqueologia como Neobrasileira. 

Vasilhame cerâmico da Tradição Arqueológica Neobrasileira proveniente de escavações na 
Redução Jesuítica de Santo Inácio, município de Fênix-PR 

Fonte: site do Museu Paranaense. 
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Urna funerária da Tradição Arqueológica Tupiguarani, coletada no município de Capanema 

se a produção de objetos com 

s Reduções Jesuíticas do Século 

5 pode ser observado um desses objetos. A partir 

se a Tradição definida pela arqueologia como Neobrasileira.  

 
proveniente de escavações na 
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No acervo material relacionado à tradição Neobrasileira, sobretudo em sua fase 

tardia, é comum a presença de artefatos industrializados: 

antigos pertencentes a essa tradição, as casas seriam cobertas com sapé. Seu acervo pode 

incorporar também louça faiança, vidros, peças metálicas, como facas e armas de fogo. Em 

período posterior, ocorrem telhas goivas, junto 

confeccionada domesticamente e industrializada, além de louça porcelana” 

al., 1996).  

Pode-se afirmar, portanto, que a bacia hidrográfica do Rio Ivaí contempla dezenas 

de sítios arqueológicos representativ

supramencionadas, alguns dos quais relacionados no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos (IPHAN). 

Entre 1999 e 2006, estudos realizados pelo CEPA

LT 750 KV Ivaiporã (PR) 

sítios de todas as Tradições Arqueológicas paranaenses em municípios da bacia do rio Ivaí. 

Nos municípios próximos ao empreendimento em pauta, como Manoel Ribas, Ivaiporã e 

Ariranha do Ivaí,foram cadastrad

destruídos ou de passagem de grupos pré

em Rosário do Ivaí e em Grandes Rios, o mesmo estudo do CEPA

arqueológicos e 21 outros locais com sítios perturbados.

Recentemente, em 2011, pesquisas arqueológicas demandadas pelo Estudo de 

Impacto Ambiental da PCH Dois Saltos (rio dos Patos, Prudentópolis), apontaram a 

localização de cinco “prováveis paleo

Assim, é seguro afirmar que a região do empreendimento foi habitada há milênios 

por caçadores-coletores que gradativamente foram sendo sucedidos por ceramistas

agricultores, com os quais os primeiros colonizadores europeus tiveram con

século XVI da Era Cristã. 

Vê-se, para balizar o entendimento do contexto geopolítico da época desse 

contato, que o acordo administrativo celebrado entre Portugal e Espanha em 1494, o Tratado 
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No acervo material relacionado à tradição Neobrasileira, sobretudo em sua fase 

tardia, é comum a presença de artefatos industrializados: “Nos sítios arqueológicos mais 

antigos pertencentes a essa tradição, as casas seriam cobertas com sapé. Seu acervo pode 

incorporar também louça faiança, vidros, peças metálicas, como facas e armas de fogo. Em 

período posterior, ocorrem telhas goivas, junto a um acervo constituído por cerâmica 

confeccionada domesticamente e industrializada, além de louça porcelana” 

se afirmar, portanto, que a bacia hidrográfica do Rio Ivaí contempla dezenas 

de sítios arqueológicos representativos de todas as Tradições Arqueológicas 

supramencionadas, alguns dos quais relacionados no Cadastro Nacional de Sítios 

Entre 1999 e 2006, estudos realizados pelo CEPA-UFPR junto a implantação da 

(PR) – Itaberá (SP), localizaram e resgataram expressiva quantidade de 

sítios de todas as Tradições Arqueológicas paranaenses em municípios da bacia do rio Ivaí. 

Nos municípios próximos ao empreendimento em pauta, como Manoel Ribas, Ivaiporã e 

Ariranha do Ivaí,foram cadastrados 11 sítios e “quarenta locais com evidências de sítios 

destruídos ou de passagem de grupos pré-ceramistas e ceramistas” (CHMYZ 

em Rosário do Ivaí e em Grandes Rios, o mesmo estudo do CEPA-UFPR registrou 16 sítios 

s locais com sítios perturbados. 

Recentemente, em 2011, pesquisas arqueológicas demandadas pelo Estudo de 

Impacto Ambiental da PCH Dois Saltos (rio dos Patos, Prudentópolis), apontaram a 

localização de cinco “prováveis paleo-aldeias” nas áreas de influência do empreendimento. 

Assim, é seguro afirmar que a região do empreendimento foi habitada há milênios 

coletores que gradativamente foram sendo sucedidos por ceramistas

agricultores, com os quais os primeiros colonizadores europeus tiveram con

se, para balizar o entendimento do contexto geopolítico da época desse 

contato, que o acordo administrativo celebrado entre Portugal e Espanha em 1494, o Tratado 
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No acervo material relacionado à tradição Neobrasileira, sobretudo em sua fase 

Nos sítios arqueológicos mais 

antigos pertencentes a essa tradição, as casas seriam cobertas com sapé. Seu acervo pode 

incorporar também louça faiança, vidros, peças metálicas, como facas e armas de fogo. Em 

a um acervo constituído por cerâmica 

confeccionada domesticamente e industrializada, além de louça porcelana” (SGANZERLA et 

se afirmar, portanto, que a bacia hidrográfica do Rio Ivaí contempla dezenas 

os de todas as Tradições Arqueológicas 

supramencionadas, alguns dos quais relacionados no Cadastro Nacional de Sítios 

UFPR junto a implantação da 

localizaram e resgataram expressiva quantidade de 

sítios de todas as Tradições Arqueológicas paranaenses em municípios da bacia do rio Ivaí. 

Nos municípios próximos ao empreendimento em pauta, como Manoel Ribas, Ivaiporã e 

os 11 sítios e “quarenta locais com evidências de sítios 

ceramistas e ceramistas” (CHMYZ et al, 2008). Já 

UFPR registrou 16 sítios 

Recentemente, em 2011, pesquisas arqueológicas demandadas pelo Estudo de 

Impacto Ambiental da PCH Dois Saltos (rio dos Patos, Prudentópolis), apontaram a 

a do empreendimento.  

Assim, é seguro afirmar que a região do empreendimento foi habitada há milênios 

coletores que gradativamente foram sendo sucedidos por ceramistas-

agricultores, com os quais os primeiros colonizadores europeus tiveram contato já a partir do 

se, para balizar o entendimento do contexto geopolítico da época desse 

contato, que o acordo administrativo celebrado entre Portugal e Espanha em 1494, o Tratado 
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de Tordesilhas, assegurou, mesmo que de manei

do território do atual Estado do Paraná e inaugurou o reconhecimento oficial da grande região 

da Bacia do Prata, permeado ora pelo contato amistoso ora pelo conflito violento. 

Já em 1515, o espanhol Juan de Só

não se tratava de uma passagem interoceânica, desmistificando as informações inexatas de 

seus antecessores: Vespúcio (1502), Gonçalo Coelho(1503) e Nuno Manoel e Cristóvão Haro 

(1513). No entanto, não teve ê

fluvial foram mortos pelos Guaranis na região do atual Uruguai. 

A então Província Del Guairá sob o comando espanhol tinha como limites o rio 

Paranapanema ao norte, o rio Iguaçu ao sul, o rio Para

escarpas de arenito Furnas) a leste

Figura 6.3.2- 6 - Província del Guairá (Séc. XVI e XVII) com as reduções jesuíticas e vilas espanholas

A região foi objeto de diversas incursões de reconhecimento e exploração 

facilitadas por um sistema viário pré

do caminho do Peabiru e de seus ramais. De importância estratégica para os primeiros 
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de Tordesilhas, assegurou, mesmo que de maneira instável, posse à Coroa Espanhola de parte 

do território do atual Estado do Paraná e inaugurou o reconhecimento oficial da grande região 

da Bacia do Prata, permeado ora pelo contato amistoso ora pelo conflito violento. 

Já em 1515, o espanhol Juan de Sólis teve o mérito de provar que a Bacia do Prata 

não se tratava de uma passagem interoceânica, desmistificando as informações inexatas de 

seus antecessores: Vespúcio (1502), Gonçalo Coelho(1503) e Nuno Manoel e Cristóvão Haro 

(1513). No entanto, não teve êxito no seu desfecho posto que quase todos de sua expedição 

fluvial foram mortos pelos Guaranis na região do atual Uruguai.  

A então Província Del Guairá sob o comando espanhol tinha como limites o rio 

Paranapanema ao norte, o rio Iguaçu ao sul, o rio Paraná a oeste e as serras de Guarayrú (as 

escarpas de arenito Furnas) a leste, como pode ser observado na Figura 6.3.2

Província del Guairá (Séc. XVI e XVII) com as reduções jesuíticas e vilas espanholas
Fonte: caminhodepeabiru.com.br 

A região foi objeto de diversas incursões de reconhecimento e exploração 

facilitadas por um sistema viário pré-colonial e transcontinental. Trata-

do caminho do Peabiru e de seus ramais. De importância estratégica para os primeiros 
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ra instável, posse à Coroa Espanhola de parte 

do território do atual Estado do Paraná e inaugurou o reconhecimento oficial da grande região 

da Bacia do Prata, permeado ora pelo contato amistoso ora pelo conflito violento.  

lis teve o mérito de provar que a Bacia do Prata 

não se tratava de uma passagem interoceânica, desmistificando as informações inexatas de 

seus antecessores: Vespúcio (1502), Gonçalo Coelho(1503) e Nuno Manoel e Cristóvão Haro 

xito no seu desfecho posto que quase todos de sua expedição 

A então Província Del Guairá sob o comando espanhol tinha como limites o rio 

ná a oeste e as serras de Guarayrú (as 

, como pode ser observado na Figura 6.3.2-6.  

 
Província del Guairá (Séc. XVI e XVII) com as reduções jesuíticas e vilas espanholas 

A região foi objeto de diversas incursões de reconhecimento e exploração 

-se do tronco principal 

do caminho do Peabiru e de seus ramais. De importância estratégica para os primeiros 
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exploradores europeus, o caminho do Peabiru: “vinha do litoral paulista perto de São Vicente. 

De Piratininga este caminho levava para o sul, seguindo o principal formador do rio Ribeira 

para cima até os campos de Castro, de lá, através do rio Tibagi, até o I

acima do salto de Ubá; daí, subindo a serra da Boa Esperança pelo vale do rio Pedra Preta 

alcançava as nascentes do rio Cantu. Enquanto que o caminho principal conduzia ao rio 

Paraná acima das Sete Quedas e, passando através do Chac

no oceano Pacífico” (MAACK, 19

Como aspecto simbólico, o caminho do Peabiru compõe a mitologia Guarani de 

peregrinação rumo à “Terra sem Males

branco já antes do século XVI, o “Pai Sumé”

apóstolos de Jesus Cristo (MONTOYA, 1985). Fato é que a persistência dos fluxos 

migratórios guaranis e, em certa medida, do imaginário relacionado a um missionário branco, 

pode ter facilitado a penetração dos primeiros exploradores europeus, como se vê a seguir: 

“Estranhando nós um acolhimento tão fora do comum, disseram

antiquíssima e recebida de seus antepassados, sustentavam que, quando São Tomé 

comumente chamavam ‘PayZumé’ na Província do Paraguai e ‘PayTumé’ nas do Peru 

sua passagem por aquelas terras, disse

prego, perdê-la-eis com o tempo. Mas, quando depois de muitos tempos, vierem uns 

sacerdotes sucessores meus, que trouxerem cruzes como eu trago, ouvirão vossos 

descendentes esta (mesma) doutrina” (MONTOYA, 1985)

Atribui-se, no entanto, ao português Aleixo Garcia, náufrago da armada de Sólis, 

o primeiro relato da utilização de expedição estrangeira 

Garcia, enviado por Martin Afonso de Souza, saindo da ilha de Santa Catarina e 

acompanhado por índios, atravessou a serra do mar por um provável ramal e atingiu o tronco 

principal do caminho do Peabiru nos campos gerais para

inca na região de Potosi e Sucre, então território dos Chané e Chiriguano. No retorno Garcia e 

quase todos os membros da expedição, foram mortos pelos Guarani

proximidades de Foz do Iguaçu, por volta de 

litoral catarinense com ouro e prata.
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ploradores europeus, o caminho do Peabiru: “vinha do litoral paulista perto de São Vicente. 

De Piratininga este caminho levava para o sul, seguindo o principal formador do rio Ribeira 

para cima até os campos de Castro, de lá, através do rio Tibagi, até o Ivaí, que era transposto 

acima do salto de Ubá; daí, subindo a serra da Boa Esperança pelo vale do rio Pedra Preta 

alcançava as nascentes do rio Cantu. Enquanto que o caminho principal conduzia ao rio 

Paraná acima das Sete Quedas e, passando através do Chaco e do planalto peruano, terminava 

no oceano Pacífico” (MAACK, 1968). 

Como aspecto simbólico, o caminho do Peabiru compõe a mitologia Guarani de 

peregrinação rumo à “Terra sem Males” e teria, inclusive, sido percorrido por um homem 

o XVI, o “Pai Sumé”, de procedência obscura relacionada a um dos 

apóstolos de Jesus Cristo (MONTOYA, 1985). Fato é que a persistência dos fluxos 

migratórios guaranis e, em certa medida, do imaginário relacionado a um missionário branco, 

a penetração dos primeiros exploradores europeus, como se vê a seguir: 

“Estranhando nós um acolhimento tão fora do comum, disseram-nos que, por tradição 

íssima e recebida de seus antepassados, sustentavam que, quando São Tomé 

avam ‘PayZumé’ na Província do Paraguai e ‘PayTumé’ nas do Peru 

sua passagem por aquelas terras, disse-lhes estas palavras: ‘A doutrina que eu agora vos 

eis com o tempo. Mas, quando depois de muitos tempos, vierem uns 

essores meus, que trouxerem cruzes como eu trago, ouvirão vossos 

descendentes esta (mesma) doutrina” (MONTOYA, 1985). 

se, no entanto, ao português Aleixo Garcia, náufrago da armada de Sólis, 

o primeiro relato da utilização de expedição estrangeira no caminho do Peabiru, em 1524. 

enviado por Martin Afonso de Souza, saindo da ilha de Santa Catarina e 

acompanhado por índios, atravessou a serra do mar por um provável ramal e atingiu o tronco 

principal do caminho do Peabiru nos campos gerais paranaenses, rumo ao território imperial 

inca na região de Potosi e Sucre, então território dos Chané e Chiriguano. No retorno Garcia e 

quase todos os membros da expedição, foram mortos pelos Guarani

proximidades de Foz do Iguaçu, por volta de 1525. Os sobreviventes conseguiram voltar ao 

litoral catarinense com ouro e prata. 
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ploradores europeus, o caminho do Peabiru: “vinha do litoral paulista perto de São Vicente. 

De Piratininga este caminho levava para o sul, seguindo o principal formador do rio Ribeira 

vaí, que era transposto 

acima do salto de Ubá; daí, subindo a serra da Boa Esperança pelo vale do rio Pedra Preta 

alcançava as nascentes do rio Cantu. Enquanto que o caminho principal conduzia ao rio 

o e do planalto peruano, terminava 

Como aspecto simbólico, o caminho do Peabiru compõe a mitologia Guarani de 

” e teria, inclusive, sido percorrido por um homem 

de procedência obscura relacionada a um dos 

apóstolos de Jesus Cristo (MONTOYA, 1985). Fato é que a persistência dos fluxos 

migratórios guaranis e, em certa medida, do imaginário relacionado a um missionário branco, 

a penetração dos primeiros exploradores europeus, como se vê a seguir: 

nos que, por tradição 

íssima e recebida de seus antepassados, sustentavam que, quando São Tomé – a quem 

avam ‘PayZumé’ na Província do Paraguai e ‘PayTumé’ nas do Peru – fez a 

‘A doutrina que eu agora vos 

eis com o tempo. Mas, quando depois de muitos tempos, vierem uns 

essores meus, que trouxerem cruzes como eu trago, ouvirão vossos 

se, no entanto, ao português Aleixo Garcia, náufrago da armada de Sólis, 

no caminho do Peabiru, em 1524. 

enviado por Martin Afonso de Souza, saindo da ilha de Santa Catarina e 

acompanhado por índios, atravessou a serra do mar por um provável ramal e atingiu o tronco 

naenses, rumo ao território imperial 

inca na região de Potosi e Sucre, então território dos Chané e Chiriguano. No retorno Garcia e 

quase todos os membros da expedição, foram mortos pelos Guaranis (Payaguás) nas 

1525. Os sobreviventes conseguiram voltar ao 
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A expedição de Garcia repercutiu a ponto de várias outras investidas, utilizando

se parcialmente da mesma rota, atingirem o rio da Prata, como o fez, por ex

Caboto em 1527, fundando na confluência do rio Carcanhará o efêmero porto de 

SanctiSpiritu.  

Em 1531, também utilizando o caminho do Peabiru e visando retomar os 

reconhecimentos empreendidos por Aleixo Garcia, partiu do litoral de São Paulo uma 

expedição liderada pelo português Pero Lobo acompanhado por índios da costa. Nas 

proximidades de Foz do Iguaçu sofreram ataque fatal dos Guaranis. Chmyz (1982) observa 

que a expedição de Pero Lobo “foi influenciada e guiada pelo espanhol Francisco de Chaves, 

marujo de Juan de Sólis e que havia participado da trágica viagem de Aleixo Garcia”

fundação do porto de Assunção por Domingos Martinez de Irala, em 1537, serviu de base 

mais efetiva e aprimorou as investidas espanholas na região.

Desencadeou-se então, a fundaç

esquerda do rio Paraná entre os rios Iguaçu e Piquiri, para a efetivação do Tratado de 

Tordesilhas e tendo a frente Rui Dias Megarejo: Ontiveiros (1554) e Ciudad Real (1556). 

Mais tarde, por volta de 1570 funda

Santo no médio rio Ivaí, que 

dominando uma região com cerca de quarenta mil famílias indígenas, cujo trabalho poderiam 

explorar sem obstáculos”

também o primeiro europeu a atingir o então salto Guairá (

A complexidade política e social daquele período infere os vários interesses que 

permeavam as ações do governo espanhol, sendo 

segundo Guzman (in Cardozo, 1970), deu

pediram proteção dos tupis ao governador de Assunção Martinez de Irala, que assim decidiu 

colonizar a área. Entretanto, Bruxel (19

talvez pelo desejo de Irala de obter uma pacificação política com grupos de oposição da sede 

de seu governo, que colocou para povoar esta área. Ellis Jr (1944, in Chmyz, 1976) ressalta 

outras razões, como a busca de metais e pedras preciosas, pois em 1552 houve a proibição de 

expedições para a Serra da Prata, a necessidade de submissão dos índios daquela região, além 
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A expedição de Garcia repercutiu a ponto de várias outras investidas, utilizando

se parcialmente da mesma rota, atingirem o rio da Prata, como o fez, por ex

, fundando na confluência do rio Carcanhará o efêmero porto de 

Em 1531, também utilizando o caminho do Peabiru e visando retomar os 

reconhecimentos empreendidos por Aleixo Garcia, partiu do litoral de São Paulo uma 

iderada pelo português Pero Lobo acompanhado por índios da costa. Nas 

proximidades de Foz do Iguaçu sofreram ataque fatal dos Guaranis. Chmyz (1982) observa 

que a expedição de Pero Lobo “foi influenciada e guiada pelo espanhol Francisco de Chaves, 

e Juan de Sólis e que havia participado da trágica viagem de Aleixo Garcia”

fundação do porto de Assunção por Domingos Martinez de Irala, em 1537, serviu de base 

mais efetiva e aprimorou as investidas espanholas na região. 

se então, a fundação de duas comunidades espanholas na margem 

esquerda do rio Paraná entre os rios Iguaçu e Piquiri, para a efetivação do Tratado de 

Tordesilhas e tendo a frente Rui Dias Megarejo: Ontiveiros (1554) e Ciudad Real (1556). 

Mais tarde, por volta de 1570 funda-se a comunidade espanhola de Vila Rica do Espírito 

Santo no médio rio Ivaí, que “contava com 60 moradores brancos parecia ter futuro, 

dominando uma região com cerca de quarenta mil famílias indígenas, cujo trabalho poderiam 

”(BALHANA, MACHADO, WESTPHALEN, 1969). Irala foi 

também o primeiro europeu a atingir o então salto Guairá (Sete Quedas)

A complexidade política e social daquele período infere os vários interesses que 

permeavam as ações do governo espanhol, sendo que: “O início da colonização do Guairá, 

segundo Guzman (in Cardozo, 1970), deu-se porque, em 1552, alguns caciques da região 

pediram proteção dos tupis ao governador de Assunção Martinez de Irala, que assim decidiu 

colonizar a área. Entretanto, Bruxel (1960) observa que a ocupação do Guair

talvez pelo desejo de Irala de obter uma pacificação política com grupos de oposição da sede 

de seu governo, que colocou para povoar esta área. Ellis Jr (1944, in Chmyz, 1976) ressalta 

usca de metais e pedras preciosas, pois em 1552 houve a proibição de 

expedições para a Serra da Prata, a necessidade de submissão dos índios daquela região, além 
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A expedição de Garcia repercutiu a ponto de várias outras investidas, utilizando-

se parcialmente da mesma rota, atingirem o rio da Prata, como o fez, por exemplo, Sebastião 

, fundando na confluência do rio Carcanhará o efêmero porto de 

Em 1531, também utilizando o caminho do Peabiru e visando retomar os 

reconhecimentos empreendidos por Aleixo Garcia, partiu do litoral de São Paulo uma 

iderada pelo português Pero Lobo acompanhado por índios da costa. Nas 

proximidades de Foz do Iguaçu sofreram ataque fatal dos Guaranis. Chmyz (1982) observa 

que a expedição de Pero Lobo “foi influenciada e guiada pelo espanhol Francisco de Chaves, 

e Juan de Sólis e que havia participado da trágica viagem de Aleixo Garcia”. A 

fundação do porto de Assunção por Domingos Martinez de Irala, em 1537, serviu de base 

ão de duas comunidades espanholas na margem 

esquerda do rio Paraná entre os rios Iguaçu e Piquiri, para a efetivação do Tratado de 

Tordesilhas e tendo a frente Rui Dias Megarejo: Ontiveiros (1554) e Ciudad Real (1556). 

e a comunidade espanhola de Vila Rica do Espírito 

contava com 60 moradores brancos parecia ter futuro, 

dominando uma região com cerca de quarenta mil famílias indígenas, cujo trabalho poderiam 

BALHANA, MACHADO, WESTPHALEN, 1969). Irala foi 

uedas), em 1553.  

A complexidade política e social daquele período infere os vários interesses que 

que: “O início da colonização do Guairá, 

se porque, em 1552, alguns caciques da região 

pediram proteção dos tupis ao governador de Assunção Martinez de Irala, que assim decidiu 

60) observa que a ocupação do Guairá explica-se 

talvez pelo desejo de Irala de obter uma pacificação política com grupos de oposição da sede 

de seu governo, que colocou para povoar esta área. Ellis Jr (1944, in Chmyz, 1976) ressalta 

usca de metais e pedras preciosas, pois em 1552 houve a proibição de 

expedições para a Serra da Prata, a necessidade de submissão dos índios daquela região, além 
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de garantir o domínio espanhol das terras e uma saída para o Atlântico” (PARELLADA, 

1993). 

O adelantado espanhol D. Alvar NuñesCabeza de Vaca, também percorreu o 

caminho do Peabiru e seus ramais no sentido leste/oeste, iniciando sua viagem a partir da ilha 

de Santa Catarina em 1541 e atingindo a região de Assunção um ano depois, 

aproximadamente. Cabeza de Vaca, primeiro europeu a chegar nas cataratas do rio Iguaçu, 

relatou a receptividade dos índios guaranis da região: 

los caminos com muchos bastimentos, mostrando grande placer y contentamiento om su 

venida, y a los indios rincipales señores de los pueblos les daba muchos rescates, y, hasta las 

mujeres viejas e ninõssalian a ellas a los rescebir, cargados de maiz y batatas...” (CABEZA 

DE VACA, 1987). 

Ainda sobre o relato da expedição de Cabe

“Foi o primeiro documento a informar que quase todo o interior do Paraná estava habitado e, 

ao mesmo tempo, mostrar que havia uma divisão política entre esses diversos grupos de 

mesma matriz cultural, organizados politicamente em caci

liderança de um prestigioso cacique, que dominavam certas porções de territórios bem 

definidos). Ao mesmo tempo, ainda que indiretamente, devido à imensa volta que a expedição 

fez pelos inter-flúvios do interior, também dá 

pelos Kaingang, no médio Iguaçu e nos Koran

NOELLI, 1999). A Figura 6.3.2
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de garantir o domínio espanhol das terras e uma saída para o Atlântico” (PARELLADA, 

espanhol D. Alvar NuñesCabeza de Vaca, também percorreu o 

caminho do Peabiru e seus ramais no sentido leste/oeste, iniciando sua viagem a partir da ilha 

de Santa Catarina em 1541 e atingindo a região de Assunção um ano depois, 

beza de Vaca, primeiro europeu a chegar nas cataratas do rio Iguaçu, 

relatou a receptividade dos índios guaranis da região: “Todos los cuales les salian a rescebir a 

los caminos com muchos bastimentos, mostrando grande placer y contentamiento om su 

y a los indios rincipales señores de los pueblos les daba muchos rescates, y, hasta las 

mujeres viejas e ninõssalian a ellas a los rescebir, cargados de maiz y batatas...” (CABEZA 

Ainda sobre o relato da expedição de Cabeza de Vaca, é impo

“Foi o primeiro documento a informar que quase todo o interior do Paraná estava habitado e, 

ao mesmo tempo, mostrar que havia uma divisão política entre esses diversos grupos de 

mesma matriz cultural, organizados politicamente em cacicados (conjunto de aldeias sob a 

liderança de um prestigioso cacique, que dominavam certas porções de territórios bem 

definidos). Ao mesmo tempo, ainda que indiretamente, devido à imensa volta que a expedição 

flúvios do interior, também dá uma noção da extensão do território dominado 

pelos Kaingang, no médio Iguaçu e nos Koran-bang-rê (Campos de Guarapuava)”(MOTA e 

. A Figura 6.3.2-7 mostra a presença da etnia Kaingang no Paraná em 1864.
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de garantir o domínio espanhol das terras e uma saída para o Atlântico” (PARELLADA, 

espanhol D. Alvar NuñesCabeza de Vaca, também percorreu o 

caminho do Peabiru e seus ramais no sentido leste/oeste, iniciando sua viagem a partir da ilha 

de Santa Catarina em 1541 e atingindo a região de Assunção um ano depois, 

beza de Vaca, primeiro europeu a chegar nas cataratas do rio Iguaçu, 

“Todos los cuales les salian a rescebir a 

los caminos com muchos bastimentos, mostrando grande placer y contentamiento om su 

y a los indios rincipales señores de los pueblos les daba muchos rescates, y, hasta las 

mujeres viejas e ninõssalian a ellas a los rescebir, cargados de maiz y batatas...” (CABEZA 

a de Vaca, é importante salientar que: 

“Foi o primeiro documento a informar que quase todo o interior do Paraná estava habitado e, 

ao mesmo tempo, mostrar que havia uma divisão política entre esses diversos grupos de 

cados (conjunto de aldeias sob a 

liderança de um prestigioso cacique, que dominavam certas porções de territórios bem 

definidos). Ao mesmo tempo, ainda que indiretamente, devido à imensa volta que a expedição 

uma noção da extensão do território dominado 

rê (Campos de Guarapuava)”(MOTA e 

7 mostra a presença da etnia Kaingang no Paraná em 1864. 
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Figura 6.3.2- 7 - Presença da etnia Kaingang (1 a 10) com o numeral 2 indicando os campos de Guarapuava ou 
Koran-bang-rê ("Mappa chorografico da Província do Paraná", 1864, elaborado por João Henrique Ellio

Contudo, a administração de Cabeza de Vaca não durou muito tempo sendo que 

Irala reassume o poder provincial quando então determina a fundação das já mencionadas 

comunidades espanholas. Nota

indígena Guairá, foi elevada a sede da Província do Guairá. 

O caminho do Peabiru continuou a ser a rota preferencial por muito tempo, ainda 

merecendo destaque as expedições de Diego de Senabria (1551), Cristoval de Saavedra 

(1551), Hernando de Salazar (1552),Juan de Salazar e Cipriano de Góes (1556)

Tornou-se célebre a atuação do militar alemão UlrichSchmidl a serviço da 

expedição do espanhol Pedro Mendoza (1552). Schmidl percorreu o caminho do Peabiru no 

sentido oeste/leste constituin

momentos, verifica-se imprecisão toponímica e etnográfica mencionada por muitos 

pesquisadores: “Muito embora, sejam significativas as descrições contidas no relato de 

Schmidl, as informações não são muito objet

difícil reconstituição. É certo que habitavam a Bacia do Prata, explorando o sistema fluvial e 

os recursos da densa mata subtropical. Possivelmente, segundo a narração do referido autor, a 

região continha majoritariamente grupos pertencentes à família ling

Guarani”(CHMYZ e MIGUEL, 1999)
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Presença da etnia Kaingang (1 a 10) com o numeral 2 indicando os campos de Guarapuava ou 
rê ("Mappa chorografico da Província do Paraná", 1864, elaborado por João Henrique Ellio

modificado por Lucio T. Mota) 

Contudo, a administração de Cabeza de Vaca não durou muito tempo sendo que 

Irala reassume o poder provincial quando então determina a fundação das já mencionadas 

comunidades espanholas. Nota-se que em 1600, Ciudad Real, fundada em 1556 sobre

indígena Guairá, foi elevada a sede da Província do Guairá.  

O caminho do Peabiru continuou a ser a rota preferencial por muito tempo, ainda 

merecendo destaque as expedições de Diego de Senabria (1551), Cristoval de Saavedra 

alazar (1552),Juan de Salazar e Cipriano de Góes (1556)

se célebre a atuação do militar alemão UlrichSchmidl a serviço da 

expedição do espanhol Pedro Mendoza (1552). Schmidl percorreu o caminho do Peabiru no 

sentido oeste/leste constituindo importante legado documental.Não obstante, em alguns 

se imprecisão toponímica e etnográfica mencionada por muitos 

pesquisadores: “Muito embora, sejam significativas as descrições contidas no relato de 

es não são muito objetivas e a localização exata desses grupos é de 

difícil reconstituição. É certo que habitavam a Bacia do Prata, explorando o sistema fluvial e 

os recursos da densa mata subtropical. Possivelmente, segundo a narração do referido autor, a 

itariamente grupos pertencentes à família ling

Guarani”(CHMYZ e MIGUEL, 1999). 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
III-241 

 
Presença da etnia Kaingang (1 a 10) com o numeral 2 indicando os campos de Guarapuava ou 

rê ("Mappa chorografico da Província do Paraná", 1864, elaborado por João Henrique Elliot e 

Contudo, a administração de Cabeza de Vaca não durou muito tempo sendo que 

Irala reassume o poder provincial quando então determina a fundação das já mencionadas 

se que em 1600, Ciudad Real, fundada em 1556 sobre a aldeia 

O caminho do Peabiru continuou a ser a rota preferencial por muito tempo, ainda 

merecendo destaque as expedições de Diego de Senabria (1551), Cristoval de Saavedra 

alazar (1552),Juan de Salazar e Cipriano de Góes (1556). 

se célebre a atuação do militar alemão UlrichSchmidl a serviço da 

expedição do espanhol Pedro Mendoza (1552). Schmidl percorreu o caminho do Peabiru no 

ão obstante, em alguns 

se imprecisão toponímica e etnográfica mencionada por muitos 

pesquisadores: “Muito embora, sejam significativas as descrições contidas no relato de 

ivas e a localização exata desses grupos é de 

difícil reconstituição. É certo que habitavam a Bacia do Prata, explorando o sistema fluvial e 

os recursos da densa mata subtropical. Possivelmente, segundo a narração do referido autor, a 

itariamente grupos pertencentes à família linguística Tupi-
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Diversas etnias são mencionadas por Schmidl

Paraná e de outros grandes rios, como por ex

Quiloaza, Chaná, Payaguá e

Por volta de 1588 os padres Ortega e Filds percorreram a região do Guairá e 

informaram aos seus superiores a existência de 200 mil índios no Guairá, sugerindo a 

fundação de aldeamentos. 

Já em 1607, o governador do 

da Espanha Felipe III a importância da catequização de tribos indígenas do Guairá para 

inclusive facilitar os propósitos expansionistas e de efetivação de posse.

A proporção entre o número de espanhóis e d

mesmo relato, ao informar que Ciudad Real e Vila Rica tinham, respectivamente, 30 e 100 

colonos espanhóis, e ao seu redor existiam cerca de 150.000 índios (TAUNAY, 1925 

PARELLADA, 1993). 

A região do Guairá era um cenár

entendimento só é possível à luz de uma interpretação que leve em conta relações complexas: 

“Nos séculos XVI e XVII a conquista dos territórios e populações indígenas do Guairá foi 

justificada em nome do "Rei" (

ao longo desse período que os conquistadores, além de escravizar enormes contingentes de 

populações indígenas, passaram a veicular os elementos básicos da sua cultura através dos 

padres Jesuítas. No entanto, a análise das relações entre brancos e índios não pode ser 

dicotômica, simplesmente resumida a índios contra brancos. Devem

invasores e seus interesses localizados, bem com as etnias Guarani e os grupos Jê (Kaingang e 

Xokleng), que eram inimigos entre si e as alianças ocorridas entre esses grupos. Alianças 

explicitas ou não, pois o fato de num determinado momento um grupo indígena, que era 

refratário à pregação dos padres jesuítas, procurar as reduções pode ter sido apena

estratégia política momentânea para se livrar dos invasores paulistas ou do trabalho escravo 

das encomiendas espanholas” (MOTA
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Diversas etnias são mencionadas por Schmidl, sobretudo junto à calha do rio 

Paraná e de outros grandes rios, como por exemplo, os Cario ou Guarani, Timbu, Corondá, 

eMaperieSurucusi. 

Por volta de 1588 os padres Ortega e Filds percorreram a região do Guairá e 

informaram aos seus superiores a existência de 200 mil índios no Guairá, sugerindo a 

Já em 1607, o governador do Paraguai, Hernandarias de Saavendra

da Espanha Felipe III a importância da catequização de tribos indígenas do Guairá para 

inclusive facilitar os propósitos expansionistas e de efetivação de posse.

A proporção entre o número de espanhóis e de índios aparecia expressa nesse 

mesmo relato, ao informar que Ciudad Real e Vila Rica tinham, respectivamente, 30 e 100 

colonos espanhóis, e ao seu redor existiam cerca de 150.000 índios (TAUNAY, 1925 

A região do Guairá era um cenário sócio-político extremamente dinâmico cujo 

entendimento só é possível à luz de uma interpretação que leve em conta relações complexas: 

“Nos séculos XVI e XVII a conquista dos territórios e populações indígenas do Guairá foi 

justificada em nome do "Rei" (Espanha ou Portugal) e de "Deus" (Reduções Jesuíticas). Foi 

ao longo desse período que os conquistadores, além de escravizar enormes contingentes de 

populações indígenas, passaram a veicular os elementos básicos da sua cultura através dos 

No entanto, a análise das relações entre brancos e índios não pode ser 

dicotômica, simplesmente resumida a índios contra brancos. Devem-se considerar os grupos 

invasores e seus interesses localizados, bem com as etnias Guarani e os grupos Jê (Kaingang e 

kleng), que eram inimigos entre si e as alianças ocorridas entre esses grupos. Alianças 

explicitas ou não, pois o fato de num determinado momento um grupo indígena, que era 

refratário à pregação dos padres jesuítas, procurar as reduções pode ter sido apena

estratégia política momentânea para se livrar dos invasores paulistas ou do trabalho escravo 

das encomiendas espanholas” (MOTA e NOELLI, 1999). 
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sobretudo junto à calha do rio 

os Cario ou Guarani, Timbu, Corondá, 

Por volta de 1588 os padres Ortega e Filds percorreram a região do Guairá e 

informaram aos seus superiores a existência de 200 mil índios no Guairá, sugerindo a 

Paraguai, Hernandarias de Saavendra, relata ao rei 

da Espanha Felipe III a importância da catequização de tribos indígenas do Guairá para 

 

e índios aparecia expressa nesse 

mesmo relato, ao informar que Ciudad Real e Vila Rica tinham, respectivamente, 30 e 100 

colonos espanhóis, e ao seu redor existiam cerca de 150.000 índios (TAUNAY, 1925 apud 

tico extremamente dinâmico cujo 

entendimento só é possível à luz de uma interpretação que leve em conta relações complexas: 

“Nos séculos XVI e XVII a conquista dos territórios e populações indígenas do Guairá foi 

Espanha ou Portugal) e de "Deus" (Reduções Jesuíticas). Foi 

ao longo desse período que os conquistadores, além de escravizar enormes contingentes de 

populações indígenas, passaram a veicular os elementos básicos da sua cultura através dos 

No entanto, a análise das relações entre brancos e índios não pode ser 

se considerar os grupos 

invasores e seus interesses localizados, bem com as etnias Guarani e os grupos Jê (Kaingang e 

kleng), que eram inimigos entre si e as alianças ocorridas entre esses grupos. Alianças 

explicitas ou não, pois o fato de num determinado momento um grupo indígena, que era 

refratário à pregação dos padres jesuítas, procurar as reduções pode ter sido apenas uma 

estratégia política momentânea para se livrar dos invasores paulistas ou do trabalho escravo 
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Pode-se afirmar que 1610 marca o início do ciclo dos aldeamentos jesuítico

guaranis (reduções) na provínci

Companhia de Jesus José Cataldino e Simão Maceta, das Reduções de Loreto e Santo Inácio, 

ambas na margem esquerda do rio Paranapanema: “Ainda em 1610, desceram o rio Ivaí, 

subiram o Paraná e entraram p

rio sem encontrar habitantes. Os primeiros indígenas foram avistados pouco adiante da foz do 

rio Pirapó, no Paranapanema. Imediatamente, os jesuítas erigiram uma capela no local, 

denominando-a de Nossa Senhora de Loreto. Permanecendo ali alguns dias, verificaram que 

nos arredores havia cerca de 25 aldeias, cujo número de indígenas, calculado em 2.000, 

poderia integrar uma redução” (CHMYZ, 1976)

Foram provavelmente 15 reduções estabelecidas na região 

no vale do Ivaí, e no afluente Corumbataí, foram fundadas cinco missões: 

Pablo delIniaí, San Thomas, Arcangeles e Santo Antonio

A maior parte dessas reduções foi destinada ao agrupamento dos índios Gua

embora os missionários tenham atuado entre grupos culturalmente distintos destes, como os 

Guayaná, Guanacho, Chiqui, Ibituruna, Caaiguá, Cabeludos e Campeiros. Ao propósito 

evangelizador das reduções, somaram

igualmente o preparo de mão de obra mais qualificada. 

Ao disputarem o elemento indígena, espanhóis e padres viram

conflito sendo que, os portugueses começavam 

reduções.  

Uma das principais ra

possibilidade de captura dos indígenas, assim,“os bandeirantes que 

índio cristianizado, devido ao vulto do movimento redutor, passaram a atacá

reduções. As vantagens, neste caso, eram enormes, pois o elemento indígena já estava 

treinado pelos padres” (CHMYZ, 1976)
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se afirmar que 1610 marca o início do ciclo dos aldeamentos jesuítico

) na província do Guairá, com a fundação, pelos padres italianos da 

Companhia de Jesus José Cataldino e Simão Maceta, das Reduções de Loreto e Santo Inácio, 

ambas na margem esquerda do rio Paranapanema: “Ainda em 1610, desceram o rio Ivaí, 

subiram o Paraná e entraram pelo Paranapanema. Durante algum tempo navegaram o último 

rio sem encontrar habitantes. Os primeiros indígenas foram avistados pouco adiante da foz do 

rio Pirapó, no Paranapanema. Imediatamente, os jesuítas erigiram uma capela no local, 

sa Senhora de Loreto. Permanecendo ali alguns dias, verificaram que 

nos arredores havia cerca de 25 aldeias, cujo número de indígenas, calculado em 2.000, 

poderia integrar uma redução” (CHMYZ, 1976). 

Foram provavelmente 15 reduções estabelecidas na região 

no vale do Ivaí, e no afluente Corumbataí, foram fundadas cinco missões: 

Pablo delIniaí, San Thomas, Arcangeles e Santo Antonio(PARELLADA,

A maior parte dessas reduções foi destinada ao agrupamento dos índios Gua

embora os missionários tenham atuado entre grupos culturalmente distintos destes, como os 

Guayaná, Guanacho, Chiqui, Ibituruna, Caaiguá, Cabeludos e Campeiros. Ao propósito 

evangelizador das reduções, somaram-se a intenção de defesa e libertação dos

igualmente o preparo de mão de obra mais qualificada.  

Ao disputarem o elemento indígena, espanhóis e padres viram

conflito sendo que, os portugueses começavam a organizar expedições para atacar as 

Uma das principais razões que levaram ao ataque sistemático das reduções foi a 

possibilidade de captura dos indígenas, assim,“os bandeirantes que a princípio respeitavam o 

índio cristianizado, devido ao vulto do movimento redutor, passaram a atacá

reduções. As vantagens, neste caso, eram enormes, pois o elemento indígena já estava 

treinado pelos padres” (CHMYZ, 1976). 
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se afirmar que 1610 marca o início do ciclo dos aldeamentos jesuítico-

a do Guairá, com a fundação, pelos padres italianos da 

Companhia de Jesus José Cataldino e Simão Maceta, das Reduções de Loreto e Santo Inácio, 

ambas na margem esquerda do rio Paranapanema: “Ainda em 1610, desceram o rio Ivaí, 

elo Paranapanema. Durante algum tempo navegaram o último 

rio sem encontrar habitantes. Os primeiros indígenas foram avistados pouco adiante da foz do 

rio Pirapó, no Paranapanema. Imediatamente, os jesuítas erigiram uma capela no local, 

sa Senhora de Loreto. Permanecendo ali alguns dias, verificaram que 

nos arredores havia cerca de 25 aldeias, cujo número de indígenas, calculado em 2.000, 

Foram provavelmente 15 reduções estabelecidas na região do Guairá sendo que 

no vale do Ivaí, e no afluente Corumbataí, foram fundadas cinco missões: Jesus-Maria, San 

(PARELLADA, 1993). 

A maior parte dessas reduções foi destinada ao agrupamento dos índios Guaranis, 

embora os missionários tenham atuado entre grupos culturalmente distintos destes, como os 

Guayaná, Guanacho, Chiqui, Ibituruna, Caaiguá, Cabeludos e Campeiros. Ao propósito 

se a intenção de defesa e libertação dos índios e 

Ao disputarem o elemento indígena, espanhóis e padres viram-se por vezes em 

organizar expedições para atacar as 

zões que levaram ao ataque sistemático das reduções foi a 

princípio respeitavam o 

índio cristianizado, devido ao vulto do movimento redutor, passaram a atacá-lo nas próprias 

reduções. As vantagens, neste caso, eram enormes, pois o elemento indígena já estava 
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Bandeirantes paulistas como Antônio Raposo Tavares e Manoel Preto, 

comandaram a destruição das reduções do Guairá entre os anos de 1629 e 1632, provocando a 

morte de milhares de índios e a fuga de outros tantos para o Paraguai. 

O quadro geopolítico a part

portuguesa nessa região, sendo que “por muito tempo, após a retirada dos jesuítas e espanhóis, 

o Guairá permaneceu despovoado. Mais tarde, grupos de índios da família ling

vindos do sul, e outros da Tupi

são divisados pelos novos exploradores” (CHMYZ, 1976)

O século XVIII, sobretudo em sua segunda metade, foi marcado pelas expedições 

militares e portuguesas, como a de Zacarias Dias Corte

(1768), Bruno da Costa Figueira (1769), Antônio da Silveira Peixoto (1769) e tenente Afonso 

Botelho (1771), essa representando a décima tentativa de estabelecimento português nos 

campos de Guarapuava, diante dos intensos co

Afonso Botelho era primo do governador da capitania de São Paulo, 

LuisAntonio Botelho de Souza Mourão, e organizou diversas campanhas aos campo

Guarapuava, já atingidos pelos irmãos Angelo Pedroso Lima e Marcelino Rodrigues de 

Oliveira. Na sexta expedição (1771), nas proximidades do rio Jordão, “encontraram ranchos 

de índio, onde nas fontes circunvizinhas encontraram lagos de pinhões (os índios 

conservavam os pinhões dentro da água para consumi

o primeiro encontro com os índios, que inicialmente mostraram

Afonso Botelho cerca de um mês nos campos, sendo que no dia 8 de janeiro de 1772 os índios 

traiçoeiramente mataram vários dos soldados, ocasionando retirada em 11 do 

(LOPES, 2007). 

Somente após a vinda da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, tem

efetivação do domínio português na região central e oeste do Paraná com a adoção de 

estratégias de pregação sistemática amplamente documentada em Cartas Régias 

Imperial dirigidas ao Governador da então Província de São Paulo: “Tendo presente o quas

total abandono os Campos Gerais de Curitiba e os Campos de Guarapuava, assim como todos 

os terrenos que deságuam no Paraná e formam do outro lado as cabece
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Bandeirantes paulistas como Antônio Raposo Tavares e Manoel Preto, 

comandaram a destruição das reduções do Guairá entre os anos de 1629 e 1632, provocando a 

morte de milhares de índios e a fuga de outros tantos para o Paraguai.  

O quadro geopolítico a partir desse período muda radicalmente com a penetração 

portuguesa nessa região, sendo que “por muito tempo, após a retirada dos jesuítas e espanhóis, 

o Guairá permaneceu despovoado. Mais tarde, grupos de índios da família ling

s da Tupi-Guarani vindos do oeste, passaram a ocupar os espaços onde 

são divisados pelos novos exploradores” (CHMYZ, 1976). 

O século XVIII, sobretudo em sua segunda metade, foi marcado pelas expedições 

militares e portuguesas, como a de Zacarias Dias Cortes (1720), Domingos Lopes Cascaes 

(1768), Bruno da Costa Figueira (1769), Antônio da Silveira Peixoto (1769) e tenente Afonso 

Botelho (1771), essa representando a décima tentativa de estabelecimento português nos 

campos de Guarapuava, diante dos intensos conflitos com índios.  

Afonso Botelho era primo do governador da capitania de São Paulo, 

LuisAntonio Botelho de Souza Mourão, e organizou diversas campanhas aos campo

Guarapuava, já atingidos pelos irmãos Angelo Pedroso Lima e Marcelino Rodrigues de 

Oliveira. Na sexta expedição (1771), nas proximidades do rio Jordão, “encontraram ranchos 

de índio, onde nas fontes circunvizinhas encontraram lagos de pinhões (os índios 

conservavam os pinhões dentro da água para consumi-los fora de época) e mais tarde ti

o primeiro encontro com os índios, que inicialmente mostraram-se amigos. Permaneceu 

Afonso Botelho cerca de um mês nos campos, sendo que no dia 8 de janeiro de 1772 os índios 

oeiramente mataram vários dos soldados, ocasionando retirada em 11 do 

Somente após a vinda da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, tem

efetivação do domínio português na região central e oeste do Paraná com a adoção de 

ação sistemática amplamente documentada em Cartas Régias 

Imperial dirigidas ao Governador da então Província de São Paulo: “Tendo presente o quas

total abandono os Campos Gerais de Curitiba e os Campos de Guarapuava, assim como todos 

os terrenos que deságuam no Paraná e formam do outro lado as cabece
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Bandeirantes paulistas como Antônio Raposo Tavares e Manoel Preto, 

comandaram a destruição das reduções do Guairá entre os anos de 1629 e 1632, provocando a 

ir desse período muda radicalmente com a penetração 

portuguesa nessa região, sendo que “por muito tempo, após a retirada dos jesuítas e espanhóis, 

o Guairá permaneceu despovoado. Mais tarde, grupos de índios da família linguística Jê 

Guarani vindos do oeste, passaram a ocupar os espaços onde 

O século XVIII, sobretudo em sua segunda metade, foi marcado pelas expedições 

s (1720), Domingos Lopes Cascaes 

(1768), Bruno da Costa Figueira (1769), Antônio da Silveira Peixoto (1769) e tenente Afonso 

Botelho (1771), essa representando a décima tentativa de estabelecimento português nos 

Afonso Botelho era primo do governador da capitania de São Paulo, Dom 

LuisAntonio Botelho de Souza Mourão, e organizou diversas campanhas aos campos de 

Guarapuava, já atingidos pelos irmãos Angelo Pedroso Lima e Marcelino Rodrigues de 

Oliveira. Na sexta expedição (1771), nas proximidades do rio Jordão, “encontraram ranchos 

de índio, onde nas fontes circunvizinhas encontraram lagos de pinhões (os índios 

los fora de época) e mais tarde tiveram 

se amigos. Permaneceu 

Afonso Botelho cerca de um mês nos campos, sendo que no dia 8 de janeiro de 1772 os índios 

oeiramente mataram vários dos soldados, ocasionando retirada em 11 do mesmo mês” 

Somente após a vinda da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, tem-se a 

efetivação do domínio português na região central e oeste do Paraná com a adoção de 

ação sistemática amplamente documentada em Cartas Régias do Governo 

Imperial dirigidas ao Governador da então Província de São Paulo: “Tendo presente o quase 

total abandono os Campos Gerais de Curitiba e os Campos de Guarapuava, assim como todos 

iras do Uruguai, todos 
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compreendidos nos limites desta capitania, infestados pelos índios denominados bugres, que 

matam cruelmente todos os fazendeiros e proprietários que nos mesmos pa

tomar sesmarias e cultiva-las em bene

MIGUEL, 1999). Ou ainda, em outra Carta datada de 1809: “(...)que no primeiro que tiver 

com os bugres ou outros quaisquer índios, faça toda a diligencia por aprisionar alguns, os 

quais tratará bem e vestirá com camisas e out

línguas que se lhes não que fazer mal e antes se deseja viver em paz com eles defendendo

de seus inimigos...” (MACEDO, 1951 

Em 1809 o príncipe regente D. João nomeou o sargento

Azevedo Portugal para comandar uma expedição aos campos de Guarapuava, alcançado no 

mês de junho, e onde foi fundada a povoação de Atalaia

povoador do terceiro planalto. Outra povoação, Nossa Senhora de Belém

fundada mais tarde, em 1819, na mesma região e para onde mudaram os habitantes de Atalaia, 

após sucessivos ataques indígenas dos Dorins. 

Em “Memória sobre o descobrimento e col

Francisco da Chagas Limaaponta

mesmo fervor dos sete annos antecedentes,visto que não se estendeu as hordas espalhadas 

pelos sertões, reduzindo-se somente a dos Cames e Votorões que estavam na aldeã, e ahi os 

que ai se conservavam chegavam a ponto de receberem o baptismo, de modo que a 13 de 

Maio de 1826 foram baptizados os últimos cathecumenos que ainda havia, e assim em Julho 

seguinte (depois de 14 annos de Missão) haviam já 405 baptismos, a saber: 302 nascidos no 

sertão, e 103 na Atalaia” (CHAGAS LIMA, 1842)

Com a emancipação política do Paraná, em 1853, iniciou

mapeamento das principais vias de acesso para o interior e, pouco mais tarde, fundam

colônias militares, como a do Chopim (188

O conflito por terras na região de Guarapuava era permanente sendo que a questão 

da demarcação das terras indígenas começava a aparecer no cenário sócio

Kaingang estavam pressionando as autoridades pela retomada de seus terr

Guarapuava nessa primeira metade da década de 1870, também nela começamos a perceber 
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compreendidos nos limites desta capitania, infestados pelos índios denominados bugres, que 

matam cruelmente todos os fazendeiros e proprietários que nos mesmos pa

las em benefício do Estado...” (MACEDO, 1951 

MIGUEL, 1999). Ou ainda, em outra Carta datada de 1809: “(...)que no primeiro que tiver 

com os bugres ou outros quaisquer índios, faça toda a diligencia por aprisionar alguns, os 

quais tratará bem e vestirá com camisas e outro vestuário e fazendo

línguas que se lhes não que fazer mal e antes se deseja viver em paz com eles defendendo

de seus inimigos...” (MACEDO, 1951 apud CHMYZ e MIGUEL, 1999)

Em 1809 o príncipe regente D. João nomeou o sargento

Azevedo Portugal para comandar uma expedição aos campos de Guarapuava, alcançado no 

mês de junho, e onde foi fundada a povoação de Atalaia, tornando-

povoador do terceiro planalto. Outra povoação, Nossa Senhora de Belém

em 1819, na mesma região e para onde mudaram os habitantes de Atalaia, 

após sucessivos ataques indígenas dos Dorins.  

Em “Memória sobre o descobrimento e colônia de Guarapuava”, o padre 

Francisco da Chagas Limaaponta que “a catechese continuou até o anno de 1826, não com o 

mesmo fervor dos sete annos antecedentes,visto que não se estendeu as hordas espalhadas 

se somente a dos Cames e Votorões que estavam na aldeã, e ahi os 

m chegavam a ponto de receberem o baptismo, de modo que a 13 de 

Maio de 1826 foram baptizados os últimos cathecumenos que ainda havia, e assim em Julho 

seguinte (depois de 14 annos de Missão) haviam já 405 baptismos, a saber: 302 nascidos no 

na Atalaia” (CHAGAS LIMA, 1842). 

Com a emancipação política do Paraná, em 1853, iniciou-se o reconhecimento e 

mapeamento das principais vias de acesso para o interior e, pouco mais tarde, fundam

colônias militares, como a do Chopim (1882) e a de Foz do Iguaçu (1889).

O conflito por terras na região de Guarapuava era permanente sendo que a questão 

da demarcação das terras indígenas começava a aparecer no cenário sócio

Kaingang estavam pressionando as autoridades pela retomada de seus terr

Guarapuava nessa primeira metade da década de 1870, também nela começamos a perceber 
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compreendidos nos limites desta capitania, infestados pelos índios denominados bugres, que 

matam cruelmente todos os fazendeiros e proprietários que nos mesmos países tem procurado 

O, 1951 apud CHMYZ e 

MIGUEL, 1999). Ou ainda, em outra Carta datada de 1809: “(...)que no primeiro que tiver 

com os bugres ou outros quaisquer índios, faça toda a diligencia por aprisionar alguns, os 

ro vestuário e fazendo-lhes persuadir pelas 

línguas que se lhes não que fazer mal e antes se deseja viver em paz com eles defendendo-lhes 

CHMYZ e MIGUEL, 1999). 

Em 1809 o príncipe regente D. João nomeou o sargento-mor Diogo Pinto de 

Azevedo Portugal para comandar uma expedição aos campos de Guarapuava, alcançado no 

-se o primeiro núcleo 

povoador do terceiro planalto. Outra povoação, Nossa Senhora de Belém de Guarapuava, foi 

em 1819, na mesma região e para onde mudaram os habitantes de Atalaia, 

nia de Guarapuava”, o padre 

que “a catechese continuou até o anno de 1826, não com o 

mesmo fervor dos sete annos antecedentes,visto que não se estendeu as hordas espalhadas 

se somente a dos Cames e Votorões que estavam na aldeã, e ahi os 

m chegavam a ponto de receberem o baptismo, de modo que a 13 de 

Maio de 1826 foram baptizados os últimos cathecumenos que ainda havia, e assim em Julho 

seguinte (depois de 14 annos de Missão) haviam já 405 baptismos, a saber: 302 nascidos no 

se o reconhecimento e 

mapeamento das principais vias de acesso para o interior e, pouco mais tarde, fundam-se 

Iguaçu (1889). 

O conflito por terras na região de Guarapuava era permanente sendo que a questão 

da demarcação das terras indígenas começava a aparecer no cenário sócio-político: “Se os 

Kaingang estavam pressionando as autoridades pela retomada de seus territórios em 

Guarapuava nessa primeira metade da década de 1870, também nela começamos a perceber 
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uma mudança na sua forma de agir. Por toda província aparecem indícios dessa nova forma 

de luta. Não era mais somente o ataque bélico contra as fazendas e viaja

eram apenas as suas exigências por mais recursos nos aldeamentos oficiais; agora percebemos 

a luta pela demarcação de suas terras” (MOTTA 

A Figura 6.3.2

elaborado em 1944. 

Figura 6.3.2- 8 - Detalhe de mapa elaborado pelo etnologo Curt Nimuendaju em 1944

Também foram 

Família Real no Brasil. Assim, naturalistas, engenheiros

realizaram viagens aos sertões paranaense

Francisco Lopes e João Henrique Elliot (1844) e a dos irmãos Keller (1866)

Caminhos de tropeiros também cortaram a região nos séculos XVIII e XIX. O 

tronco principal ligava Viamão (RS) a Sorocaba (SP) sendo que uma “outra estrada, aberta 

por fazendeiros dos campos paranaenses

atravessava o planalto catarinense em C

e depois o vale do rio Jordão até Guarapuava, onde atravessava o vale do alto rio Ivaí, 

alcançando Ponta Grossa” (RELATÓRIO TÉCNICO AAI RIO MARRECAS, 2009)

RELATÓRIO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

uma mudança na sua forma de agir. Por toda província aparecem indícios dessa nova forma 

de luta. Não era mais somente o ataque bélico contra as fazendas e viaja

eram apenas as suas exigências por mais recursos nos aldeamentos oficiais; agora percebemos 

a luta pela demarcação de suas terras” (MOTTA et al, 2000). 

A Figura 6.3.2-8 mostra um mapa de parte da ocupação indígena no Paraná 

Detalhe de mapa elaborado pelo etnologo Curt Nimuendaju em 1944
Fonte: IBGE, 1981 

Também foram fomentadas expedições de cunho científico após a chegada da 

Família Real no Brasil. Assim, naturalistas, engenheiros, geólogos e outros especialistas 

realizaram viagens aos sertões paranaenses como, por exemplo, a expedição de Joaquim 

o Henrique Elliot (1844) e a dos irmãos Keller (1866)

Caminhos de tropeiros também cortaram a região nos séculos XVIII e XIX. O 

tronco principal ligava Viamão (RS) a Sorocaba (SP) sendo que uma “outra estrada, aberta 

por fazendeiros dos campos paranaenses, partia da região missioneira do Rio Grande do Sul, 

atravessava o planalto catarinense em Chapecó, seguia até Palmas, onde cortava o rio Iguaçu, 

e depois o vale do rio Jordão até Guarapuava, onde atravessava o vale do alto rio Ivaí, 

a” (RELATÓRIO TÉCNICO AAI RIO MARRECAS, 2009)
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uma mudança na sua forma de agir. Por toda província aparecem indícios dessa nova forma 

de luta. Não era mais somente o ataque bélico contra as fazendas e viajantes, e também não 

eram apenas as suas exigências por mais recursos nos aldeamentos oficiais; agora percebemos 

8 mostra um mapa de parte da ocupação indígena no Paraná 

 
Detalhe de mapa elaborado pelo etnologo Curt Nimuendaju em 1944 

fomentadas expedições de cunho científico após a chegada da 

geólogos e outros especialistas 

a expedição de Joaquim 

o Henrique Elliot (1844) e a dos irmãos Keller (1866). 

Caminhos de tropeiros também cortaram a região nos séculos XVIII e XIX. O 

tronco principal ligava Viamão (RS) a Sorocaba (SP) sendo que uma “outra estrada, aberta 

, partia da região missioneira do Rio Grande do Sul, 

apecó, seguia até Palmas, onde cortava o rio Iguaçu, 

e depois o vale do rio Jordão até Guarapuava, onde atravessava o vale do alto rio Ivaí, 

a” (RELATÓRIO TÉCNICO AAI RIO MARRECAS, 2009). 
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A fundação, em 1847, da colônia Teresa no atual município de Cândido de Abreu, 

contou com um contingente inicial de cerca de 90 franceses e foi descrita pelo explorador 

inglês Thomas Bigg-Wither em suas viagen

os anos de 1872 e 1875: “(...)viviam 400 habitantes, afora cerca de 40 índios mansos que 

viviam na própria aldeia, na outra margem do rio. A falta aparente de acomodação para tantas 

pessoas era explicada pelo fato de muitas famílias viverem o ano inteiro em sítios ou fazendas 

a alguma distância, mas à margem do rio. Ali levam sua vida, quase igual à dos índios 

selvagens, em casas de palha, plantando feijão e milhos suficientes para suprir as próprias 

necessidades durante o ano” (BIGG

Nesse momento a concessão de terra foi a estratégia adotada para a ocupação 

definitiva da região oeste, mas sem o resultado esperado o governo passou a agir 

mais direta e, já no início do século XX, conto

nacionais e estrangeiras, inclusive para exploração de madeira e erva

Atualmente, cerca de

de oito áreas indígenas não

todo, as áreas indígenas demarcadas no Paraná totalizam quase 90 mil hectares, o que 

representa apenas 0,5% do território paranaense.

Nos municípios de Guarapuava e Turvo encontra

área aproximada de 17 mil ha), 

município de Inácio Martins está localizada a Reserva Rio D`Areia (1.280ha) com cerca de 

100 Guaranis.(Figura 6.3.2-
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A fundação, em 1847, da colônia Teresa no atual município de Cândido de Abreu, 

contou com um contingente inicial de cerca de 90 franceses e foi descrita pelo explorador 

Wither em suas viagens pelo interior da então Província do Paraná entre 

os anos de 1872 e 1875: “(...)viviam 400 habitantes, afora cerca de 40 índios mansos que 

viviam na própria aldeia, na outra margem do rio. A falta aparente de acomodação para tantas 

elo fato de muitas famílias viverem o ano inteiro em sítios ou fazendas 

a alguma distância, mas à margem do rio. Ali levam sua vida, quase igual à dos índios 

selvagens, em casas de palha, plantando feijão e milhos suficientes para suprir as próprias 

idades durante o ano” (BIGG-WITHER, 1974). 

Nesse momento a concessão de terra foi a estratégia adotada para a ocupação 

definitiva da região oeste, mas sem o resultado esperado o governo passou a agir 

e, já no início do século XX, contou-se com a participação intensa de empresas 

nacionais e estrangeiras, inclusive para exploração de madeira e erva-mate.

cerca de9 mil índios vivem em 22 áreas indígenas demarcadas, além 

oito áreas indígenas não-demarcadas e seis territórios ocupados por famílias dispersas. Ao 

todo, as áreas indígenas demarcadas no Paraná totalizam quase 90 mil hectares, o que 

representa apenas 0,5% do território paranaense. 

Nos municípios de Guarapuava e Turvo encontra-se a Reserva de Marrecas (

mil ha), onde vivem cerca de 390 índios da etnia Kaingang

município de Inácio Martins está localizada a Reserva Rio D`Areia (1.280ha) com cerca de 

-9). 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
III-247 

A fundação, em 1847, da colônia Teresa no atual município de Cândido de Abreu, 

contou com um contingente inicial de cerca de 90 franceses e foi descrita pelo explorador 

s pelo interior da então Província do Paraná entre 

os anos de 1872 e 1875: “(...)viviam 400 habitantes, afora cerca de 40 índios mansos que 

viviam na própria aldeia, na outra margem do rio. A falta aparente de acomodação para tantas 

elo fato de muitas famílias viverem o ano inteiro em sítios ou fazendas 

a alguma distância, mas à margem do rio. Ali levam sua vida, quase igual à dos índios 

selvagens, em casas de palha, plantando feijão e milhos suficientes para suprir as próprias 

Nesse momento a concessão de terra foi a estratégia adotada para a ocupação 

definitiva da região oeste, mas sem o resultado esperado o governo passou a agir de forma 

se com a participação intensa de empresas 

mate. 

9 mil índios vivem em 22 áreas indígenas demarcadas, além 

ocupados por famílias dispersas. Ao 

todo, as áreas indígenas demarcadas no Paraná totalizam quase 90 mil hectares, o que 

se a Reserva de Marrecas (com 

cerca de 390 índios da etnia Kaingang. No 

município de Inácio Martins está localizada a Reserva Rio D`Areia (1.280ha) com cerca de 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Figura 6.3.2- 9 - Mapa das 

6.3.2.5.2. Resultados de campo

Os trabalhos de campo foram executados pelo arqueólogo Alfredo Cardeal Filho 

entre os dias 31 de julho e 05 de agosto de 2012. Foram previamente selecionadas áreas com 

maior potencial ambiental para implantação/visualização superficial de sítios arqueológi

e/ou áreas de ocorrências arqueológicas como as confluências de rios, terraços fluviais, 

encostas suaves, topos, áreas agrícolas, estradas rurais e acessos internos das propriedades. 

A avaliação superficial através de caminhamentos intensivos (linhas 

de caminhamento) foi aplicada em setores selecionados da ADA e conforme o grau de 

exposição de solo. 

Na AID o caminhamento assistemático e oportunístico se deu ao longo de ambas 

as margens do rio dos Patos e circunscrito aos compartimentos am

imediata do empreendimento mantendo uma média de afastamento, para ambas as margens do 

rio, de 2 km. 
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Mapa das Terras Indígenas demarcadas e não demarcadas no Paraná
Fonte: PROVOPAR, 2002 

Resultados de campo 

Os trabalhos de campo foram executados pelo arqueólogo Alfredo Cardeal Filho 

entre os dias 31 de julho e 05 de agosto de 2012. Foram previamente selecionadas áreas com 

maior potencial ambiental para implantação/visualização superficial de sítios arqueológi

e/ou áreas de ocorrências arqueológicas como as confluências de rios, terraços fluviais, 

encostas suaves, topos, áreas agrícolas, estradas rurais e acessos internos das propriedades. 

A avaliação superficial através de caminhamentos intensivos (linhas 

de caminhamento) foi aplicada em setores selecionados da ADA e conforme o grau de 

Na AID o caminhamento assistemático e oportunístico se deu ao longo de ambas 

as margens do rio dos Patos e circunscrito aos compartimentos am

imediata do empreendimento mantendo uma média de afastamento, para ambas as margens do 
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Terras Indígenas demarcadas e não demarcadas no Paraná 

Os trabalhos de campo foram executados pelo arqueólogo Alfredo Cardeal Filho 

entre os dias 31 de julho e 05 de agosto de 2012. Foram previamente selecionadas áreas com 

maior potencial ambiental para implantação/visualização superficial de sítios arqueológicos 

e/ou áreas de ocorrências arqueológicas como as confluências de rios, terraços fluviais, 

encostas suaves, topos, áreas agrícolas, estradas rurais e acessos internos das propriedades.  

A avaliação superficial através de caminhamentos intensivos (linhas equidistantes 

de caminhamento) foi aplicada em setores selecionados da ADA e conforme o grau de 

Na AID o caminhamento assistemático e oportunístico se deu ao longo de ambas 

as margens do rio dos Patos e circunscrito aos compartimentos ambientais de inserção 

imediata do empreendimento mantendo uma média de afastamento, para ambas as margens do 
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Todo o trabalho de campo foi registrado com câmera digital e tomadas as 

coordenadas geográficas com auxílio de GPS manual cujos dados 

Sistema UTM – Datum WGS84. Nenhuma intervenção de coleta foi realizada em superfície 

ou sub-superfície.  

Como resultado direto dos procedimentos combinados de caminhamento e 

entrevistas, foram registrados em campo 

localizadas na AID da PCH KM 19

AOA02, na propriedade do Sr. 

e AOA 04, na propriedade

de Influência Direta para os Estudos Arqueológicos

ocorrências registradas nesse estudo.

-Área de Ocorrência Arqueológica

Município de Prudentópolis, localidade Linha 

0505304E/7220175 N. 

Área de Ocorrência Arqueológica a céu aberto 

a cerca de 150 metros aos fundos da residência principal da propriedade

680 metros da margem esquerda do rio dos Patos, 

 Foram registrados dois fragmentos de cerâmica indígena

Itararé em uma área de cultivo

momento do registro possuía cultivo de aveia, que é um cultivo de inverno para proteção do 

solo e que serve como forrageira

 

RELATÓRIO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

trabalho de campo foi registrado com câmera digital e tomadas as 

coordenadas geográficas com auxílio de GPS manual cujos dados 

WGS84. Nenhuma intervenção de coleta foi realizada em superfície 

Como resultado direto dos procedimentos combinados de caminhamento e 

entrevistas, foram registrados em campo quatro Áreas de Ocorrências Arqueológicas (AOA)

AID da PCH KM 19: AOA01, na propriedade do Sr. 

propriedade do Sr. Pedro Kuzma, AOA 03, na propriedade do Sr. 

dade do Sr. Carlos Pantarollo. No Desenho 119.028.1.5.04.

de Influência Direta para os Estudos Arqueológicos é possível ver a localização das 

ocorrências registradas nesse estudo. 

Área de Ocorrência Arqueológica 01:propriedade do Sr.Miguel Bugdanovicz

Município de Prudentópolis, localidade Linha Consulpol -UTM Central = 22 J 

Área de Ocorrência Arqueológica a céu aberto localizada no platô suave ondulado 

aos fundos da residência principal da propriedade

metros da margem esquerda do rio dos Patos, na AID da projetada PCH KM 19

Foram registrados dois fragmentos de cerâmica indígena da tradição arqueológica

em uma área de cultivo. O solo apresentava-se vermelho areno

momento do registro possuía cultivo de aveia, que é um cultivo de inverno para proteção do 

solo e que serve como forrageira (Figura 6.3.2-10) e (Figura 6.3.2-11). 
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trabalho de campo foi registrado com câmera digital e tomadas as 

coordenadas geográficas com auxílio de GPS manual cujos dados são apresentados no 

WGS84. Nenhuma intervenção de coleta foi realizada em superfície 

Como resultado direto dos procedimentos combinados de caminhamento e 

Áreas de Ocorrências Arqueológicas (AOA) 

Sr. Miguel Bugdanovicz, 

na propriedade do Sr. João Dobuchak, 

.028.1.5.04.004 - Área 

é possível ver a localização das 

Miguel Bugdanovicz – 

UTM Central = 22 J 

no platô suave ondulado 

aos fundos da residência principal da propriedade e a aproximadamente 

na AID da projetada PCH KM 19. 

da tradição arqueológica 

se vermelho areno-argiloso. O local no 

momento do registro possuía cultivo de aveia, que é um cultivo de inverno para proteção do 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Figura 6.3.2- 10 - Aspecto geral do local onde foi 

Figura 6.3.2- 11 - Fragmento de cerâmica indígena registrado na área com as coordenadas (22 J 0505304 E / 

Foi feita uma delimitação preliminar com os seguintes vértices de coordenadas 

UTM: 22 J 0505284 E/7220134

– 22 J 0505274 E/7220248 

O senhor Miguel Bugdanovicz, 73 anos, proprietário da área há pou

cinquenta anos, informou que já encontrou grandes pedaços de vasilha cerâmica, mão de pilão 

e lâminas de machado no mesmo local onde foram registrados os dois fragmentos de cerâmica

(AOA 01). No entanto, esses artefatos foram extraviados. Sua pr

estrada principal da Linha Consupol até a margem esquerda do rio dos Patos, mas apenas no 

topo do platô é que registrou a presença do 

RELATÓRIO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

Aspecto geral do local onde foi registrado um fragmento de cerâmica indígena (22 J 0505304 
E / 7220175 N) 

Fonte: Júlio Cezar Thomáz 
 

Fragmento de cerâmica indígena registrado na área com as coordenadas (22 J 0505304 E / 
7220175 N) 

Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

Foi feita uma delimitação preliminar com os seguintes vértices de coordenadas 

/7220134 N – 22 J 0505327 E/7220145 N – 22 J 0505268

 N.  

senhor Miguel Bugdanovicz, 73 anos, proprietário da área há pou

cinquenta anos, informou que já encontrou grandes pedaços de vasilha cerâmica, mão de pilão 

e lâminas de machado no mesmo local onde foram registrados os dois fragmentos de cerâmica

esses artefatos foram extraviados. Sua propriedade se estende desde a 

estrada principal da Linha Consupol até a margem esquerda do rio dos Patos, mas apenas no 

topo do platô é que registrou a presença do material arqueológico (Figura 6.3.2

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19
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registrado um fragmento de cerâmica indígena (22 J 0505304 

 
Fragmento de cerâmica indígena registrado na área com as coordenadas (22 J 0505304 E / 

Foi feita uma delimitação preliminar com os seguintes vértices de coordenadas 

22 J 0505268 E/7220182 N 

senhor Miguel Bugdanovicz, 73 anos, proprietário da área há pouco mais de 

cinquenta anos, informou que já encontrou grandes pedaços de vasilha cerâmica, mão de pilão 

e lâminas de machado no mesmo local onde foram registrados os dois fragmentos de cerâmica 

opriedade se estende desde a 

estrada principal da Linha Consupol até a margem esquerda do rio dos Patos, mas apenas no 

Figura 6.3.2-12). 
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Figura 6.3.2

Área de Ocorrência Arqueológica 

Município de Prudentópolis

E/7223994 N.  

Área de Ocorrência Arqueológica 

intermediário da paisagem

aproximadamente 970 metros

PCHKM 19. 

O solo era marrom escuro, areno

basalto. O uso do solo atual é o cultivo de subsistência d

arrendamento de modo alternado. A visibilidade variava de baixa a média 

(Figura 6.3.2-14). 
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Figura 6.3.2- 12 - Sr. Miguel  Bugdanovicz (esq.) sendo entrevistado
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

Área de Ocorrência Arqueológica 02:propriedade do 

Prudentópolis, localidade Linha Consupol - UTM Central = 22 J 

Área de Ocorrência Arqueológica a céu aberto localizada

da paisagem, estreito, não muito alongado e levemente côncavo

etros da margem esquerda do rio dos Patos, 

O solo era marrom escuro, areno-argiloso e com forte presença de blocos de 

basalto. O uso do solo atual é o cultivo de subsistência de milho e feijão, na forma de 

arrendamento de modo alternado. A visibilidade variava de baixa a média 
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Sr. Miguel  Bugdanovicz (esq.) sendo entrevistado 

propriedade do Sr. Pedro Kuzma – 

UTM Central = 22 J 0505913 

localizada em um degrau 

levemente côncavo, distante 

rio dos Patos, na AID da projetada 

argiloso e com forte presença de blocos de 

e milho e feijão, na forma de 

arrendamento de modo alternado. A visibilidade variava de baixa a média (Figura 6.3.2-13) e 
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Figura 6.3.2- 13 - Local da Área de Ocorrência Arqueológica 02 (22 J 

Figura 6.3.2- 14 - Sr. Pedro Kuzma em sua propriedade,

A inclusão dessa área no presente Diagnóstico deu

das informações orais colhidas junto ao proprietário, uma vez que na ocasião do 

caminhamento intensivo não foi possível localizar superficialmente no

arqueológicas.No local o proprietário coletou a cerca de dez anos artefatos indígenas polidos 

em basalto, tratando-se de duas mãos de pilão, lâmina de machado e fragmento de lâmina de 

machado (Figura 6.3.2-15) 
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EMPREENDIMENTO PCH KM 1
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Local da Área de Ocorrência Arqueológica 02 (22 J 0505913E/7223994 N)
Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 

 
 

Sr. Pedro Kuzma em sua propriedade, indicando o local da Área de Ocorrência Arqueológica 
02 (22 J 0505913E/7223994 N) 

 
Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 

A inclusão dessa área no presente Diagnóstico deu-se exclusivamente em função 

das informações orais colhidas junto ao proprietário, uma vez que na ocasião do 

caminhamento intensivo não foi possível localizar superficialmente no

arqueológicas.No local o proprietário coletou a cerca de dez anos artefatos indígenas polidos 

se de duas mãos de pilão, lâmina de machado e fragmento de lâmina de 

 até a (Figura 6.3.2-18). 
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0505913E/7223994 N) 

 
indicando o local da Área de Ocorrência Arqueológica 

se exclusivamente em função 

das informações orais colhidas junto ao proprietário, uma vez que na ocasião do 

caminhamento intensivo não foi possível localizar superficialmente novas evidências 

arqueológicas.No local o proprietário coletou a cerca de dez anos artefatos indígenas polidos 

se de duas mãos de pilão, lâmina de machado e fragmento de lâmina de 
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Figura 6.3.2- 15 - Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade.

Figura 6.3.2- 16 - Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade.
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Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade.

Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 
 

 
Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade.

Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 
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Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade. 

Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade. 
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Figura 6.3.2- 17 - Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade.

Figura 6.3.2- 18 - Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade.

- Área de Ocorrência Arqueológica 03:

Município de Prudentópolis, localidad

/7223761 N. 

Área de Ocorrência Arqueológica multicomponencial (indígena e histórica) e lito

cerâmica a céu aberto localizada no platô sua

esquerda do rio dos Patos, na AI

O solo apresentava

arado para receber cultura de fumo 

RELATÓRIO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO PCH KM 1
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Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade.
Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 

 

Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade.
Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012 

ea de Ocorrência Arqueológica 03:propriedade do Sr. João Dobuchak 

Município de Prudentópolis, localidade Linha Consupol - UTM Central = 22 J 0505201

Área de Ocorrência Arqueológica multicomponencial (indígena e histórica) e lito

cerâmica a céu aberto localizada no platô suave ondulado, a cerca de 2

esquerda do rio dos Patos, na AID da PCH KM 19. 

O solo apresentava-se vermelho e argilo-arenoso e o local havia sido recentemente 

arado para receber cultura de fumo (Figura 6.3.2-19). 
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Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade. 

 
Material arqueológico do acervo do Sr. Pedro Kuzma, coletado em sua propriedade. 

propriedade do Sr. João Dobuchak – 

UTM Central = 22 J 0505201 E 

Área de Ocorrência Arqueológica multicomponencial (indígena e histórica) e lito-

ve ondulado, a cerca de 2 km da margem 

arenoso e o local havia sido recentemente 
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Figura 6.3.2- 19 - Aspecto geral da Área de Ocorrência Arqueológica

Uma visita ao local possibilitou o registro de fragmentos de vidro histórico, 

fragmentos de louça histórica em faiança

lítico de lâmina de machado indígena, lascas diversas em arenito e silexito e um artefato

polido (Figura 6.3.2-20) até a 

Figura 6.3.2- 20 - Fragmento lítico de lâmina de machado (22 J 0505194 E / 7223757 N).
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Aspecto geral da Área de Ocorrência Arqueológica 03(22 J 0505201 E / 7223761 N)
Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 

Uma visita ao local possibilitou o registro de fragmentos de vidro histórico, 

fragmentos de louça histórica em faiança-fina, fragmentos de cerâmica grés, um fragmento 

lítico de lâmina de machado indígena, lascas diversas em arenito e silexito e um artefato

até a (Figura 6.3.2-25). 

Fragmento lítico de lâmina de machado (22 J 0505194 E / 7223757 N).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 
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03(22 J 0505201 E / 7223761 N) 

Uma visita ao local possibilitou o registro de fragmentos de vidro histórico, 

fina, fragmentos de cerâmica grés, um fragmento 

lítico de lâmina de machado indígena, lascas diversas em arenito e silexito e um artefato lítico 

 
Fragmento lítico de lâmina de machado (22 J 0505194 E / 7223757 N). 
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Figura 6.3.2- 21

Figura 6.3.2

Figura 6.3.2- 23 - Fragmento de louça em faiança
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21 - Lascas em diabásio e silexito (22 J 0505209 E / 7223761 N).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 

 

Figura 6.3.2- 22 - Fragmento de garrafa (22 J  0505209 E / 7223761 N).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz, 2012. 

 

Fragmento de louça em faiança-fina decorada (22 J 0505209 E / 7223761 N).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 
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Lascas em diabásio e silexito (22 J 0505209 E / 7223761 N). 

 
Fragmento de garrafa (22 J  0505209 E / 7223761 N). 

 
fina decorada (22 J 0505209 E / 7223761 N). 
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Figura 6.3.2- 24 -

Figura 6.3.2- 25 

O material estava

delimitação definida com os seguintes vértices de coordenadas UTM:

E/7223749 N; - 22 J 0505173

E/7223800 N; - 22 J 0505140

O Sr. João Dobuchak possui em sua casa 

arqueológico coletado por ele em sua propriedade, correspondente a 

indígenas polidas, uma delas recentemente localizada, e um pequeno recipiente de cerâmica

em grés (tinteiro) (Figura 6.3.2
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- Fragmento de cerâmica histórica (22 J 0505223 E / 7223765 N).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

 

 - Fragmento de cerâmica em gres (22 J 0505227 E / 7223764 N).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

O material estava disperso por uma área aproximada de 200

delimitação definida com os seguintes vértices de coordenadas UTM:

22 J 0505173 E/7223686 N; - 22 J 0505273 E/7223723

22 J 0505140 E/7223780 N; - 22 J 0505143 E/7223752 

O Sr. João Dobuchak possui em sua casa um pequeno acervo de material 

arqueológico coletado por ele em sua propriedade, correspondente a duas lâminas de

indígenas polidas, uma delas recentemente localizada, e um pequeno recipiente de cerâmica

Figura 6.3.2-26) até a (Figura 6.3.2-29). 
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Fragmento de cerâmica histórica (22 J 0505223 E / 7223765 N). 

 
Fragmento de cerâmica em gres (22 J 0505227 E / 7223764 N). 

disperso por uma área aproximada de 200 m x 50 m com uma 

delimitação definida com os seguintes vértices de coordenadas UTM:- 22J 0505155 

/7223723 N; - 22 J 0505238 

 N. 

um pequeno acervo de material 

duas lâminas de machado 

indígenas polidas, uma delas recentemente localizada, e um pequeno recipiente de cerâmica 
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Figura 6.3.2- 26 - Artefato em basalto 

Figura 6.3.2- 27 - Artefato em basalto 
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Artefato em basalto – lâmina de machado indígena(recentemente coletada por Acácio 

Dobuchak) (22J 0505201 E / 7223760 N) 
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

 

 
Artefato em basalto – lâmina de machado indígena (22 J 0505202 E / 7223762 N)

Fonte: Júlio Cezar Thomáz 
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indígena(recentemente coletada por Acácio 

lâmina de machado indígena (22 J 0505202 E / 7223762 N) 
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Figura 6.3.2

Figura 6.3.2

Informações obtidas com o proprietário, Sr. João Dobuchak e seu filho 

Acácio(Figura 33 e 34), revelaram dados importantes referentes à história recente do local. 

Afirmou o Sr. Dobuchak que a localidade atualmente denominada Linha Consupol chamou

primeiramente Linha Durski. Não sabe, no entanto, precisar quando foi feita a troca de nome 

e as razões para isso. A primeira denominação teria sido uma homenagem aos primeiros 

imigrantes. Outra informação importante é sobre um antigo caminho tropeiro que cruzava

sua propriedade e que se estendia pela propriedade vizinha, descia a 

direção ao rio dos Patos, onde o cruzava a vau nas imediações da foz do córrego Lajeadão e 

seguia em direção à atual cidade de Ivaí. Esse caminho seguiria para P

Estado de São Paulo. Por ele circulavam, além de toda mercadoria, as cargas vivas, ou seja, 
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Figura 6.3.2- 28 - Recipiente histórico em cerâmica grés (tinteiro).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

 

Figura 6.3.2- 29 - Recipiente histórico em cerâmica grés (tinteiro).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

Informações obtidas com o proprietário, Sr. João Dobuchak e seu filho 

), revelaram dados importantes referentes à história recente do local. 

o Sr. Dobuchak que a localidade atualmente denominada Linha Consupol chamou

amente Linha Durski. Não sabe, no entanto, precisar quando foi feita a troca de nome 

e as razões para isso. A primeira denominação teria sido uma homenagem aos primeiros 

imigrantes. Outra informação importante é sobre um antigo caminho tropeiro que cruzava

sua propriedade e que se estendia pela propriedade vizinha, descia a “serrinha”

direção ao rio dos Patos, onde o cruzava a vau nas imediações da foz do córrego Lajeadão e 

seguia em direção à atual cidade de Ivaí. Esse caminho seguiria para P

Estado de São Paulo. Por ele circulavam, além de toda mercadoria, as cargas vivas, ou seja, 
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Recipiente histórico em cerâmica grés (tinteiro). 

 
Recipiente histórico em cerâmica grés (tinteiro). 

Informações obtidas com o proprietário, Sr. João Dobuchak e seu filho 

), revelaram dados importantes referentes à história recente do local. 

o Sr. Dobuchak que a localidade atualmente denominada Linha Consupol chamou-se 

amente Linha Durski. Não sabe, no entanto, precisar quando foi feita a troca de nome 

e as razões para isso. A primeira denominação teria sido uma homenagem aos primeiros 

imigrantes. Outra informação importante é sobre um antigo caminho tropeiro que cruzava a 

“serrinha” e seguia em 

direção ao rio dos Patos, onde o cruzava a vau nas imediações da foz do córrego Lajeadão e 

seguia em direção à atual cidade de Ivaí. Esse caminho seguiria para Ponta Grossa e para o 

Estado de São Paulo. Por ele circulavam, além de toda mercadoria, as cargas vivas, ou seja, 
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por ele tropeiros conduziam gado e porcos. As informações a respeito desse antigo caminho 

foram confirmadas pelo Sr. Miguel Bugdanovicz

antiga via de circulação regional

Figura 6.3.2- 30

Figura 6.3.2

- Área de Ocorrência Arqueológica 0

município de Guamiranga, localidade Boa Vista

E/7221588 N. 

RELATÓRIO AMBIENTAL

EMPREENDIMENTO PCH KM 1

CREA 7.108-D/PR  

por ele tropeiros conduziam gado e porcos. As informações a respeito desse antigo caminho 

das pelo Sr. Miguel Bugdanoviczque diz conhecer alguns segmentos dessa 

antiga via de circulação regional. 

 
30 - Sr. João Dobuchak com lâmina de machado de seu acervo.

Fonte: Júlio Cezar Thomáz 
 

Figura 6.3.2- 31 - Entrevista com Acácio Dobuchak (camisa listada).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

Ocorrência Arqueológica 04: propriedade do Sr. Carlos Pontarollo, 

município de Guamiranga, localidade Boa Vista – UTM Central = 22 J 0507480
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por ele tropeiros conduziam gado e porcos. As informações a respeito desse antigo caminho 

conhecer alguns segmentos dessa 

Sr. João Dobuchak com lâmina de machado de seu acervo. 

 
Entrevista com Acácio Dobuchak (camisa listada). 

propriedade do Sr. Carlos Pontarollo, 

UTM Central = 22 J 0507480 
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Área de Ocorrência Arqueológica cerâmica a céu aberto lo

ondulado de colina ampla onde se pratica agricultura mecanizada

direita do rio dos Patos, na AID da PCH KM 19

predominante era areno-argiloso com coloração entre o verm

Figura 6.3.2- 32 - Aspecto geral da Área de Ocorrência Arqueológica 04 (22 J 0507480 E / 7221588 N)

Foram registrados 

dispersos em uma área aproximada de 150

arado. O material arqueológico apresentou

cultural o relaciona, à priori

Figura 6.3.2- 33 -
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Área de Ocorrência Arqueológica cerâmica a céu aberto localizada no topo suave 

onde se pratica agricultura mecanizada, distante 1,4

direita do rio dos Patos, na AID da PCH KM 19 (Figura 6.3.2-32

argiloso com coloração entre o vermelho e o marrom escuro.

 
 

Aspecto geral da Área de Ocorrência Arqueológica 04 (22 J 0507480 E / 7221588 N)
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

Foram registrados superficialmente seis fragmentos de cerâmica indígena 

dispersos em uma área aproximada de 150 m x 150 m em uma faixa de solo recentemente 

. O material arqueológico apresentou-se bastante fragmentado e sua identificação 

à priori, à Tradição Itararé (Figura 6.3.2-33) e (Figura 6.2.3

- Fragmentos de cerâmica ndígena (22 J 0507497 E / 7221568 N).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
III-261 

calizada no topo suave 

, distante 1,4 Km da margem 

32). O solo superficial 

elho e o marrom escuro. 

 
Aspecto geral da Área de Ocorrência Arqueológica 04 (22 J 0507480 E / 7221588 N) 

seis fragmentos de cerâmica indígena 

m em uma faixa de solo recentemente 

se bastante fragmentado e sua identificação 

e (Figura 6.2.3-34). 

 
22 J 0507497 E / 7221568 N). 
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Figura 6.3.2- 34 -

O proprietário, senhor Carlos Pontarollo, além do cultivo mecanizado das áreas 

altas de sua propriedade, possui um centro de piscicultur

margem do rio. A respeito da existência de material arqueológico em sua propriedade, diz 

haver registro de fragmentos de vasilha, mas esses achados, sempre nas áreas altas, 

diminuíram sensivelmente com a diminuição do u

A delimitação provisória da área com material arqueológico

tem os seguintes vértices de coordenadas: UTM 22 J 0507505

0507517 E/7221610 N –

E/7221620 N.  

6.3.2.6. Considerações finais e recomendações

O presente Diagnóstico Arqueológico não interventivo demonstrou o alto 

potencial arqueológico da região pesquisada relacionado tanto ao período pré

a eventos históricos relacionados ao sécul

 Os dados primários gerados em campo corroboraram as informações produzidas 

por relatórios de pesquisas arqueológicas regionais que apontaram para uma ampla faixa 

temporal de ocupações sucessivas desde pelo menos 10 mil anos. 
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 Fragmentos de cerâmica indígena (22 J 0507480 E / 7221588 N).
Fonte: Júlio Cezar Thomáz 

O proprietário, senhor Carlos Pontarollo, além do cultivo mecanizado das áreas 

altas de sua propriedade, possui um centro de piscicultura comercial nas áreas baixas junto à 

margem do rio. A respeito da existência de material arqueológico em sua propriedade, diz 

haver registro de fragmentos de vasilha, mas esses achados, sempre nas áreas altas, 

diminuíram sensivelmente com a diminuição do uso do arado mecânico. 

A delimitação provisória da área com material arqueológico

tem os seguintes vértices de coordenadas: UTM 22 J 0507505 E/7221571

– UTM 22 J 0507575 E/7221609 N – 

Considerações finais e recomendações 

O presente Diagnóstico Arqueológico não interventivo demonstrou o alto 

potencial arqueológico da região pesquisada relacionado tanto ao período pré

a eventos históricos relacionados ao século XIX. 

Os dados primários gerados em campo corroboraram as informações produzidas 

por relatórios de pesquisas arqueológicas regionais que apontaram para uma ampla faixa 

temporal de ocupações sucessivas desde pelo menos 10 mil anos.  
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E / 7221588 N). 

O proprietário, senhor Carlos Pontarollo, além do cultivo mecanizado das áreas 

a comercial nas áreas baixas junto à 

margem do rio. A respeito da existência de material arqueológico em sua propriedade, diz 

haver registro de fragmentos de vasilha, mas esses achados, sempre nas áreas altas, 

so do arado mecânico.  

A delimitação provisória da área com material arqueológico em sua propriedade 

/7221571 N – UTM 22 J 

 UTM 22 J 0507567 

O presente Diagnóstico Arqueológico não interventivo demonstrou o alto 

potencial arqueológico da região pesquisada relacionado tanto ao período pré-colonial quanto 

Os dados primários gerados em campo corroboraram as informações produzidas 

por relatórios de pesquisas arqueológicas regionais que apontaram para uma ampla faixa 
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Caçadores-coletores de

um cenário propício para as suas atividades, assim como, em um período contemporâneo ou 

posterior a eles, os ceramistas praticantes de uma agricultura incipiente, assentaram suas 

aldeias.  

Desde o momento inicial da presença europeia no século XVI, a região recebeu 

diversas frentes de conquista colocando o elemento indígena em confronto direto com os 

conquistadores portugueses e espanhóis. 

O material arqueológico indígena registrado em campo pode est

Tradições Arqueológicas Itararé

e Histórica (Área de Ocorrência Arqueológica

Com forte presença atual na região e descendentes ancestrais dos povos que 

constituíam a Tradição Arqueológica Itararé

regionalmente em três Terras Indígenas: Ivaí (quase 900 índios), Faxinal (450 índios) e 

Marrecas (417 índios). A ocupação indígena na região pode ser observada na Figura 6.3.2

Figura 6.3.2- 35 - Terra Indígena Ivaí (6), municípios de Manuel Ribas e |Pitanga, Terra Indígena Faxinal (7), 
município de Cândido de Abreu. Terra Indígena Marrecas (5), município de Turvo

Fonte: diaadiaeducacao.pr.gov.br ,acessado em janeiro de 2013

Já as características ambien

evidenciaram um perfil favorável aos padrões de assentamentos pretéritos e inferem uma 
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coletores de hábitos nômades tiveram na região da bacia do Alto Ivaí 

um cenário propício para as suas atividades, assim como, em um período contemporâneo ou 

posterior a eles, os ceramistas praticantes de uma agricultura incipiente, assentaram suas 

mento inicial da presença europeia no século XVI, a região recebeu 

diversas frentes de conquista colocando o elemento indígena em confronto direto com os 

conquistadores portugueses e espanhóis.  

O material arqueológico indígena registrado em campo pode est

Tradições Arqueológicas Itararé-Taquara (Áreas de Ocorrência Arqueológica 01, 02, 03

(Área de Ocorrência Arqueológica 03).  

Com forte presença atual na região e descendentes ancestrais dos povos que 

o Arqueológica Itararé-Taquara, os Kaingang estão concentrados 

regionalmente em três Terras Indígenas: Ivaí (quase 900 índios), Faxinal (450 índios) e 

Marrecas (417 índios). A ocupação indígena na região pode ser observada na Figura 6.3.2

Terra Indígena Ivaí (6), municípios de Manuel Ribas e |Pitanga, Terra Indígena Faxinal (7), 
município de Cândido de Abreu. Terra Indígena Marrecas (5), município de Turvo

Fonte: diaadiaeducacao.pr.gov.br ,acessado em janeiro de 2013

Já as características ambientais das áreas de influência do empreendimento

evidenciaram um perfil favorável aos padrões de assentamentos pretéritos e inferem uma 
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hábitos nômades tiveram na região da bacia do Alto Ivaí 

um cenário propício para as suas atividades, assim como, em um período contemporâneo ou 

posterior a eles, os ceramistas praticantes de uma agricultura incipiente, assentaram suas 

mento inicial da presença europeia no século XVI, a região recebeu 

diversas frentes de conquista colocando o elemento indígena em confronto direto com os 

O material arqueológico indígena registrado em campo pode estar relacionado às 

s de Ocorrência Arqueológica 01, 02, 03 e 04) 

Com forte presença atual na região e descendentes ancestrais dos povos que 

Taquara, os Kaingang estão concentrados 

regionalmente em três Terras Indígenas: Ivaí (quase 900 índios), Faxinal (450 índios) e 

Marrecas (417 índios). A ocupação indígena na região pode ser observada na Figura 6.3.2-35. 

 
Terra Indígena Ivaí (6), municípios de Manuel Ribas e |Pitanga, Terra Indígena Faxinal (7), 

município de Cândido de Abreu. Terra Indígena Marrecas (5), município de Turvo 
Fonte: diaadiaeducacao.pr.gov.br ,acessado em janeiro de 2013 

fluência do empreendimento 

evidenciaram um perfil favorável aos padrões de assentamentos pretéritos e inferem uma 
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perspectiva promissora de localização de sítios arqueológicos

inéditos.  

No entanto, tendo em vista que o patrimôni

renovável, qualquer alteração no contexto da paisagem original pode resultar em impacto 

negativo e permanente. O próprio princípio da matriz finita "indica que a atuação do Poder 

Público e dos particulares na preservação e prote

característica essencial do patrimônio arqueológico, que é a finitude de sua base de dados" 

(MIRANDA,2006). 

Cabe mencionar que um dos documentos internacionais da UNESCO sobre 

preservação do patrimônio cultural e d

Dheli (1956), uma citação oportuna: "Atribui ao Estado a obrigação de manutenção de um 

determinado número de sítios arqueológicos, de diversas épocas, intactos, total ou 

parcialmente, para que sua exploraç

pelo avanço dos conhecimentos arqueológicos

científico consiste na publicidade dos dados colhidos pelos pesquisadores/arqueólogos, em 

decorrência de pesquisa programada e autorizada pelo Poder Público” (

De maneira geral, os impactos que serão causados pela implantação da

PCH KM 19no rio dos Patos são passíveis de atenuações/mitigações ou mesmo 

compensações, ao se aplicarem os Programas Ambientai

Recomenda-se, portanto, que o Programa de Prospecção Intensiva incida na 

totalidade da ADA do empreendimento

Os programas de Educação Patrimonial e Monitoramento Arqueológico são 

igualmente ações condicionantes para que sejam obtidas as demais licenças ambientais do

empreendimento em pauta.

A guisa de conclusão, em cumpridas as recomendações, entende

momento e sob a ótica dos estudos de arqueologia, oempreendimento está
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perspectiva promissora de localização de sítios arqueológicos pré-coloniais e históricos

No entanto, tendo em vista que o patrimônio arqueológico é um bem não 

renovável, qualquer alteração no contexto da paisagem original pode resultar em impacto 

negativo e permanente. O próprio princípio da matriz finita "indica que a atuação do Poder 

Público e dos particulares na preservação e proteção dos bens arqueológicos deve partir da 

característica essencial do patrimônio arqueológico, que é a finitude de sua base de dados" 

Cabe mencionar que um dos documentos internacionais da UNESCO sobre 

preservação do patrimônio cultural e do qual o Brasil é signatário, tem na Carta de Nova 

Dheli (1956), uma citação oportuna: "Atribui ao Estado a obrigação de manutenção de um 

determinado número de sítios arqueológicos, de diversas épocas, intactos, total ou 

parcialmente, para que sua exploração possa ser beneficiada pelos progressos da técnica e 

dos conhecimentos arqueológicos. O princípio da conservação pelo registro 

científico consiste na publicidade dos dados colhidos pelos pesquisadores/arqueólogos, em 

rogramada e autorizada pelo Poder Público” (in

De maneira geral, os impactos que serão causados pela implantação da

no rio dos Patos são passíveis de atenuações/mitigações ou mesmo 

compensações, ao se aplicarem os Programas Ambientais propostos. 

se, portanto, que o Programa de Prospecção Intensiva incida na 

idade da ADA do empreendimento projetado e nos demais setores favoráveis da AID

Os programas de Educação Patrimonial e Monitoramento Arqueológico são 

es condicionantes para que sejam obtidas as demais licenças ambientais do

em pauta. 

A guisa de conclusão, em cumpridas as recomendações, entende

a dos estudos de arqueologia, oempreendimento está
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coloniais e históricos 

o arqueológico é um bem não 

renovável, qualquer alteração no contexto da paisagem original pode resultar em impacto 

negativo e permanente. O próprio princípio da matriz finita "indica que a atuação do Poder 

ção dos bens arqueológicos deve partir da 

característica essencial do patrimônio arqueológico, que é a finitude de sua base de dados" 

Cabe mencionar que um dos documentos internacionais da UNESCO sobre 

o qual o Brasil é signatário, tem na Carta de Nova 

Dheli (1956), uma citação oportuna: "Atribui ao Estado a obrigação de manutenção de um 

determinado número de sítios arqueológicos, de diversas épocas, intactos, total ou 

ão possa ser beneficiada pelos progressos da técnica e 

. O princípio da conservação pelo registro 

científico consiste na publicidade dos dados colhidos pelos pesquisadores/arqueólogos, em 

inTELLES, 2009). 

De maneira geral, os impactos que serão causados pela implantação da 

no rio dos Patos são passíveis de atenuações/mitigações ou mesmo 

se, portanto, que o Programa de Prospecção Intensiva incida na 

os demais setores favoráveis da AID. 

Os programas de Educação Patrimonial e Monitoramento Arqueológico são 

es condicionantes para que sejam obtidas as demais licenças ambientais do 

A guisa de conclusão, em cumpridas as recomendações, entende-se que até o 

a dos estudos de arqueologia, oempreendimento está apto a tramitar seu 
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processo de licenciamento junto ao órgão ambiental do Estado uma vez que, acredita

as prerrogativas legais das Normativas e Portarias do IPHAN foram cumpridas pelo presente 

Diagnóstico não interventivo, cabendo a este órgão Federal a anuê

Diagnóstico ora apresentado.

Reitera-se que estudos complementares (Programa de Prospecção Intensiva) são 

imprescindíveis para o pleno atendimento das exigências legais no que se refere à obtenção de 

licença prévia. 
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de licenciamento junto ao órgão ambiental do Estado uma vez que, acredita

as prerrogativas legais das Normativas e Portarias do IPHAN foram cumpridas pelo presente 

Diagnóstico não interventivo, cabendo a este órgão Federal a anuê

Diagnóstico ora apresentado. 

se que estudos complementares (Programa de Prospecção Intensiva) são 

imprescindíveis para o pleno atendimento das exigências legais no que se refere à obtenção de 
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de licenciamento junto ao órgão ambiental do Estado uma vez que, acredita-se, todas 

as prerrogativas legais das Normativas e Portarias do IPHAN foram cumpridas pelo presente 

Diagnóstico não interventivo, cabendo a este órgão Federal a anuência definitiva do 

se que estudos complementares (Programa de Prospecção Intensiva) são 

imprescindíveis para o pleno atendimento das exigências legais no que se refere à obtenção de 
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7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL

Neste documento, a Avaliação de Impactos Ambientais 

enquanto processo de avaliação dos efeitos 

advir da implantação de atividades antrópicas (projetos, planos e programas), e de 

monitoramento e controle desses efeitos pelo poder público

Este capítulo foi desenvolvido

pelo IAP. Para cada impacto 

medidas para mitigar, compensar ou controlar os 

potencializar os impactos positivos.

apresentados conjuntamente no item 7.2.

7.1. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIEN

Este item é dedicado à identificação, descrição e avaliação dos possíveis impactos 

que poderão ocorrer nos meios físico, biótico e antrópico 

PCH KM 19, localizada no rio dos Patos e que se compõe da Área Diretamente Afetada 

(ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), conforme 

descrito no Capítulo 5 – Identificação das Áreas de Influência.  

A identificação, descrição e avaliação dos impactos que poderão ocorrer com a 

implantação do aproveitamento PCH KM 1

Resolução CONAMA n
o

Energia/Eletrobrás (2007), no qu

Cabe ainda ressaltar, que a avaliação dos impactos que poderão ocorrer 

influencia do aproveitamento PCH KM 1

com a realização de trabalho de campo, assim como através do levantamento de dados 

secundários sobre a área de influência para a confecção do diagnóstico propriamente dito.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

Neste documento, a Avaliação de Impactos Ambientais 

enquanto processo de avaliação dos efeitos ecológicos, econômicos e sociais, que podem 

advir da implantação de atividades antrópicas (projetos, planos e programas), e de 

monitoramento e controle desses efeitos pelo poder público e pela sociedade.

foi desenvolvido com base na Matriz de Impactos 

Para cada impacto originado da instalação do empreendimento 

medidas para mitigar, compensar ou controlar os impactos negativos e medidas para 

potencializar os impactos positivos. Os impactos da não instalação do empreendimento são 

apresentados conjuntamente no item 7.2. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Este item é dedicado à identificação, descrição e avaliação dos possíveis impactos 

s meios físico, biótico e antrópico da área de 

, localizada no rio dos Patos e que se compõe da Área Diretamente Afetada 

(ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), conforme 

Identificação das Áreas de Influência.   

ficação, descrição e avaliação dos impactos que poderão ocorrer com a 

ação do aproveitamento PCH KM 19, foram realizadas tomando
o
01/86, bem como a publicação do Ministério de Minas e 

Energia/Eletrobrás (2007), no qual os itens avaliados são divididos em componentes

Cabe ainda ressaltar, que a avaliação dos impactos que poderão ocorrer 

influencia do aproveitamento PCH KM 19, está fundamentada em observações feitas 

alho de campo, assim como através do levantamento de dados 

secundários sobre a área de influência para a confecção do diagnóstico propriamente dito.
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Neste documento, a Avaliação de Impactos Ambientais – AIA é abordada 

ecológicos, econômicos e sociais, que podem 

advir da implantação de atividades antrópicas (projetos, planos e programas), e de 

e pela sociedade. 

Impactos disponibilizada 

originado da instalação do empreendimento foram propostas 

negativos e medidas para 

ação do empreendimento são 

Este item é dedicado à identificação, descrição e avaliação dos possíveis impactos 

da área de instalação da 

, localizada no rio dos Patos e que se compõe da Área Diretamente Afetada 

(ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), conforme 

ficação, descrição e avaliação dos impactos que poderão ocorrer com a 

, foram realizadas tomando-se como base a 

01/86, bem como a publicação do Ministério de Minas e 

al os itens avaliados são divididos em componentes-sínteses.  

Cabe ainda ressaltar, que a avaliação dos impactos que poderão ocorrer na área de 

, está fundamentada em observações feitas in loco 

alho de campo, assim como através do levantamento de dados 

secundários sobre a área de influência para a confecção do diagnóstico propriamente dito. 
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A análise dos dados e informações obtidas permitiu compor a matriz dos impactos 

ambientais (Apêndice I) 

PCH KM 19 na Área Diretamente

impactos apresentados nessa matriz foram avaliados considerando a Alternativa Escolhida do 

empreendimento, conforme d

A composição da matriz de avaliação dos impactos ambientais foi feita levando 

em consideração cada fase do empreendimento

implantação e operação, pois em cada uma destas fases podem ocorrer diferenças 

significativas, especialmente na temporalidade, localização, magnitude e intensidade dos 

impactos. Os impactos da fase de desativação do empreendimento serão apresentados 

separadamente no item 7.3.

Essas tabelas foram baseadas em uma matriz

estabelecida entre o CREA

profissionais na elaboração dos estudos ambientais.

A matriz em questão possui os

• Qualquer empreendimento/atividade é passível de gerar impactos ambientais;

• O ônus da prova cabe ao proponente da atividade e não ao órgão ambiental;

• Os impactos ambientais podem acontecer no meio físico, biótico e antrópico, 

assim como podem ser positivos ou negativos, temporários ou permanentes e podem ter ações 

de mitigação ou compensação.

Os impactos não se restringiram apenas àqueles indicados pela matriz utilizada 

como base, para facilitar a compreensão optou

indicando a natureza como “Inexistente” para impactos 

do empreendimento. 
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A análise dos dados e informações obtidas permitiu compor a matriz dos impactos 

) que poderão incidir com a implantação do aproveitamento 

na Área Diretamente Afetada e nas áreas de influência direta e indireta

impactos apresentados nessa matriz foram avaliados considerando a Alternativa Escolhida do 

empreendimento, conforme discussão apresentada no item 3.2 

A composição da matriz de avaliação dos impactos ambientais foi feita levando 

em consideração cada fase do empreendimento (descritas no item 3.4), a saber: planejamento, 

operação, pois em cada uma destas fases podem ocorrer diferenças 

significativas, especialmente na temporalidade, localização, magnitude e intensidade dos 

Os impactos da fase de desativação do empreendimento serão apresentados 

em 7.3. 

Essas tabelas foram baseadas em uma matriz-padrão originária de uma parceria 

estabelecida entre o CREA-PR e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) a fim de auxiliar os 

profissionais na elaboração dos estudos ambientais. 

A matriz em questão possui os pressupostos básicos de que: 

Qualquer empreendimento/atividade é passível de gerar impactos ambientais;

O ônus da prova cabe ao proponente da atividade e não ao órgão ambiental;

Os impactos ambientais podem acontecer no meio físico, biótico e antrópico, 

ssim como podem ser positivos ou negativos, temporários ou permanentes e podem ter ações 

de mitigação ou compensação. 

Os impactos não se restringiram apenas àqueles indicados pela matriz utilizada 

como base, para facilitar a compreensão optou-se por manter os impactos da matriz originária 

indicando a natureza como “Inexistente” para impactos que não acontecerão com a instalação 
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A análise dos dados e informações obtidas permitiu compor a matriz dos impactos 

poderão incidir com a implantação do aproveitamento 

Afetada e nas áreas de influência direta e indireta. Os 

impactos apresentados nessa matriz foram avaliados considerando a Alternativa Escolhida do 

A composição da matriz de avaliação dos impactos ambientais foi feita levando 

, a saber: planejamento, 

operação, pois em cada uma destas fases podem ocorrer diferenças 

significativas, especialmente na temporalidade, localização, magnitude e intensidade dos 

Os impactos da fase de desativação do empreendimento serão apresentados 

padrão originária de uma parceria 

PR e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) a fim de auxiliar os 

 

Qualquer empreendimento/atividade é passível de gerar impactos ambientais; 

O ônus da prova cabe ao proponente da atividade e não ao órgão ambiental; 

Os impactos ambientais podem acontecer no meio físico, biótico e antrópico, 

ssim como podem ser positivos ou negativos, temporários ou permanentes e podem ter ações 

Os impactos não se restringiram apenas àqueles indicados pela matriz utilizada 

os impactos da matriz originária 

não acontecerão com a instalação 
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De acordo com PHILIPPI JR & ALVES (2005) os métodos mais utilizados para a 

identificação de impactos são as matr

presente trabalho os impactos ambientais foram classificados utilizando

critérios, com seus respectivos pesos entre parênteses

• Natureza: Positivo

• Tipo de Efeito: 

• Abrangência:

• Probabilidade: 

• Duração: Imediato

• Periodicidade: 

• Magnitude: Baixa

• Importância: 

• Reversibilidade: 

A significância foi calculada a partir da soma dos 

definindo as seguintes faixas de impactos:

• 6-9 – Pouco significativo

• 10-13 – Moderadamente significativo

• 14-18 – Altamente significativo

No item 7.2 é apresentada também uma avaliação dos impactos sinérgicos e 

cumulativos da PCH KM 1

As medidas propostas para cada impacto podem ser: 

objetivam atenuar o impacto; 

monitoramento e acompanhamento, evitar o impacto ou prever medidas para sua mitigação; 

potencializadoras (PT), quando preveem ações para potencializar impactos positivos e 

aumentar os seus benefícios; e 

benefícios a setores que possam ser impactados pela instalação do empreendimento.
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De acordo com PHILIPPI JR & ALVES (2005) os métodos mais utilizados para a 

identificação de impactos são as matrizes de interação e as listagens de controles. Para o 

presente trabalho os impactos ambientais foram classificados utilizando

, com seus respectivos pesos entre parênteses: 

Positivo, Negativo ou Inexistente;  

Tipo de Efeito: Direto (primário) ou Indireto (secundário)

Abrangência:ADA (local), AID(regional) ou AII (estratégico);

Probabilidade: Baixa (1), Média (2) ou Alta/Certa (3); 

Imediato (1), Médio Prazo (2) ou Longo Prazo

Periodicidade: Temporário (1), Cíclico (2)ou Permanente

Baixa (1), Média (2) ou Alta (3); 

Importância: Baixa (1), Média (2) ou Alta (3); 

Reversibilidade: Reversível, Parcialmente Reversível, Irreversível.

A significância foi calculada a partir da soma dos critérios para cada impacto, 

definindo as seguintes faixas de impactos: 

Pouco significativo 

Moderadamente significativo 

Altamente significativo 

é apresentada também uma avaliação dos impactos sinérgicos e 

H KM 19 e da instalação conjunta das PCHs KM 10 e KM 1

As medidas propostas para cada impacto podem ser: mitigatórias (MI)

objetivam atenuar o impacto; controladoras (CT), quando procuram, através de 

monitoramento e acompanhamento, evitar o impacto ou prever medidas para sua mitigação; 

, quando preveem ações para potencializar impactos positivos e 

aumentar os seus benefícios; e compensatórias (CP), quando são medidas que visam trazer 

benefícios a setores que possam ser impactados pela instalação do empreendimento.
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De acordo com PHILIPPI JR & ALVES (2005) os métodos mais utilizados para a 

izes de interação e as listagens de controles. Para o 

presente trabalho os impactos ambientais foram classificados utilizando-se os seguintes 

(secundário); 

) ou AII (estratégico); 

 

ou Longo Prazo (3); 

ou Permanente (3); 

lmente Reversível, Irreversível. 

critérios para cada impacto, 

é apresentada também uma avaliação dos impactos sinérgicos e 

e KM 14. 

mitigatórias (MI), quando 

, quando procuram, através de 

monitoramento e acompanhamento, evitar o impacto ou prever medidas para sua mitigação; 

, quando preveem ações para potencializar impactos positivos e 

ando são medidas que visam trazer 

benefícios a setores que possam ser impactados pela instalação do empreendimento. 
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7.1.1. Avaliação de Impactos

Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do 

Ambiental do Meio Físico, apresentado no item 6.1.

impactos ambientais para esse meio dividido em subgrupos.

Para este item ressalta

quando da análise e classificação dos critérios dos impactos, foram consideradas essas áreas 

conforme descrito no Capítulo 5 

saber, para o meio físico: 

A Área Diretamente Afetada (ADA) 

efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas permanentes e 

temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo reservató

vazão reduzida.  

A Área de Influência Direta (AID) 

pelos limites da Escarpa da Soleira de Diabásio até o rio dos Patos.

A Área de Influência Indireta (AII) 

bacia do rio dos Patos, a qual pode ser visualizad

Hidrográficas e Estações Utilizadas 
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mpactos Ambientaisdo Meio Físico 

Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do 

Ambiental do Meio Físico, apresentado no item 6.1.O Quadro 7.1.1-

impactos ambientais para esse meio dividido em subgrupos. 

item ressalta-se que as áreas de influência variam por grupo e, portanto, 

quando da análise e classificação dos critérios dos impactos, foram consideradas essas áreas 

Capítulo 5 (Identificação da área de influência do empreendimento

Área Diretamente Afetada (ADA) foi definida como a área que será 

efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas permanentes e 

temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo reservató

Área de Influência Direta (AID) foi definida como toda a área compreendida 

pelos limites da Escarpa da Soleira de Diabásio até o rio dos Patos. 

Área de Influência Indireta (AII) compreende o espaço físico delimitado pel

bacia do rio dos Patos, a qual pode ser visualizada no Desenho nº 119.028.1.5.05.001 

Estações Utilizadas nos Estudos. 
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                                       IV-4 

Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do Diagnóstico 

-1 a seguir contém os 

se que as áreas de influência variam por grupo e, portanto, 

quando da análise e classificação dos critérios dos impactos, foram consideradas essas áreas 

(Identificação da área de influência do empreendimento)a 

foi definida como a área que será 

efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas permanentes e 

temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo reservatório e trecho de 

toda a área compreendida 

compreende o espaço físico delimitado pela 

.028.1.5.05.001 - Bacias 
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Quadro 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 
NAT  FORMA

Água 

Alteração da dinâmica do 
ambiente 

N DIR

Alteração da qualidade de 
água superficial 

N DIR

Alteração da quantidade 
de água superficial 

N DIR

Alteração no balanço 
hídrico 

N DIR

Alteração do fluxo de 
recarga da água 
subterrânea 

I - 

Alteração da qualidade de 
água subterrânea 

N DIR

Alteração no nível do 
aquífero 

I - 

Alteração da quantidade 
de água subterrânea 

I - 

Alteração nos usos da 
água 

P IND

Aumento do 
assoreamento das águas 

superficiais 
N DIR

Ecotoxicidade N IND

Eutrofização e floração N DIR

Clima 

Alteração do microclima: 
precipitação e 
temperatura 

N D 

Alterações dos padrões de 
vento 

N D 
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Quadro 7.1.1-1(continua) – Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Físico 

FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV 

DIR ADA OP 3 3 3 3 3 2 

DIR ADA IN/OP 2 2 3 1 3 2 

DIR ADA IN/OP 3 1 3 2 2 3 

DIR AID OP 1 2 2 1 2 3 

- - - - - - - - 

DIR ADA IN/OP 1 2 1 1 2 1 

ADA - - - - - - - 

- - - - - - - - 

IND  ADA OP 1 3 3 1 1 1 

DIR ADA OP 1 3 3 1 1 2 

IND ADA OP 1 3 1 3 3 1 

DIR ADA OP 2 3 1 2 3 1 

 ADA OP 1 3 2 1 1 3 

 AID OP 1 3 2 1 1 3 
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REV  MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

CT 17 
Altamente 

Significativo 

MI/CT 13 
Significância 
Moderada 

CT/MI 14 
Altamente 

Significativo 

CT 11 
Significância 
Moderada 

- 0 Inexistente 

MI/CT 8 
Pouco 

Significativo 

- 0 Inexistente 

- 0 Inexistente 

PT 10 
Significância 
Moderada 

CT 11 
Significância 
Moderada 

CT 12 
Significância 
Moderada 

CT 12 
Significância 
Moderada 

CT 11 
Significância 
Moderada 

CT 11 
Significância 
Moderada 
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Quadro 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO DO 

IMPACTO 
NAT  FORMA

Geologia / 
Geomofologia 

Alteração das caracteres-
ticas dinâmica do relevo 

I 

Alteração das condições 
geotécnicas 

N DIR

Alterações De Jazidas 
Minerais 

I 

Comprometimento de 
cavidades naturais 

I 

Sismicidade I 

Solo 

Alterações da estrutura do 
solo 

N IND

Alteração da fertilidade do 
solo (NPK, MO, pH 
micronutrientes.) 

I 

Alteração do uso do solo N DIR

Compactação do solo N DIR

Diminuição da capacidade 
de regeneração do meio 

I 

Erosão nas encostas N DIR

Erosão superficial N DIR

Impermeabilização do solo I 

Ar 
Alteração da qualidade do 
ar e geração de ruídos 

N DIR
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Quadro 7.1.1-1(continuação) – Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Físico

FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV 

- - - - - - - - - 

DIR ADA IN 2 1 1 2 3 1 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

IND ADA IN 2 1 1 2 2 2 

- - - - - - - - - 

DIR ADA IN/OP 3 3 3 2 2 3 

DIR ADA IN 3 2 1 1 1 1 

- - - - - - - - - 

DIR ADA IN 1 1 1 1 2 2 

DIR ADA IN 1 1 1 1 2 2 

- - - - - - - - - 

DIR ADA IN 3 1 1 1 1 2 

Fonte: Elaboração própria 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Físico 

REV  MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

- 0 Inexistente 

CT 10 
Significância 
Moderada 

- 0 Inexistente 

- 0 Inexistente 

- 0 Inexistente 

CT 10 
Significância 
Moderada 

- 0 Inexistente 

CT/MI 16 
Altamente 

Significativo 

MI 9 
Pouco 

Significativo 

- 0 Inexistente 

MI/CT 8 
Pouco 

Significativo 

MI/CT 8 
Pouco 

Significativo 

- 0 Inexistente 

MI/CT 9 
Pouco 

Significativo 
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7.1.1.1. Alteração da dinâmica do ambiente aquático

Os lagos artificiais brasileiros, formados por represamento de rios, recebem

diferentes denominações, tais como: represas, reservatórios, açudes, etc., que nada mais são 

que sinônimos, uma vez que ecossistemas têm a mesma origem e finalidade. Uma 

problemática relacionada a formação dos lagos artificiais é a ocorrência da eutrofiza

consiste em um processo no qual certos nutrientes (principalmente o nitrogênio e o fósforo) se 

acumulam na massa de água, provocando condições favoráveis ao desenvolvimento 

exagerado de algas e macrófitas.

As algas e as macrófitas modificam a qual

oxigênio dissolvido, pelas oscilações no pH, cor das águas, sabor, como também promovem a 

liberação de gases (CH4), produção de maus odores e subst

áreas de deposição de material orgânico mor

potencialidade, estas modificações podem 

nível de descarte para determinados usos, ou mesmo

A eutrofização est

residência, em especial das águas superficiais, pode ser considerado como um dos mais 

importantes, já que o processo estabelece

luz, essencial para as plantas. Em segundo plano,

fertilizantes nas bacias hidrográficas, aumento da população humana, ausência de tratamento 

de esgotos domésticos e intensificação de algumas atividades industriais que levam excessiva 

carga de fósforo, nitrogênio e matér

Ressalta-se que os t

de nutrientes (nitrogênio e fosforo) e aumento da temperatura, catalisando o crescimento 

vegetal. O processo pode ser otimizado som

atividades humanas a montante que envolva uso e ocupação do solo para fins do agronegócio. 

Além de algas, poderá surgir o desenvolvimento de macrófitas aquáticas flutuantes, por 

exemplo, os aguapés que, em casos 
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a dinâmica do ambiente aquático 

Os lagos artificiais brasileiros, formados por represamento de rios, recebem

diferentes denominações, tais como: represas, reservatórios, açudes, etc., que nada mais são 

que sinônimos, uma vez que ecossistemas têm a mesma origem e finalidade. Uma 

problemática relacionada a formação dos lagos artificiais é a ocorrência da eutrofiza

consiste em um processo no qual certos nutrientes (principalmente o nitrogênio e o fósforo) se 

acumulam na massa de água, provocando condições favoráveis ao desenvolvimento 

exagerado de algas e macrófitas. 

As algas e as macrófitas modificam a qualidade das águas pelo consumo de 

oxigênio dissolvido, pelas oscilações no pH, cor das águas, sabor, como também promovem a 

), produção de maus odores e substâncias toxicas, principalmente em 

áreas de deposição de material orgânico morto. Em função destes fatores relacionados com a 

potencialidade, estas modificações podem alterar a qualidade das águas, submetendo

nível de descarte para determinados usos, ou mesmo para a fauna aquática.

A eutrofização está vinculada com vários fatores, sendo que 

residência, em especial das águas superficiais, pode ser considerado como um dos mais 

importantes, já que o processo estabelece-se, sobretudo, na superfície pela disponibilidade de 

luz, essencial para as plantas. Em segundo plano, pode-se citar o aumento do uso de 

fertilizantes nas bacias hidrográficas, aumento da população humana, ausência de tratamento 

de esgotos domésticos e intensificação de algumas atividades industriais que levam excessiva 

carga de fósforo, nitrogênio e matéria orgânica para os reservatórios ou represas.

se que os tempos de residência elevados tendem a favorecer o acúmulo 

de nutrientes (nitrogênio e fosforo) e aumento da temperatura, catalisando o crescimento 

vegetal. O processo pode ser otimizado somando-se o aporte de nutrientes oriundos das 

atividades humanas a montante que envolva uso e ocupação do solo para fins do agronegócio. 

Além de algas, poderá surgir o desenvolvimento de macrófitas aquáticas flutuantes, por 

exemplo, os aguapés que, em casos extremos, podem gerar processos sucessionais e de 
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Os lagos artificiais brasileiros, formados por represamento de rios, recebem 

diferentes denominações, tais como: represas, reservatórios, açudes, etc., que nada mais são 

que sinônimos, uma vez que ecossistemas têm a mesma origem e finalidade. Uma 

problemática relacionada a formação dos lagos artificiais é a ocorrência da eutrofização, que 

consiste em um processo no qual certos nutrientes (principalmente o nitrogênio e o fósforo) se 

acumulam na massa de água, provocando condições favoráveis ao desenvolvimento 

idade das águas pelo consumo de 

oxigênio dissolvido, pelas oscilações no pH, cor das águas, sabor, como também promovem a 

ncias toxicas, principalmente em 

to. Em função destes fatores relacionados com a 

qualidade das águas, submetendo-as ao 

fauna aquática. 

, sendo que o tempo de 

residência, em especial das águas superficiais, pode ser considerado como um dos mais 

na superfície pela disponibilidade de 

o aumento do uso de 

fertilizantes nas bacias hidrográficas, aumento da população humana, ausência de tratamento 

de esgotos domésticos e intensificação de algumas atividades industriais que levam excessiva 

ia orgânica para os reservatórios ou represas. 

empos de residência elevados tendem a favorecer o acúmulo 

de nutrientes (nitrogênio e fosforo) e aumento da temperatura, catalisando o crescimento 

se o aporte de nutrientes oriundos das 

atividades humanas a montante que envolva uso e ocupação do solo para fins do agronegócio. 

Além de algas, poderá surgir o desenvolvimento de macrófitas aquáticas flutuantes, por 

gerar processos sucessionais e de 
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assoreamento, podendo vir, inclusive, 

na geração de energia. 

Para o futuro reservatório da PCH 

como fonte de nutrientes, porem, a 

outra em cota menor), bem como 

residência das águas neste

para que o mecanismo de eutrofização entre em regime de existência. Toda

pequenas regiões de estagnação do fluxo (remansos) onde o tempo de residência das águas 

poderá ser maior. Nestas regiões poderão existir macrófitas aquáticas flutuantes d

reservatório.  

Somando-se aos fatores acima descritos

desvio do rio dos Patos, executado através do canal de adução da PCH 

jusante da barragem), deverá reduzir a vazão local, dando origem a

períodos de estiagem promovendo a alteração dos parâmetros físico

sobre a temperatura e o oxigênio dissolvido. 

A alteração dos parâmetros acima citados

poderão ocasionar impactos

(fauna e flora) em pequenas 

manutenção da vazão sanitária.

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é alta, 

forma permanente. O impacto se caracteriza como significativo e apresenta alta magnitude e 

importância. É parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras.
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podendo vir, inclusive, a comprometer o turbilhonamento da água implicando 

Para o futuro reservatório da PCH KM 19, o agronegócio de montante poderá agir 

, porem, a energia natural existente (fluxo de uma elevação para 

bem como o tamanho reduzido do reservatório e o tempo reduzido de 

neste,calculado em 2,25 horas, possivelmente não serão catalisadores 

ara que o mecanismo de eutrofização entre em regime de existência. Toda

pequenas regiões de estagnação do fluxo (remansos) onde o tempo de residência das águas 

poderá ser maior. Nestas regiões poderão existir macrófitas aquáticas flutuantes d

se aos fatores acima descritos, interligado com a qualidade das águas

executado através do canal de adução da PCH 

deverá reduzir a vazão local, dando origem a formação de poços em 

períodos de estiagem promovendo a alteração dos parâmetros físico

sobre a temperatura e o oxigênio dissolvido.  

A alteração dos parâmetros acima citados, indicadores da qualidade de água

poderão ocasionar impactos secundários importantes em relação às comunidades 

(fauna e flora) em pequenas regiões do rio dos Patos, mesmo com o rigoroso controle e 

manutenção da vazão sanitária. 

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é alta, 

forma permanente. O impacto se caracteriza como significativo e apresenta alta magnitude e 

importância. É parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras.
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comprometer o turbilhonamento da água implicando 

, o agronegócio de montante poderá agir 

energia natural existente (fluxo de uma elevação para 

o tamanho reduzido do reservatório e o tempo reduzido de 

, possivelmente não serão catalisadores 

ara que o mecanismo de eutrofização entre em regime de existência. Todavia, existirão 

pequenas regiões de estagnação do fluxo (remansos) onde o tempo de residência das águas 

poderá ser maior. Nestas regiões poderão existir macrófitas aquáticas flutuantes dentro do 

interligado com a qualidade das águas, o 

executado através do canal de adução da PCH KM 19 (região a 

formação de poços em 

períodos de estiagem promovendo a alteração dos parâmetros físico-químicos com efeito 

indicadores da qualidade de água, 

comunidades aquáticas 

do rio dos Patos, mesmo com o rigoroso controle e 

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é alta, à longo prazo e de 

forma permanente. O impacto se caracteriza como significativo e apresenta alta magnitude e 

importância. É parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras. 
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- Medidas Recomendadas

Para este impacto são recomendadas três medida

aplicação deverá acompanhar as fases de enchimento do reservatório e operação da barragem. 

O monitoramento da vazão ecológica é uma dessas medidas e tem como

manter a vazão sanitária com a implantação do Programa de M

Jusante. O programa pretende 

vazão do rio dos Patos no espaço entre a barragem e a casa de força. Para tal o empreendedor 

deverá manter pelo menos 

a Q7,10. Com a vazão sanitária a jusante da barragem

alteração nas comunidades do meio biótico 

fauna aquática nesse trecho. 

outro montante da vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes 

(escada para peixes), dando maior amplitude para o sucesso da medida.

Outra medida recomendada é o monitoramento qualitativo dos recursos hídricos, 

previsto no Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas Superficiais. 

Este programa será aplicado nas fases de construção e operação do empreendimento, sendo 

que o monitoramento deverá ser específico para cada fase, com parâmetros estabelecidos na 

Resolução CONAMA n° 357/05. Esta medida atuará principalmente no combate da alteração 

da qualidade das águas superficiais e dos seus usos, aumento do assoreamento, ecotox

e florações.  

Por fim, recomenda

macrófitas, por meio do Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas. Este 

programa será aplicado durante toda a vida útil da PCH KM 

a eutrofização e seus efeitos, manter a qualidade das águas segundo os parâmetros 

estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05, sobretudo os níveis ideais da quantidade de 

oxigênio dissolvido, e assegurar condições satisfatórias para o desenvolvime

das comunidades de fitoplâncton, perifíton, zooplâncton e outros organismos aquáticos, além 
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Recomendadas 

Para este impacto são recomendadas três medidas do tipo controladora, cuja 

aplicação deverá acompanhar as fases de enchimento do reservatório e operação da barragem. 

O monitoramento da vazão ecológica é uma dessas medidas e tem como

com a implantação do Programa de Monitoramento da Vazão de 

Jusante. O programa pretende minimizar os efeitos negativos relacionados à diminuição da 

vazão do rio dos Patos no espaço entre a barragem e a casa de força. Para tal o empreendedor 

deverá manter pelo menos 50% (cinquenta por cento) da vazão mínima

Com a vazão sanitária a jusante da barragem mantida, espera-se mitigar os efeitos da 

alteração nas comunidades do meio biótico à jusante, incluindo a redução da mortalidade de 

fauna aquática nesse trecho. No caso da PCH KM 19, o projeto executivo prevê, ainda, que 

outro montante da vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes 

(escada para peixes), dando maior amplitude para o sucesso da medida. 

Outra medida recomendada é o monitoramento qualitativo dos recursos hídricos, 

previsto no Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas Superficiais. 

Este programa será aplicado nas fases de construção e operação do empreendimento, sendo 

o monitoramento deverá ser específico para cada fase, com parâmetros estabelecidos na 

Resolução CONAMA n° 357/05. Esta medida atuará principalmente no combate da alteração 

da qualidade das águas superficiais e dos seus usos, aumento do assoreamento, ecotox

Por fim, recomenda-se para este impacto o monitoramento e controle de 

macrófitas, por meio do Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas. Este 

programa será aplicado durante toda a vida útil da PCH KM 19 e tem como objetivo 

a eutrofização e seus efeitos, manter a qualidade das águas segundo os parâmetros 

estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05, sobretudo os níveis ideais da quantidade de 

oxigênio dissolvido, e assegurar condições satisfatórias para o desenvolvime

das comunidades de fitoplâncton, perifíton, zooplâncton e outros organismos aquáticos, além 
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s do tipo controladora, cuja 

aplicação deverá acompanhar as fases de enchimento do reservatório e operação da barragem.  

O monitoramento da vazão ecológica é uma dessas medidas e tem como objetivo 

onitoramento da Vazão de 

minimizar os efeitos negativos relacionados à diminuição da 

vazão do rio dos Patos no espaço entre a barragem e a casa de força. Para tal o empreendedor 

da vazão mínima de jusante em relação 

se mitigar os efeitos da 

incluindo a redução da mortalidade de 

, o projeto executivo prevê, ainda, que 

outro montante da vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes 

 

Outra medida recomendada é o monitoramento qualitativo dos recursos hídricos, 

previsto no Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas Superficiais. 

Este programa será aplicado nas fases de construção e operação do empreendimento, sendo 

o monitoramento deverá ser específico para cada fase, com parâmetros estabelecidos na 

Resolução CONAMA n° 357/05. Esta medida atuará principalmente no combate da alteração 

da qualidade das águas superficiais e dos seus usos, aumento do assoreamento, ecotoxicidade 

se para este impacto o monitoramento e controle de 

macrófitas, por meio do Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas. Este 

e tem como objetivo diminuir 

a eutrofização e seus efeitos, manter a qualidade das águas segundo os parâmetros 

estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05, sobretudo os níveis ideais da quantidade de 

oxigênio dissolvido, e assegurar condições satisfatórias para o desenvolvimento equilibrado 

das comunidades de fitoplâncton, perifíton, zooplâncton e outros organismos aquáticos, além 
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de contribuir para a manutenção da figura cênica (paisagem) do local e impedir a formação de 

focos de proliferação de hospedeiros, vetores e agentes

7.1.1.2. Alteração da qualidade de água superficial

Este impacto está atrelado a um grande n

implementadas em função de toda movimentação física que envolve a construção do 

empreendimento após a obtenção da licenç

Dentre as intervenções que t

dos Patos, podemos citar as seguintes vinculadas 

1) Instalação e operação do canteiro de obras;

2) Exposição de solos a partir da 

reservatório e implantação das estruturas civis.

No tangente ao item 1

inerentes às pequenas aglomerações, como a produção de esgoto doméstico e resíduos 

sólidos. O acúmulo e a disposição destes resíduos em locais inadequados colaboram para a 

poluição hídrica das águas superficiais, além da possível proliferação de vetores e de animais 

peçonhentos. 

Em relação ao item 2

alterações dos parâmetros da qualidade da água, especialmente em relação a quantidade de 

sólidos totais (ST). As instabilidades deste parâ

de atividades da construção da usina

i. Abertura de estradas;

ii. Construção do canal de adução;
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de contribuir para a manutenção da figura cênica (paisagem) do local e impedir a formação de 

focos de proliferação de hospedeiros, vetores e agentes de doenças humanas.

Alteração da qualidade de água superficial 

Este impacto está atrelado a um grande número de intervenções que serão 

implementadas em função de toda movimentação física que envolve a construção do 

empreendimento após a obtenção da licença de instalação.  

Dentre as intervenções que têm ligação direta com a qualidade das águas do rio 

podemos citar as seguintes vinculadas à fase de construção da PCH

Instalação e operação do canteiro de obras; 

Exposição de solos a partir da supressão da vegetação para formação do 

reservatório e implantação das estruturas civis. 

No tangente ao item 1, as intervenções desta tipologia promovem modificações 

inerentes às pequenas aglomerações, como a produção de esgoto doméstico e resíduos 

. O acúmulo e a disposição destes resíduos em locais inadequados colaboram para a 

poluição hídrica das águas superficiais, além da possível proliferação de vetores e de animais 

Em relação ao item 2, tem-se a destacar que o rio dos Patos, ficar

alterações dos parâmetros da qualidade da água, especialmente em relação a quantidade de 

T). As instabilidades deste parâmetro (ST) estão relacionadas com elementos 

de atividades da construção da usina, tais como: 

de estradas; 

onstrução do canal de adução; 
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de contribuir para a manutenção da figura cênica (paisagem) do local e impedir a formação de 

de doenças humanas. 

mero de intervenções que serão 

implementadas em função de toda movimentação física que envolve a construção do 

m ligação direta com a qualidade das águas do rio 

fase de construção da PCH KM 19: 

supressão da vegetação para formação do 

as intervenções desta tipologia promovem modificações 

inerentes às pequenas aglomerações, como a produção de esgoto doméstico e resíduos 

. O acúmulo e a disposição destes resíduos em locais inadequados colaboram para a 

poluição hídrica das águas superficiais, além da possível proliferação de vetores e de animais 

se a destacar que o rio dos Patos, ficará suscetível às 

alterações dos parâmetros da qualidade da água, especialmente em relação a quantidade de 

metro (ST) estão relacionadas com elementos 
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iii.  Formação do pátio de obras;

iv. Derrocamentos e a própria construção da barragem.

Os elementos acima citados provocarão remoções elevadas de solo, terra e rocha, 

gerando progressão nos níveis de sólidos na água 

no parâmetro turbidez das águas do rio dos Patos.

No tocante ao alagamento a ser introduzido no rio dos Patos pela implementação 

da PCH KM 19, o aumento da turbidez será observado logo após a formação do lago 

especificamente a montante da barragem, sendo que o seu enchimento será a fase crítica.

Também existe

período de construção. Os sólidos que serão transportados para as águas conduzirão consigo 

diferentes faculdades, por

permanecerá sobrenadando, o qual implica na geração de impactos secundários não m

importantes, pois, promovem 

problemas à fauna aquática pelo comprometimento de seu sistema respiratório. 

Outro tributário destes elementos é a exposição do solo às intempéries

favorecendo assim o processo de lixiviação e transporte de sedimentos ao leito do rio, 

resultando no aumento da turbidez e de sedimentos na água.

Somando-se aos focos supracitados

utilizados na execução das obras

tratores os quais poderão modificar a qualidade das á

no leito do rio dos Patos. 

A potencialização de degradação destas fontes é reversível pela aplicação de 

medidas de controle adequadas, tais como a implantação de sistemas de retenção de sólidos e 
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ormação do pátio de obras; 

errocamentos e a própria construção da barragem. 

Os elementos acima citados provocarão remoções elevadas de solo, terra e rocha, 

gerando progressão nos níveis de sólidos na água e provocando, como resultado

no parâmetro turbidez das águas do rio dos Patos. 

No tocante ao alagamento a ser introduzido no rio dos Patos pela implementação 

o aumento da turbidez será observado logo após a formação do lago 

cificamente a montante da barragem, sendo que o seu enchimento será a fase crítica.

Também existem os elementos de construção vinculados a jusante e em função do 

período de construção. Os sólidos que serão transportados para as águas conduzirão consigo 

erentes faculdades, porém, deve-se dar lupa ao material de baixa granulometria que 

permanecerá sobrenadando, o qual implica na geração de impactos secundários não m

importantes, pois, promovem o incremento da produtividade biológica e podem fomentar 

oblemas à fauna aquática pelo comprometimento de seu sistema respiratório. 

Outro tributário destes elementos é a exposição do solo às intempéries

o processo de lixiviação e transporte de sedimentos ao leito do rio, 

da turbidez e de sedimentos na água. 

se aos focos supracitados, ainda existe a ação dos equipamentos 

execução das obras, principalmente caminhões, retroescavadeiras, escavadeiras e 

tratores os quais poderão modificar a qualidade das águas pela introdução de óleos e graxas 

A potencialização de degradação destas fontes é reversível pela aplicação de 

medidas de controle adequadas, tais como a implantação de sistemas de retenção de sólidos e 
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Os elementos acima citados provocarão remoções elevadas de solo, terra e rocha, 

como resultado, o acréscimo 

No tocante ao alagamento a ser introduzido no rio dos Patos pela implementação 

o aumento da turbidez será observado logo após a formação do lago 

cificamente a montante da barragem, sendo que o seu enchimento será a fase crítica. 

os elementos de construção vinculados a jusante e em função do 

período de construção. Os sólidos que serão transportados para as águas conduzirão consigo 

lupa ao material de baixa granulometria que 

permanecerá sobrenadando, o qual implica na geração de impactos secundários não menos 

o incremento da produtividade biológica e podem fomentar 

oblemas à fauna aquática pelo comprometimento de seu sistema respiratório.  

Outro tributário destes elementos é a exposição do solo às intempéries 

o processo de lixiviação e transporte de sedimentos ao leito do rio, 

ainda existe a ação dos equipamentos 

principalmente caminhões, retroescavadeiras, escavadeiras e 

guas pela introdução de óleos e graxas 

A potencialização de degradação destas fontes é reversível pela aplicação de 

medidas de controle adequadas, tais como a implantação de sistemas de retenção de sólidos e 
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ainda coletores separativos nos sistemas de drenagem; separadores de águas pluviais; sistemas 

unitários e soleiras localmente protegidas com cantaria

Referente à fase de acumulação de água (enchimento) do reservatório, podem 

ocorrer alterações na qualidade da água devido à su

alterações incluem o aumento dos teores de orgânicos como ligninas, celulose e taninos. Os 

nutrientes na água (principalmente nitrogênio e f

diminuição da concentração de oxi

processos de eutrofização ou estabelecem condições anaeróbias (ausência de oxigênio) no 

reservatório. Ainda, a submersão da vegetação causa a decomposição desta, formando lodo 

orgânico, coloração acentuada ajudando na proliferação de microrganismos

promovem uma exacerbada abundância da vegetação aquática. 

Durante o enchimento do reservatório ocorrer

passando-se do ambiente lótico para um ambiente lêntico. E

alteração do estado potencia

estado de menor energia cinética

montante da barragem, incorrendo em alterações 

fósforo, podendo ocorrer eutrofização e florações de cianobactérias. 

Um fato positivo é que durante a operaçã

passar pelo canal de adução e ser turbinada, o rio retornará n

(ambiente lótico) estabilizando as concentrações de oxigênio, DBO e o pH das águas

com que os compostos orgânicos voltem a ser degradados naturalmente. 

Outro fator que 

agrícolas na área de drenagem

velocidade das águas do reservatório podem proporcionar a deposição destes agroquímicos 

advindos das áreas de agronegócio. No entan

baixo, essa deposição tende a ser insi

inexistência de agroquímicos no sedimento de barranco da caixa do rio dos Patos. 
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ativos nos sistemas de drenagem; separadores de águas pluviais; sistemas 

unitários e soleiras localmente protegidas com cantaria. 

Referente à fase de acumulação de água (enchimento) do reservatório, podem 

ocorrer alterações na qualidade da água devido à submersão de solos e de vegetação. Essas 

alterações incluem o aumento dos teores de orgânicos como ligninas, celulose e taninos. Os 

nutrientes na água (principalmente nitrogênio e fósforo) podem sofrer alteração inferindo na 

diminuição da concentração de oxigênio dissolvido e flutuações no pH,

processos de eutrofização ou estabelecem condições anaeróbias (ausência de oxigênio) no 

reservatório. Ainda, a submersão da vegetação causa a decomposição desta, formando lodo 

centuada ajudando na proliferação de microrganismos

promovem uma exacerbada abundância da vegetação aquática.  

Durante o enchimento do reservatório ocorrerá uma transformação de ambiente, 

se do ambiente lótico para um ambiente lêntico. Esta transformação

alteração do estado potencial de alta energia cinética das águas do rio dos Patos para um 

estado de menor energia cinética, gera efeitos que interferem na qualidade das águas a 

montante da barragem, incorrendo em alterações na matéria ligada ao carbono, nitrogênio e 

fósforo, podendo ocorrer eutrofização e florações de cianobactérias.  

Um fato positivo é que durante a operação da usina, após a água do rio dos P

passar pelo canal de adução e ser turbinada, o rio retornará novamente ao seu estado natural 

(ambiente lótico) estabilizando as concentrações de oxigênio, DBO e o pH das águas

com que os compostos orgânicos voltem a ser degradados naturalmente. 

Outro fator que deve ser ressaltado é a utilização de fertilizantes e defensivos 

agrícolas na área de drenagem hídrica da PCH KM 19 , uma vez que a diminuição da 

velocidade das águas do reservatório podem proporcionar a deposição destes agroquímicos 

advindos das áreas de agronegócio. No entanto, como o tempo de residência do reservatório é 

baixo, essa deposição tende a ser insignificativa, visto que no diagnó

a de agroquímicos no sedimento de barranco da caixa do rio dos Patos. 
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ativos nos sistemas de drenagem; separadores de águas pluviais; sistemas 

Referente à fase de acumulação de água (enchimento) do reservatório, podem 

bmersão de solos e de vegetação. Essas 

alterações incluem o aumento dos teores de orgânicos como ligninas, celulose e taninos. Os 

sforo) podem sofrer alteração inferindo na 

, os quais catalisam os 

processos de eutrofização ou estabelecem condições anaeróbias (ausência de oxigênio) no 

reservatório. Ainda, a submersão da vegetação causa a decomposição desta, formando lodo 

centuada ajudando na proliferação de microrganismos, os quais 

uma transformação de ambiente, 

sta transformação, causada pela 

guas do rio dos Patos para um 

gera efeitos que interferem na qualidade das águas a 

na matéria ligada ao carbono, nitrogênio e 

o da usina, após a água do rio dos Patos 

ovamente ao seu estado natural 

(ambiente lótico) estabilizando as concentrações de oxigênio, DBO e o pH das águas, fazendo 

com que os compostos orgânicos voltem a ser degradados naturalmente.  

a utilização de fertilizantes e defensivos 

que a diminuição da 

velocidade das águas do reservatório podem proporcionar a deposição destes agroquímicos 

to, como o tempo de residência do reservatório é 

gnificativa, visto que no diagnóstico foi relatado a 

a de agroquímicos no sedimento de barranco da caixa do rio dos Patos.  



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Apesar deste impacto possuir uma b

esgotar sua possibilidade, pois, se não forem tomadas medidas de prevenção para o aporte de 

cargas poluidoras no reservatório, esse impacto poderá ocorrer em longo prazo.

Ainda, esta tipologia de impacto poderá ser minimizada com a manutenção e 

adensamento da faixa ciliar, no reservatório e nas áreas marginais a montante do 

empreendimento.  

Por fim, as obras necessárias para implantação do empreendimento, incluindo 

limpeza e desmatamento do canteiro de obras, terraplanagem, abertura e formação das vias de 

acesso, infraestrutura para trabalhadores, escavação referente ao desvio do rio, ensecadeiras e 

barramento germinarão em grandes quantidades de movimentação de solo e rocha

consequentemente, na modificação do cenário natural de proteção do solo. 

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de instalação e operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, a 

médio prazo e de forma permanente. O impacto apresenta baixa magnitude, alta importância e 

significância moderada. É parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras e 

mitigatórias. 

- Medidas Recomendadas

Para este impacto as medidas recomendadas são do t

controladoras, sendo que a sua aplicação está vinculada às fases de construção, enchimento do 

reservatório e operação da PCH KM 

Como medida mitigatória, recomenda

de Preservação Permanente. 

alteração da qualidade de água superficial, através do adensamento e manutenção da faixa de 

APP. A recuperação e conservação da faixa de APP favorecerá a proteção dos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Patos, e também atuará como bloqueadora de 
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Apesar deste impacto possuir uma baixa probabilidade de ocorrência, não se pode 

esgotar sua possibilidade, pois, se não forem tomadas medidas de prevenção para o aporte de 

cargas poluidoras no reservatório, esse impacto poderá ocorrer em longo prazo.

Ainda, esta tipologia de impacto poderá ser minimizada com a manutenção e 

adensamento da faixa ciliar, no reservatório e nas áreas marginais a montante do 

Por fim, as obras necessárias para implantação do empreendimento, incluindo 

e desmatamento do canteiro de obras, terraplanagem, abertura e formação das vias de 

acesso, infraestrutura para trabalhadores, escavação referente ao desvio do rio, ensecadeiras e 

barramento germinarão em grandes quantidades de movimentação de solo e rocha

na modificação do cenário natural de proteção do solo. 

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de instalação e operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, a 

o e de forma permanente. O impacto apresenta baixa magnitude, alta importância e 

significância moderada. É parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras e 

Recomendadas 

Para este impacto as medidas recomendadas são do t

controladoras, sendo que a sua aplicação está vinculada às fases de construção, enchimento do 

reservatório e operação da PCH KM 19. 

Como medida mitigatória, recomenda-se a recuperação e conservação das Áreas 

de Preservação Permanente. Esta é uma medida que visa minimizar os efeitos que provocam a 

alteração da qualidade de água superficial, através do adensamento e manutenção da faixa de 

APP. A recuperação e conservação da faixa de APP favorecerá a proteção dos recursos 

hidrográfica do rio dos Patos, e também atuará como bloqueadora de 
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aixa probabilidade de ocorrência, não se pode 

esgotar sua possibilidade, pois, se não forem tomadas medidas de prevenção para o aporte de 

cargas poluidoras no reservatório, esse impacto poderá ocorrer em longo prazo. 

Ainda, esta tipologia de impacto poderá ser minimizada com a manutenção e 

adensamento da faixa ciliar, no reservatório e nas áreas marginais a montante do 

Por fim, as obras necessárias para implantação do empreendimento, incluindo 

e desmatamento do canteiro de obras, terraplanagem, abertura e formação das vias de 

acesso, infraestrutura para trabalhadores, escavação referente ao desvio do rio, ensecadeiras e 

barramento germinarão em grandes quantidades de movimentação de solo e rocha e, 

na modificação do cenário natural de proteção do solo.  

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de instalação e operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, a 

o e de forma permanente. O impacto apresenta baixa magnitude, alta importância e 

significância moderada. É parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras e 

Para este impacto as medidas recomendadas são do tipo mitigatórias e 

controladoras, sendo que a sua aplicação está vinculada às fases de construção, enchimento do 

se a recuperação e conservação das Áreas 

Esta é uma medida que visa minimizar os efeitos que provocam a 

alteração da qualidade de água superficial, através do adensamento e manutenção da faixa de 

APP. A recuperação e conservação da faixa de APP favorecerá a proteção dos recursos 

hidrográfica do rio dos Patos, e também atuará como bloqueadora de 
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processos erosivos - sobretudo os superficiais. 

durante a fase de construção da usina

empreendimento. Os efeitos 

assoreamento, erosão das encostas, impermeabilização do solo, eutrofização e florações, 

ecotoxicidade e alteração da qualidade da 

está comprometida, a medida visa à instalação de flora espec

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Patos. 

Outra medida mitigatória recomendada é a destinação correta dos efluentes 

gerados durante a construção e operação 

óleos e graxas. Essa medida faz parte do Programa de Gerenciamento de Efluentes, que tem 

como objetivo dar destino adequado aos efluentes de forma a evitar contaminação de água 

pela disposição inadequada des

Como medida controladora, recomenda

recursos hídricos nas fases de construção e operação do empreendimento, através do 

Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas Superficiais, baseado nos 

parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. Ainda como medida 

controladora, recomenda-se o controle e acompanhamento das taxas de assoreamento, por 

meio do Programa de Monitoramento da Sedimentação. A presença de sedimentos nos cursos 

d’água ocasiona vários problemas, afetando a operação de reservatórios e canais, diminui a 

capacidade de reservatórios, favorece a poluição física e química, trazendo danos à vida 

aquática. Para acompanhar a taxa de assoreamento d

Monitoramento de Sedimentação, o qual contemple estudos sedimentológicos, de tal forma 

que seja possível monitorar o tempo de assoreamento do reservatório da PCH KM 

estudos incluem medições da concentração de sólidos suspensos, vazão, cota, velocidade 

média, largura e área molhada.

Outra medida controladora recomendada para este impacto é o monitoramento das 

condicionantes geológicas, que tem como objetivo obter informações sobre as condições de 

estabilidade de taludes e encostas e condições de controle es

prevista no Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas e visa 
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sobretudo os superficiais. A medida deverá ser adotada desde o 

durante a fase de construção da usina, e permanecer durante toda a 

Os efeitos almejados com tal medida são a redução 

assoreamento, erosão das encostas, impermeabilização do solo, eutrofização e florações, 

dade e alteração da qualidade da água superficial e subterrânea.Onde a faixa de APP 

a medida visa à instalação de flora específica, favorecendo a proteção dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Patos.  

Outra medida mitigatória recomendada é a destinação correta dos efluentes 

gerados durante a construção e operação do empreendimento, tanto os domésticos quanto os 

óleos e graxas. Essa medida faz parte do Programa de Gerenciamento de Efluentes, que tem 

como objetivo dar destino adequado aos efluentes de forma a evitar contaminação de água 

pela disposição inadequada destes. 

Como medida controladora, recomenda-se o monitoramento qualitativo dos 

recursos hídricos nas fases de construção e operação do empreendimento, através do 

Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas Superficiais, baseado nos 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. Ainda como medida 

se o controle e acompanhamento das taxas de assoreamento, por 

meio do Programa de Monitoramento da Sedimentação. A presença de sedimentos nos cursos 

rios problemas, afetando a operação de reservatórios e canais, diminui a 

capacidade de reservatórios, favorece a poluição física e química, trazendo danos à vida 

aquática. Para acompanhar a taxa de assoreamento deve-se estabelecer um Programa de 

de Sedimentação, o qual contemple estudos sedimentológicos, de tal forma 

que seja possível monitorar o tempo de assoreamento do reservatório da PCH KM 

estudos incluem medições da concentração de sólidos suspensos, vazão, cota, velocidade 

ia, largura e área molhada. 

Outra medida controladora recomendada para este impacto é o monitoramento das 

condicionantes geológicas, que tem como objetivo obter informações sobre as condições de 

estabilidade de taludes e encostas e condições de controle estrutural do solo. Esta medida está 

prevista no Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas e visa 
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adotada desde o início, 

e permanecer durante toda a vida útil do 

almejados com tal medida são a redução nos níveis de 

assoreamento, erosão das encostas, impermeabilização do solo, eutrofização e florações, 

superficial e subterrânea.Onde a faixa de APP 

fica, favorecendo a proteção dos 

Outra medida mitigatória recomendada é a destinação correta dos efluentes 

do empreendimento, tanto os domésticos quanto os 

óleos e graxas. Essa medida faz parte do Programa de Gerenciamento de Efluentes, que tem 

como objetivo dar destino adequado aos efluentes de forma a evitar contaminação de água 

se o monitoramento qualitativo dos 

recursos hídricos nas fases de construção e operação do empreendimento, através do 

Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas Superficiais, baseado nos 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. Ainda como medida 

se o controle e acompanhamento das taxas de assoreamento, por 

meio do Programa de Monitoramento da Sedimentação. A presença de sedimentos nos cursos 

rios problemas, afetando a operação de reservatórios e canais, diminui a 

capacidade de reservatórios, favorece a poluição física e química, trazendo danos à vida 

se estabelecer um Programa de 

de Sedimentação, o qual contemple estudos sedimentológicos, de tal forma 

que seja possível monitorar o tempo de assoreamento do reservatório da PCH KM 19. Tais 

estudos incluem medições da concentração de sólidos suspensos, vazão, cota, velocidade 

Outra medida controladora recomendada para este impacto é o monitoramento das 

condicionantes geológicas, que tem como objetivo obter informações sobre as condições de 

trutural do solo. Esta medida está 

prevista no Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas e visa interagir no 
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controle da qualidade das águas superficiais colaborando para a diminuição da poluição 

hídrica por sólidos provenientes das obras civis. 

7.1.1.3. Alteração da quantidade de água superficial

A PCH KM 19 

superficial não será alterada a montante do reservatório e a jusante da casa de força, quando 

água desviada pelo canal de adução é devolvida ao leito original do rio. 

A alteração da quantidade de água superficial será mais significativa em dois 

trechos: na área que será ocupada pelo reservatório, com o aumento e manutenção de um 

nível da água durante a operação normal da usina, e no denominado trecho de vazão reduzida.

O barramento é projetado para que 

mínima de 0,50 m³/s, visando 

para o trecho que ficará entre o barramento e a restituição da água após a casa de força (cerca 

de 5,2 km).  

Desta maneira este impacto é caracterizado como negativo, diret

ADA, durante as fases de instalação e operação do empreendimento, ocorrendo 

imediatamente e de maneira permanente, com probabilidade certa de ocorrência, sendo de 

média magnitude, média importância e 

significativo e propõem medidas controladoras e mitigadoras

- Medidas Recomenda

As ações que deverão ser tomadas possuem característica controladora, por meio 

do Programa de Controle e Monitoramento da Vazão à Jusante. Durante o enchimento d

reservatório devem ser observadas as ações previstas 

Programa de Comunicação Social

dos Patos. 
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controle da qualidade das águas superficiais colaborando para a diminuição da poluição 

hídrica por sólidos provenientes das obras civis.  

Alteração da quantidade de água superficial 

19 será operada a fio d’água e, portanto, a quantidade de água 

superficial não será alterada a montante do reservatório e a jusante da casa de força, quando 

água desviada pelo canal de adução é devolvida ao leito original do rio. 

A alteração da quantidade de água superficial será mais significativa em dois 

na área que será ocupada pelo reservatório, com o aumento e manutenção de um 

nível da água durante a operação normal da usina, e no denominado trecho de vazão reduzida.

O barramento é projetado para que seja garantida a passagem de uma vazão 

visando à conservação das condições atuais dos meios físico e biótico, 

para o trecho que ficará entre o barramento e a restituição da água após a casa de força (cerca 

Desta maneira este impacto é caracterizado como negativo, diret

ADA, durante as fases de instalação e operação do empreendimento, ocorrendo 

imediatamente e de maneira permanente, com probabilidade certa de ocorrência, sendo de 

média magnitude, média importância e irreversível. Portanto, é um impacto 

e propõem medidas controladoras e mitigadoras.  

Medidas Recomendadas 

As ações que deverão ser tomadas possuem característica controladora, por meio 

Controle e Monitoramento da Vazão à Jusante. Durante o enchimento d

reservatório devem ser observadas as ações previstas para mitigar esse impacto, contidas 

Programa de Comunicação Social, para evitar acidentes com os moradores da região do rio 
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controle da qualidade das águas superficiais colaborando para a diminuição da poluição 

será operada a fio d’água e, portanto, a quantidade de água 

superficial não será alterada a montante do reservatório e a jusante da casa de força, quando a 

água desviada pelo canal de adução é devolvida ao leito original do rio.  

A alteração da quantidade de água superficial será mais significativa em dois 

na área que será ocupada pelo reservatório, com o aumento e manutenção de um 

nível da água durante a operação normal da usina, e no denominado trecho de vazão reduzida. 

a passagem de uma vazão 

ais dos meios físico e biótico, 

para o trecho que ficará entre o barramento e a restituição da água após a casa de força (cerca 

Desta maneira este impacto é caracterizado como negativo, direto, abrangendo a 

ADA, durante as fases de instalação e operação do empreendimento, ocorrendo 

imediatamente e de maneira permanente, com probabilidade certa de ocorrência, sendo de 

. Portanto, é um impacto altamente 

As ações que deverão ser tomadas possuem característica controladora, por meio 

Controle e Monitoramento da Vazão à Jusante. Durante o enchimento do 

para mitigar esse impacto, contidas no 

para evitar acidentes com os moradores da região do rio 
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7.1.1.4. Alteração do Balanço Hídrico

O balanço hídrico é relacionado à 

região de instalação do empreendimento, abrangendo fenômenos como precipitação, 

evaporação e infiltração no solo. A formação do reservatório propicia alterações nas cargas do 

solo devido ao aumento de pressã

No entanto, devido à magnitude do reservatório a ser formado não haverá 

mudanças significativas no balanço hídrico da região. O solo, consideravelmente 

impermeável, não favorecerá o fluxo para as águas subterrâneas 

local não serão significativas o suficiente para alterar o regime de chuvas da região.

Portanto, a altera

negativo, direto, na AID, durante as fases d

probabilidade, baixa 

sendomoderadamente significativo.

- Medidas Recomendas

As medidas a serem tomadas possuem característica controladora, por meio 

doPrograma de Controle do Microc

7.1.1.5. Eutrofização e florações

O processo de eutrofização é caracterizado pelo enriquecimento das águas com 

nutrientes, resultando na proliferação excessiva da flora aquática (algas e plantas aquáticas). 

Além de poder causar alterações na qualidade d

oxigênio dissolvido, alteração da cor, turbidez, cor, odor, sabor e presença de toxinas na água.

A influência de reservatórios na qualidade da água de rios está relacionada, entre 

outros fatores, a sua morfologia e ca
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Alteração do Balanço Hídrico 

O balanço hídrico é relacionado à resultante entre as entradas e saídas de água da 

região de instalação do empreendimento, abrangendo fenômenos como precipitação, 

evaporação e infiltração no solo. A formação do reservatório propicia alterações nas cargas do 

solo devido ao aumento de pressão devido ao aumento das colunas d’água. 

No entanto, devido à magnitude do reservatório a ser formado não haverá 

mudanças significativas no balanço hídrico da região. O solo, consideravelmente 

impermeável, não favorecerá o fluxo para as águas subterrâneas e as alterações no microclima 

local não serão significativas o suficiente para alterar o regime de chuvas da região.

Portanto, a alteração do balanço hídrico é caracterizada

, durante as fases de operação, em médio prazo, 

 magnitude, média importância e irreversível

significativo. 

Medidas Recomendas 

As medidas a serem tomadas possuem característica controladora, por meio 

Programa de Controle do Microclima local. 

Eutrofização e florações 

O processo de eutrofização é caracterizado pelo enriquecimento das águas com 

nutrientes, resultando na proliferação excessiva da flora aquática (algas e plantas aquáticas). 

Além de poder causar alterações na qualidade da água tais como diminuição do teor de 

oxigênio dissolvido, alteração da cor, turbidez, cor, odor, sabor e presença de toxinas na água.

A influência de reservatórios na qualidade da água de rios está relacionada, entre 

outros fatores, a sua morfologia e características hidráulicas. Por exemplo, quanto menor o 
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resultante entre as entradas e saídas de água da 

região de instalação do empreendimento, abrangendo fenômenos como precipitação, 

evaporação e infiltração no solo. A formação do reservatório propicia alterações nas cargas do 

o devido ao aumento das colunas d’água.  

No entanto, devido à magnitude do reservatório a ser formado não haverá 

mudanças significativas no balanço hídrico da região. O solo, consideravelmente 

e as alterações no microclima 

local não serão significativas o suficiente para alterar o regime de chuvas da região. 

ão do balanço hídrico é caracterizada como um impacto 

razo, cíclico, de baixa 

magnitude, média importância e irreversível, assim 

As medidas a serem tomadas possuem característica controladora, por meio 

O processo de eutrofização é caracterizado pelo enriquecimento das águas com 

nutrientes, resultando na proliferação excessiva da flora aquática (algas e plantas aquáticas). 

a água tais como diminuição do teor de 

oxigênio dissolvido, alteração da cor, turbidez, cor, odor, sabor e presença de toxinas na água. 

A influência de reservatórios na qualidade da água de rios está relacionada, entre 

racterísticas hidráulicas. Por exemplo, quanto menor o 
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tempo de residência e a área inundada, menor a ocorrência de processos de degradação da 

qualidade da água, como a eutrofização.

Além disso, a qualidade das águas atualmente pode apresentar potencial pa

eutrofização, juntamente com esses fatores supramencionados. Para isso, foi desenvolvido um 

estudo básico para avaliar a capacidade de eutrofização do reservatório na Fase de Operação 

do empreendimento. 

-Análise do Potencial de Eutrofização

Os principais nutrientes causadores da eutrofização são o nitrogênio e o fósforo e, 

portanto, trata-se de elementos limitantes. O aporte de nutrientes está associado à ocupação da 

bacia hidrográfica, pela urbanização ou por atividades agrícolas e industriais.

As concentrações limites segundo a Resolução CONAMA n° 357/05 para rios da 

classe 2 é de 0,1 mg/L de fósforo total, considerando o ambiente como lótico. Os resultados 

das concentrações de fósforo total encontrados foram considerados bons com relação à 

qualidade da água, com variações entre 0,03 mg/L a 0,04 mg/L. Para o valor de nitrogênio 

total, as concentrações variam de 1,00 mg/L a 1,97 mg/L.

A partir do conhecimento das concentrações destes nutrientes nas águas do rio dos 

Patos, foi possível determinar 

que limita seu crescimento, sendo essencial para uma determinada população. Em baixas 

concentrações do nutriente limitante, o crescimento populacional é baixo. Com a elevação da 

concentração do nutriente limitante, o crescimento populacional aumenta.

Para se estimar preliminarmente se o crescimento de algas em um lago que está 

sendo controlado pelo fósforo ou nitrogênio, Thomann e Mueller (1987), sugerem o seguinte 

critério, com base na relação en

limitação por fósforo; e N/P < 10 = limitação por nitrogênio.
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tempo de residência e a área inundada, menor a ocorrência de processos de degradação da 

qualidade da água, como a eutrofização. 

Além disso, a qualidade das águas atualmente pode apresentar potencial pa

eutrofização, juntamente com esses fatores supramencionados. Para isso, foi desenvolvido um 

estudo básico para avaliar a capacidade de eutrofização do reservatório na Fase de Operação 

Análise do Potencial de Eutrofização 

principais nutrientes causadores da eutrofização são o nitrogênio e o fósforo e, 

se de elementos limitantes. O aporte de nutrientes está associado à ocupação da 

bacia hidrográfica, pela urbanização ou por atividades agrícolas e industriais.

As concentrações limites segundo a Resolução CONAMA n° 357/05 para rios da 

classe 2 é de 0,1 mg/L de fósforo total, considerando o ambiente como lótico. Os resultados 

das concentrações de fósforo total encontrados foram considerados bons com relação à 

lidade da água, com variações entre 0,03 mg/L a 0,04 mg/L. Para o valor de nitrogênio 

total, as concentrações variam de 1,00 mg/L a 1,97 mg/L. 

A partir do conhecimento das concentrações destes nutrientes nas águas do rio dos 

Patos, foi possível determinar o nutriente limitante que, segundo Sperling (2005), é aquele 

que limita seu crescimento, sendo essencial para uma determinada população. Em baixas 

concentrações do nutriente limitante, o crescimento populacional é baixo. Com a elevação da 

utriente limitante, o crescimento populacional aumenta.

Para se estimar preliminarmente se o crescimento de algas em um lago que está 

sendo controlado pelo fósforo ou nitrogênio, Thomann e Mueller (1987), sugerem o seguinte 

critério, com base na relação entre as concentrações de nitrogênio e fósforo (N/P): N/P > 10 = 

limitação por fósforo; e N/P < 10 = limitação por nitrogênio. 
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tempo de residência e a área inundada, menor a ocorrência de processos de degradação da 

Além disso, a qualidade das águas atualmente pode apresentar potencial para 

eutrofização, juntamente com esses fatores supramencionados. Para isso, foi desenvolvido um 

estudo básico para avaliar a capacidade de eutrofização do reservatório na Fase de Operação 

principais nutrientes causadores da eutrofização são o nitrogênio e o fósforo e, 

se de elementos limitantes. O aporte de nutrientes está associado à ocupação da 

bacia hidrográfica, pela urbanização ou por atividades agrícolas e industriais. 

As concentrações limites segundo a Resolução CONAMA n° 357/05 para rios da 

classe 2 é de 0,1 mg/L de fósforo total, considerando o ambiente como lótico. Os resultados 

das concentrações de fósforo total encontrados foram considerados bons com relação à 

lidade da água, com variações entre 0,03 mg/L a 0,04 mg/L. Para o valor de nitrogênio 

A partir do conhecimento das concentrações destes nutrientes nas águas do rio dos 

o nutriente limitante que, segundo Sperling (2005), é aquele 

que limita seu crescimento, sendo essencial para uma determinada população. Em baixas 

concentrações do nutriente limitante, o crescimento populacional é baixo. Com a elevação da 

utriente limitante, o crescimento populacional aumenta. 

Para se estimar preliminarmente se o crescimento de algas em um lago que está 

sendo controlado pelo fósforo ou nitrogênio, Thomann e Mueller (1987), sugerem o seguinte 

tre as concentrações de nitrogênio e fósforo (N/P): N/P > 10 = 
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As concentrações dos nutrientes limitantes, sua relação N/P e o nutriente limitante 

das águas dos Patos nas regiões de amostragem s

apresentada a seguir:  

Tabela 7.1.1-1-

Parâmetro 

Nitrogênio Total (Nitrogênio Kjeldahl8 + nitrato9 + nitrito10) 
(mg/L) 

Fósforo Total15 (Ambiente lêntico) (mg/L)

Relação Nitrogênio / Fósforo  

Nutriente Limitante 

Fonte:8 – MACRO-KJELDAHL method. In: STANDARD methods for the examination of water and 
wastewater. 21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 4: 

CEPPA. Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos. Determinação dos Elementos por ICP OES. PE

De acordo com Salas e Martino (1991), a grande maioria dos lagos tropicais da 

América Latina é limitada 

onde todos os pontos de análise (PFA01 PFA03, PFA04 e PFA06) denotam a relação 

Nitrogênio/Fósforo valores superiores a 10, mostrando que o nutriente limitante é fósforo. 

Outro aspecto é que, mesmo que se controle o aporte externo de nitrogênio, há 

algas com capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, e assim este não teria sua 

concentração reduzida com a diminuição da carga afluente de nitrogênio. Por essas razões, 

prefere-se dar uma maior prioridade ao controle das fontes de fósforo quando se pretende 

controlar a eutrofização em um corpo d'água.

O modelo que se sugere para a estimativa da

reservatório é o de Vollenweider (1976), com adaptações de Castagnino (1982) e Salas e 

Martino (1991) para reservatórios da América Latina. Devido à dificuldade em se elaborar 

modelos de base física para o fósforo em um reservat

dos coeficientes e dados de entrada necessários, este modelo, apesar de ser simples, é muito 

utilizado, pois é possível obter um valor estimado da concentração do fósforo no futuro 

reservatório. Segundo os autores, ess

Equação 7.1.1-1 apresentada a seguir:

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                                        

As concentrações dos nutrientes limitantes, sua relação N/P e o nutriente limitante 

das águas dos Patos nas regiões de amostragem são apresentadas na 

-Relação entre nutrientes limitantes nas águas do rio dos Patos.

PFA01 PFA03 

Nitrogênio Total (Nitrogênio Kjeldahl8 + nitrato9 + nitrito10) 
<1,00 1,97 

Fósforo Total15 (Ambiente lêntico) (mg/L) 0,04 0,03 

25 65,66 

Fósforo Fósforo

KJELDAHL method. In: STANDARD methods for the examination of water and 
wastewater. 21th ed. Washington: APHA; AWWA; WEF, 2005. p. 4: 131-132 (Method 4500

Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos. Determinação dos Elementos por ICP OES. PE
032/R05. Curitiba, 2012. 16p. 

De acordo com Salas e Martino (1991), a grande maioria dos lagos tropicais da 

 por fósforo, argumento este que se comprova pela 

onde todos os pontos de análise (PFA01 PFA03, PFA04 e PFA06) denotam a relação 

io/Fósforo valores superiores a 10, mostrando que o nutriente limitante é fósforo. 

Outro aspecto é que, mesmo que se controle o aporte externo de nitrogênio, há 

algas com capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, e assim este não teria sua 

o reduzida com a diminuição da carga afluente de nitrogênio. Por essas razões, 

se dar uma maior prioridade ao controle das fontes de fósforo quando se pretende 

controlar a eutrofização em um corpo d'água. 

O modelo que se sugere para a estimativa da concentração de fósforo no 

reservatório é o de Vollenweider (1976), com adaptações de Castagnino (1982) e Salas e 

Martino (1991) para reservatórios da América Latina. Devido à dificuldade em se elaborar 

modelos de base física para o fósforo em um reservatório, bem como de se obter os valores 

dos coeficientes e dados de entrada necessários, este modelo, apesar de ser simples, é muito 

utilizado, pois é possível obter um valor estimado da concentração do fósforo no futuro 

reservatório. Segundo os autores, essa estimativa para reservatórios pode ser dada pela 

1 apresentada a seguir: 
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As concentrações dos nutrientes limitantes, sua relação N/P e o nutriente limitante 

ão apresentadas na Tabela 7.1.1-1 

entes limitantes nas águas do rio dos Patos. 

 PFA04 PFA06  

1,85 1,95 
 

0,03 0,04  

61,66 48,75  

Fósforo Fósforo Fósforo  

KJELDAHL method. In: STANDARD methods for the examination of water and 
132 (Method 4500-Norg B).; 15 – 

Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos. Determinação dos Elementos por ICP OES. PE-LE-

De acordo com Salas e Martino (1991), a grande maioria dos lagos tropicais da 

por fósforo, argumento este que se comprova pela Tabela 7.1.1-1, 

onde todos os pontos de análise (PFA01 PFA03, PFA04 e PFA06) denotam a relação 

io/Fósforo valores superiores a 10, mostrando que o nutriente limitante é fósforo.  

Outro aspecto é que, mesmo que se controle o aporte externo de nitrogênio, há 

algas com capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, e assim este não teria sua 

o reduzida com a diminuição da carga afluente de nitrogênio. Por essas razões, 

se dar uma maior prioridade ao controle das fontes de fósforo quando se pretende 

concentração de fósforo no 

reservatório é o de Vollenweider (1976), com adaptações de Castagnino (1982) e Salas e 

Martino (1991) para reservatórios da América Latina. Devido à dificuldade em se elaborar 

ório, bem como de se obter os valores 

dos coeficientes e dados de entrada necessários, este modelo, apesar de ser simples, é muito 

utilizado, pois é possível obter um valor estimado da concentração do fósforo no futuro 

a estimativa para reservatórios pode ser dada pela 
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⋅

=

V

L
P

Onde: 

=P  Concentração de fósforo no corpo d’água (gP/m3);

=L  Carga afluente de fósforo (KgP

=V  Volume do reservatório (m3); e,

=t  Tempo de detenção hidráulica (anos)

A partir da determinação por meio de análise química da concentração do fósforo 

e das características hidráulicas do reservatório, poderá ser determinada a concentração de 

fósforo no reservatório. Este valor quando comparado com 

sistema futuro (reservatório da PCH KM 

estará submetido. 

Classe de Trofia

Ultraoligotrófico

Oligotrófico

Mesotrófico

Eutrofico

Hipereutrófico

Obs: A superposição de valores entre duas faixas indica a dificuldade no est

As características qualitativas dos principais graus de trofia são apresentadas 

Quadro 7.1.1-3. 
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Concentração de fósforo no corpo d’água (gP/m3); 

Carga afluente de fósforo (KgP/ano); 

Volume do reservatório (m3); e, 

Tempo de detenção hidráulica (anos) 

A partir da determinação por meio de análise química da concentração do fósforo 

e das características hidráulicas do reservatório, poderá ser determinada a concentração de 

fósforo no reservatório. Este valor quando comparado com o Quadro 7.1.1

sistema futuro (reservatório da PCH KM 19) de acordo com a classe de trofia a que o mesmo 

Quadro 7.1.1-2- Classes de trofia 

Classe de Trofia 
Concentração de fósforo total no 

reservatório (mg/m³) 

Ultraoligotrófico <5 

Oligotrófico <10 – 20 

Mesotrófico 10 – 50 

Eutrofico 25 – 100 

Hipereutrófico >100 

Obs: A superposição de valores entre duas faixas indica a dificuldade no estabelecimento de faixas rígidas
Fonte:Sperling (2005). 

As características qualitativas dos principais graus de trofia são apresentadas 
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(7.1.1-1) 

A partir da determinação por meio de análise química da concentração do fósforo 

e das características hidráulicas do reservatório, poderá ser determinada a concentração de 

o Quadro 7.1.1-3, classifica o 

) de acordo com a classe de trofia a que o mesmo 

oro total no 

abelecimento de faixas rígidas 

As características qualitativas dos principais graus de trofia são apresentadas no 
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Quadro 7.1.1

Item 

Biomassa Ultraoligotrófico 

Fração de 
algas 

verdes/ou 
cianoficeas 

Bastante baixa 

Macrófitas 
Baixa ou 
ausente 

Dinâmica 
de 

produção 
Bastante baixa 

Dinâmica 
de 

oxigênio 
na camada 
superior 

Normalmente 
saturado 

Dinâmica 
de 

oxigênio 
na camada 
inferior 

Normalmente 
saturado 

Prejuízo 
aos usos 
múltiplos 

Baixo 

Fonte: Vollenweider (1976), Castagnino (1982) e Salas e Martino (1991 apud Sperling, 2005).

Salienta-se que esse estudo não considera as condições futuras de uso e ocupação 

de solo na AID, sendo que além do reservatório, o empreendimento prevê a implantação de 

uma faixa de mata ciliar no entorno da área alagada e esta se comportará como uma medida 

mitigatória para a elevação da concentração de fósforo medida atualmente. Outro fator 

importante a ser considerado, é a necessidade de uma série histórica dos dados de 

concentração de fósforo, pois o cálculo foi feito considerando uma única coleta de dados no 

rio dos Patos. 

Portanto, este modelo empírico é apenas uma estimativa do potencial de 

eutrofização do reservatório, considerando os dados gerais das características 

concentração atual de fósforo afluente.

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, em longo prazo 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                                        

7.1.1-3 - Características qualitativas dos principais graus de trofia

Classe de trofia 

Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico 

Reduzida Média Alta 

Baixa Variável Alta ou baixa

Baixa Média Alta 

Normalmente 
saturado 

Variável em 
torno da 

supersaturação 

Frequentemente 
supersaturado

Normalmente 
saturado 

Variável abaixo 
da saturação 

Abaixo da 
saturação à 

completa ausência

Baixo Variável Alto 

Vollenweider (1976), Castagnino (1982) e Salas e Martino (1991 apud Sperling, 2005).

se que esse estudo não considera as condições futuras de uso e ocupação 

de solo na AID, sendo que além do reservatório, o empreendimento prevê a implantação de 

a faixa de mata ciliar no entorno da área alagada e esta se comportará como uma medida 

mitigatória para a elevação da concentração de fósforo medida atualmente. Outro fator 

importante a ser considerado, é a necessidade de uma série histórica dos dados de 

oncentração de fósforo, pois o cálculo foi feito considerando uma única coleta de dados no 

Portanto, este modelo empírico é apenas uma estimativa do potencial de 

eutrofização do reservatório, considerando os dados gerais das características 

concentração atual de fósforo afluente. 

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, em longo prazo 
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dos principais graus de trofia 

 Hipereutrófico 

Bastante alta 

Alta ou baixa Baixa 

Alta, instável 

Frequentemente 
supersaturado 

Bastante instável, 
de supersaturação a 

ausência 

Abaixo da 
saturação à 

completa ausência 

Bastante instável, 
de supersaturação à 

ausência 

Bastante alto 

Vollenweider (1976), Castagnino (1982) e Salas e Martino (1991 apud Sperling, 2005). 

se que esse estudo não considera as condições futuras de uso e ocupação 

de solo na AID, sendo que além do reservatório, o empreendimento prevê a implantação de 

a faixa de mata ciliar no entorno da área alagada e esta se comportará como uma medida 

mitigatória para a elevação da concentração de fósforo medida atualmente. Outro fator 

importante a ser considerado, é a necessidade de uma série histórica dos dados de 

oncentração de fósforo, pois o cálculo foi feito considerando uma única coleta de dados no 

Portanto, este modelo empírico é apenas uma estimativa do potencial de 

eutrofização do reservatório, considerando os dados gerais das características hidráulicas e a 

Este impacto é de natureza negativa, direto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, em longo prazo 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

e de forma temporária. O impacto

caracterizando-se como moderadamente significativo. É reversível, carecendo de medidas 

controladoras. 

- Medidas Recomendadas

Para este impacto as medidas recomendadas são controladoras e deverão ser 

aplicadas na fase de operação da PCH KM 

mínima por meio do Programa de Monitoramento da Vazão de Jusante. O programa pretende 

minimizar os efeitos negativos relacionados à diminuição da vazão do rio dos Patosentre a 

barragem e a casa de força. Para tal medida o empreendedor deverá manter

(cinquenta por cento) da vazão mínima

No caso da PCH KM 

vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes (escada para peixes), 

dando maior amplitude para o sucesso da medida.

Com a vazão sanitária a jusante da barrage

efeitos da alteração nas comunidades do meio biótico 

túnel de adução e posterior aproveitamento na casa de força para a geração de energia.

Espera-se assim a redução dos índices de e

PCH KM 19. Na fase de operação, sugere

robustos para analisar o potencial de eutrofização do reservatório. 

Outra medida recomendada é o monitoramento qualita

por meio do Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas 

Superficiais,aplicado nas fases de construção e operação do empreendimento e baseado nos 

parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/2005. Essa medid

acompanhar a alteração da qualidade das águas de forma a evitar e controlar episódios de 

eutrofização, florações e até mesmo ecotoxicidade. 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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e de forma temporária. O impacto apresenta média magnitude e alta importância, 

se como moderadamente significativo. É reversível, carecendo de medidas 

Recomendadas 

Para este impacto as medidas recomendadas são controladoras e deverão ser 

aplicadas na fase de operação da PCH KM 19. Recomenda-se o monitoramento da vazão 

do Programa de Monitoramento da Vazão de Jusante. O programa pretende 

minimizar os efeitos negativos relacionados à diminuição da vazão do rio dos Patosentre a 

barragem e a casa de força. Para tal medida o empreendedor deverá manter

da vazão mínima de jusante em relação a Q7,10.  

da PCH KM 19, o projeto executivo prevê, ainda, que outro montante da 

vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes (escada para peixes), 

dando maior amplitude para o sucesso da medida. 

Com a vazão sanitária a jusante da barragem mantida, espera

efeitos da alteração nas comunidades do meio biótico à jusante, pelo desvio das águas para o 

túnel de adução e posterior aproveitamento na casa de força para a geração de energia.

se assim a redução dos índices de eutrofização das águas represadas no reservatório da 

. Na fase de operação, sugere-se a aplicação de modelos mais detalhados e 

robustos para analisar o potencial de eutrofização do reservatório.  

Outra medida recomendada é o monitoramento qualitativo dos recursos hídricos 

por meio do Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas 

Superficiais,aplicado nas fases de construção e operação do empreendimento e baseado nos 

parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/2005. Essa medid

acompanhar a alteração da qualidade das águas de forma a evitar e controlar episódios de 

eutrofização, florações e até mesmo ecotoxicidade.  
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apresenta média magnitude e alta importância, 

se como moderadamente significativo. É reversível, carecendo de medidas 

Para este impacto as medidas recomendadas são controladoras e deverão ser 

se o monitoramento da vazão 

do Programa de Monitoramento da Vazão de Jusante. O programa pretende 

minimizar os efeitos negativos relacionados à diminuição da vazão do rio dos Patosentre a 

barragem e a casa de força. Para tal medida o empreendedor deverá manter, pelo menos,50% 

, o projeto executivo prevê, ainda, que outro montante da 

vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes (escada para peixes), 

espera-se minimizar os 

, pelo desvio das águas para o 

túnel de adução e posterior aproveitamento na casa de força para a geração de energia. 

utrofização das águas represadas no reservatório da 

se a aplicação de modelos mais detalhados e 

tivo dos recursos hídricos 

por meio do Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas 

Superficiais,aplicado nas fases de construção e operação do empreendimento e baseado nos 

parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/2005. Essa medida visa 

acompanhar a alteração da qualidade das águas de forma a evitar e controlar episódios de 
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7.1.1.6. Ecotoxicidade 

As variações dos parâmetros físicos e químicos da água relativas à contaminação 

provocada por defensivos agrícolas, fertilizantes e efluentes domésticos, atividades essas 

localizadas na AID, podem ser responsáveis pela ecotoxicidade em reservatórios, devido às 

características hidráulicas, principalmente volume e tempo de residência. Este impacto 

também está relacionado diretamente com a potencialidade de eutrofização do reservatório, 

pois a nocividade da eutrofização poderá variar a composição química da água podendo 

chegar a níveis tóxicos para a comunidade aquática e para a saúde da população que 

utilizar o reservatório para usos recreativos e de lazer, além de prejudicar o próprio 

empreendimento. 

Os estudos de eutrofização para o reservatório da PCH KM 

nível de trofia é de baixo grau. 

verdes e/ou cianofíceas, macrófitas e toda a dinâmica de produção desse reservatório variam 

de baixo a médio.  

Apesar deste impacto possuir uma baixa probabilidade de ocorrência, não se pode 

esgotar sua possibilidade, pois, se n

cargas poluidoras no reservatório, esse impacto poderá ocorrer em longo prazo.

Este impacto é de natureza negativa, indireto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de operação do empreendimento. A prob

e de forma temporária. O impacto se caracteriza como moderadamente significativo e 

apresenta alta magnitude e importância. É reversível, carecendo de medidas controladoras.

- Medidas Recomendadas

Para este impacto as medidas recomendadas são do tipo controladora, sendo que a 

sua aplicação esta vinculada à fase de operação da PCH KM 

controladoras uma vez que monitoram os efeitos da carga poluidora afluente ao reservatório 
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As variações dos parâmetros físicos e químicos da água relativas à contaminação 

defensivos agrícolas, fertilizantes e efluentes domésticos, atividades essas 

localizadas na AID, podem ser responsáveis pela ecotoxicidade em reservatórios, devido às 

características hidráulicas, principalmente volume e tempo de residência. Este impacto 

mbém está relacionado diretamente com a potencialidade de eutrofização do reservatório, 

pois a nocividade da eutrofização poderá variar a composição química da água podendo 

chegar a níveis tóxicos para a comunidade aquática e para a saúde da população que 

utilizar o reservatório para usos recreativos e de lazer, além de prejudicar o próprio 

Os estudos de eutrofização para o reservatório da PCH KM 

nível de trofia é de baixo grau. A partir dessa classificação, verifica-se que a fração de algas 

verdes e/ou cianofíceas, macrófitas e toda a dinâmica de produção desse reservatório variam 

Apesar deste impacto possuir uma baixa probabilidade de ocorrência, não se pode 

esgotar sua possibilidade, pois, se não forem tomadas medidas de prevenção para o aporte de 

cargas poluidoras no reservatório, esse impacto poderá ocorrer em longo prazo.

Este impacto é de natureza negativa, indireto e poderá ocorrer na ADA durante a 

fase de operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, em longo prazo 

e de forma temporária. O impacto se caracteriza como moderadamente significativo e 

apresenta alta magnitude e importância. É reversível, carecendo de medidas controladoras.

Recomendadas 

Para este impacto as medidas recomendadas são do tipo controladora, sendo que a 

sua aplicação esta vinculada à fase de operação da PCH KM 

controladoras uma vez que monitoram os efeitos da carga poluidora afluente ao reservatório 
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As variações dos parâmetros físicos e químicos da água relativas à contaminação 

defensivos agrícolas, fertilizantes e efluentes domésticos, atividades essas 

localizadas na AID, podem ser responsáveis pela ecotoxicidade em reservatórios, devido às 

características hidráulicas, principalmente volume e tempo de residência. Este impacto 

mbém está relacionado diretamente com a potencialidade de eutrofização do reservatório, 

pois a nocividade da eutrofização poderá variar a composição química da água podendo 

chegar a níveis tóxicos para a comunidade aquática e para a saúde da população que venha a 

utilizar o reservatório para usos recreativos e de lazer, além de prejudicar o próprio 

Os estudos de eutrofização para o reservatório da PCH KM 19 mostram que o 

se que a fração de algas 

verdes e/ou cianofíceas, macrófitas e toda a dinâmica de produção desse reservatório variam 

Apesar deste impacto possuir uma baixa probabilidade de ocorrência, não se pode 

ão forem tomadas medidas de prevenção para o aporte de 

cargas poluidoras no reservatório, esse impacto poderá ocorrer em longo prazo. 

Este impacto é de natureza negativa, indireto e poderá ocorrer na ADA durante a 

abilidade de ocorrência é baixa, em longo prazo 

e de forma temporária. O impacto se caracteriza como moderadamente significativo e 

apresenta alta magnitude e importância. É reversível, carecendo de medidas controladoras. 

Para este impacto as medidas recomendadas são do tipo controladora, sendo que a 

sua aplicação esta vinculada à fase de operação da PCH KM 19. As medidas são 

controladoras uma vez que monitoram os efeitos da carga poluidora afluente ao reservatório 
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da PCH KM 19, não reduzindo os impactos causados pela mesma. Por fim, esta medida 

também aporta em seu controle os impactos vinculados à dinâmica do meio ambiente 

aquático, eutrofização e florações, ecotoxicidade e alteração da qualidade da água superficial, 

relativos, aos fatores ambientais “qualidade da água” e “comunidade aquática”.

Uma das medidas recomendadas é o monitoramento da vazão mínima. 

dessa medida é manter a vazão

Monitoramento da Vazão de Ju

relacionados à diminuição da vazão do rio dos Patos

tal medida o empreendedor deverá manter

mínima de jusante em relação a Q

No caso da PCH 

vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes (escada para peixes), 

dando maior amplitude para o sucesso da medida.

Com a implant

comunidades do meio biótico 

posterior aproveitamento na casa de força para a geração de energia

eutrofização das águas represadas no reservatório da PCH KM 

alcance níveis tóxicos. 

Outra medida prevista para este impacto é o monitoramento qualitativo dos 

recursos hídricos, por meio do Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade

Águas Superficiais. Este programa será aplicado nas fases de construção e operação do 

empreendimento, sendo que o monitoramento deverá ser específico para cada fase, com 

parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05. Esta medida busca minimiz

ou combater o aumento dos níveis de eutrofização, forrações e consequentemente da 

ecotoxicidade nas águas do futuro reservatório da PCH KM 
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, não reduzindo os impactos causados pela mesma. Por fim, esta medida 

também aporta em seu controle os impactos vinculados à dinâmica do meio ambiente 

aquático, eutrofização e florações, ecotoxicidade e alteração da qualidade da água superficial, 

elativos, aos fatores ambientais “qualidade da água” e “comunidade aquática”.

Uma das medidas recomendadas é o monitoramento da vazão mínima. 

dessa medida é manter a vazão sanitária com a implementação do Programa de 

Monitoramento da Vazão de Jusante. O programa pretende minimizar os efeitos negativos 

relacionados à diminuição da vazão do rio dos Patos, entre a barragem e a casa de força. Para 

tal medida o empreendedor deverá manter, pelo menos,50% (cinquenta por cento) 

em relação a Q7,10.  

No caso da PCH KM 19, o projeto executivo prevê, ainda, que outro montante da 

vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes (escada para peixes), 

dando maior amplitude para o sucesso da medida. 

implantação desta medida, espera-se mitigar os efeitos da alteração nas 

comunidades do meio biótico à jusante, pelo desvio das águas para o túnel de adução e 

posterior aproveitamento na casa de força para a geração de energia, reduzindo os índices de 

das águas represadas no reservatório da PCH KM 19, evitando assim que esta 

Outra medida prevista para este impacto é o monitoramento qualitativo dos 

recursos hídricos, por meio do Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade

Águas Superficiais. Este programa será aplicado nas fases de construção e operação do 

empreendimento, sendo que o monitoramento deverá ser específico para cada fase, com 

parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05. Esta medida busca minimiz

ou combater o aumento dos níveis de eutrofização, forrações e consequentemente da 

ecotoxicidade nas águas do futuro reservatório da PCH KM 19. 
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, não reduzindo os impactos causados pela mesma. Por fim, esta medida 

também aporta em seu controle os impactos vinculados à dinâmica do meio ambiente 

aquático, eutrofização e florações, ecotoxicidade e alteração da qualidade da água superficial, 

elativos, aos fatores ambientais “qualidade da água” e “comunidade aquática”. 

Uma das medidas recomendadas é o monitoramento da vazão mínima. O objetivo 

com a implementação do Programa de 

minimizar os efeitos negativos 

entre a barragem e a casa de força. Para 

(cinquenta por cento) da vazão 

, o projeto executivo prevê, ainda, que outro montante da 

vazão seja mantido, através do dispositivo para transposição de peixes (escada para peixes), 

se mitigar os efeitos da alteração nas 

, pelo desvio das águas para o túnel de adução e 

, reduzindo os índices de 

, evitando assim que esta 

Outra medida prevista para este impacto é o monitoramento qualitativo dos 

recursos hídricos, por meio do Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das 

Águas Superficiais. Este programa será aplicado nas fases de construção e operação do 

empreendimento, sendo que o monitoramento deverá ser específico para cada fase, com 

parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/05. Esta medida busca minimizar 

ou combater o aumento dos níveis de eutrofização, forrações e consequentemente da 
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7.1.1.7. Alteração do fluxo de recarga da água subterrânea

A alteração do fluxo de recarga de água subterrânea está normalmente associada a 

um aumento do fluxo na região do reservatório ou a uma redução devido às áreas 

impermeabilizadas. No caso da PCH KM 

constituem a área dominante do reservatório (sedimentos impermeáveis pouco alterados) e 

das condições de litologias com comportamento de aquitarde, as perdas d’água por infiltração 

poderão ser consideradas insignificantes. Com relação às áreas impermeabilizadas, como a 

PCH KM 19é um empreendimento de pequeno porte e possui poucas áreas impermeabilizadas 

perante a vasta área de abrangência dos aquífero Serra Geral, ocorrente na região

impacto é considerado insignificante para promover alterações no fluxo de recarg

7.1.1.8. Alteração da qualidade de água subterrânea

Durante a execução das obras de instalação podem ocorrer derramamentos e 

vazamentos de resíduos tais como ó

prejudicando, assim, a qualidade ambiental das águas da bacia

empreendimento se localiza. 

qualidade da água subterrânea, 

qualidade do lençol freático. 

atingindo a ADA durante as 

magnitude, temporário, reversível, médi

significativo.  

Ressalta-se que, conforme apresentado na 

6.3.1), na área predomina propriedades rurais e residenciais que utilizam água do freático ou 

dos rios, tanto para consumo humano quanto para animais e irrigação

entanto, levantamentos realizados em campo

do empreendimentonão há 

de campo efetuado revelou que, para controle do esgoto são utilizadas 

fossas sépticas rudimentares

meio ambiente, pois esse processo não possui um processo de filtragem dos resíduos
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Alteração do fluxo de recarga da água subterrânea 

A alteração do fluxo de recarga de água subterrânea está normalmente associada a 

um aumento do fluxo na região do reservatório ou a uma redução devido às áreas 

impermeabilizadas. No caso da PCH KM 19, em razão da natureza dos materiais que 

rea dominante do reservatório (sedimentos impermeáveis pouco alterados) e 

das condições de litologias com comportamento de aquitarde, as perdas d’água por infiltração 

poderão ser consideradas insignificantes. Com relação às áreas impermeabilizadas, como a 

é um empreendimento de pequeno porte e possui poucas áreas impermeabilizadas 

perante a vasta área de abrangência dos aquífero Serra Geral, ocorrente na região

é considerado insignificante para promover alterações no fluxo de recarg

Alteração da qualidade de água subterrânea 

Durante a execução das obras de instalação podem ocorrer derramamentos e 

vazamentos de resíduos tais como óleos e graxas das máquinas e demais equipamentos, 

a qualidade ambiental das águas da baciae do lençol freático o qual o 

empreendimento se localiza. O empreendimento em si, não causará nenhuma 

subterrânea, mas sua implantação poderá, eventualmente, alterar a 

freático. Portanto, o impacto caracteriza-se como 

atingindo a ADA durante as fases de instalação e operação, de média importância, baixa 

reversível, médio prazo, de baixa probabilidade de ocorrência

se que, conforme apresentado na Caracterização Socioeconômica (item 

propriedades rurais e residenciais que utilizam água do freático ou 

dos rios, tanto para consumo humano quanto para animais e irrigação

realizados em campo constataram que, atualmente,

não há o uso significativo dessa forma de abasteciment

de campo efetuado revelou que, para controle do esgoto são utilizadas 

res(Tabela 7.1.1-3), o que por si indica ocorrência de riscos para o 

meio ambiente, pois esse processo não possui um processo de filtragem dos resíduos
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A alteração do fluxo de recarga de água subterrânea está normalmente associada a 

um aumento do fluxo na região do reservatório ou a uma redução devido às áreas 

, em razão da natureza dos materiais que 

rea dominante do reservatório (sedimentos impermeáveis pouco alterados) e 

das condições de litologias com comportamento de aquitarde, as perdas d’água por infiltração 

poderão ser consideradas insignificantes. Com relação às áreas impermeabilizadas, como a 

é um empreendimento de pequeno porte e possui poucas áreas impermeabilizadas 

perante a vasta área de abrangência dos aquífero Serra Geral, ocorrente na região, esse 

é considerado insignificante para promover alterações no fluxo de recarga. 

Durante a execução das obras de instalação podem ocorrer derramamentos e 

leos e graxas das máquinas e demais equipamentos, 

e do lençol freático o qual o 

usará nenhuma alteração na 

ão poderá, eventualmente, alterar a 

se como negativo, direto, 

de média importância, baixa 

de baixa probabilidade de ocorrência e pouco 

Caracterização Socioeconômica (item 

propriedades rurais e residenciais que utilizam água do freático ou 

dos rios, tanto para consumo humano quanto para animais e irrigação(Tabela 7.1.1-2), no 

, atualmente,nas proximidades 

abastecimento. Levantamento 

de campo efetuado revelou que, para controle do esgoto são utilizadas preponderantemente 

indica ocorrência de riscos para o 

meio ambiente, pois esse processo não possui um processo de filtragem dos resíduos. 
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Tabela 7.1.1-2- Proporção de Moradores por tipo de 

Abastecimento de Água

Rede geral 
Poço ou nascente (na propriedade)
Outra forma 

Tabela 7.1.1-3- Proporção de Moradores por tipo de InstalaçãoSanitária na Á

Instalação Sanitária

Rede geral de esgoto ou pluvial
Fossa séptica 
Fossa rudimendar 
Vala 
Rio, lago ou mar 
Outra forma de escoadouro
Não sabe o tipo de escoadouro
Não tem instalação sanitária

- Medidas Recomendadas

Caso venha ocorrer esse impacto, as medidas recomendadas são 

mitigadoras, por meio do Programa de 

Programa de Educação Ambiental, para fornecer informações sobre boa conduta ambiental 

aos trabalhadores e detectar eventuais pont

7.1.1.9. Alteração do nível do aquífero

Semelhantemente ao impacto apresentado no 

recarga da água subterrânea

significativas. A região que, eventualmente, seria a mais atingida é a ADA. No entanto, as 

condições de litologia evidenciam que não haverá interferência nem da água das formações 

geológicas no reservatório e nem do reservatório na captação de águas sub

mantendo o nível do aquífero nas condições naturais. Outro fator que manterá o nível do 

aquífero normal é a alta impermeabilidade do solo (formação Teresina), que indica não haver 

transmissividade das águas de percolação de modo a inte

Pequenas alterações poderão ocorrer no entorno do trecho de vazão reduzida e do 

reservatório, no que diz respeito ao aquífero livre. Entretanto, essas alterações, devido à 
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orção de Moradores por tipo de Abastecimento de Água na Área de Estudos 

Abastecimento de Água Guamiranga Ivaí Prudentópolis

28,0 45,1 
Poço ou nascente (na propriedade) 70,6 52,8 

1,5 2,1 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 

Proporção de Moradores por tipo de InstalaçãoSanitária na Área de 

Instalação Sanitária Guamiranga Ivaí Prudentópolis

Rede geral de esgoto ou pluvial 0,1 12,4 
13,0 6,6 
66,8 68,2 
0,4 4,2 
0,2 0,3 

Outra forma de escoadouro 10,6 0,4 
Não sabe o tipo de escoadouro - - 
Não tem instalação sanitária 8,7 8,0 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 

Recomendadas 

Caso venha ocorrer esse impacto, as medidas recomendadas são 

mitigadoras, por meio do Programa de Controle da Qualidade da Água Subterrânea

Programa de Educação Ambiental, para fornecer informações sobre boa conduta ambiental 

lhadores e detectar eventuais pontos contaminados ao longo do rio

Alteração do nível do aquífero 

Semelhantemente ao impacto apresentado no item 7.1.1.7 (

recarga da água subterrânea),alteração do nível do aquífero não sofrerá alteraçõ

significativas. A região que, eventualmente, seria a mais atingida é a ADA. No entanto, as 

condições de litologia evidenciam que não haverá interferência nem da água das formações 

geológicas no reservatório e nem do reservatório na captação de águas sub

mantendo o nível do aquífero nas condições naturais. Outro fator que manterá o nível do 

aquífero normal é a alta impermeabilidade do solo (formação Teresina), que indica não haver 

transmissividade das águas de percolação de modo a interferir na vazão do reservatório

Pequenas alterações poderão ocorrer no entorno do trecho de vazão reduzida e do 

reservatório, no que diz respeito ao aquífero livre. Entretanto, essas alterações, devido à 
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Área de Estudos -2000 

Prudentópolis 

46,9 
51,5 
1,6 

rea de Estudos - 2000 

Prudentópolis 

14,4 
15,3 
62,6 
2,6 
0,2 
0,1 
- 

4,7 

Caso venha ocorrer esse impacto, as medidas recomendadas são controladoras e 

a Qualidade da Água Subterrânea e do 

Programa de Educação Ambiental, para fornecer informações sobre boa conduta ambiental 

os contaminados ao longo do rio. 

(Alteração do fluxo de 

alteração do nível do aquífero não sofrerá alterações 

significativas. A região que, eventualmente, seria a mais atingida é a ADA. No entanto, as 

condições de litologia evidenciam que não haverá interferência nem da água das formações 

geológicas no reservatório e nem do reservatório na captação de águas subterrâneas, 

mantendo o nível do aquífero nas condições naturais. Outro fator que manterá o nível do 

aquífero normal é a alta impermeabilidade do solo (formação Teresina), que indica não haver 

vazão do reservatório. 

Pequenas alterações poderão ocorrer no entorno do trecho de vazão reduzida e do 

reservatório, no que diz respeito ao aquífero livre. Entretanto, essas alterações, devido à 
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pequena variação de nível em relação ao leito natural, não te

entorno. Portanto, este impacto é considerado insignificante para a PCH KM 

7.1.1.10. Alteração da quantidade de água subterrânea

Assim como os impactos descritos anteriormente, o nível d’água do aquífero não 

será alterado devido à baixa permeabilidade do solo da região, às reduzidas áreas 

impermeabilizadas (alterações do uso do solo da região da PCH

água dos rios e nascentes como abastecimento da população presente 

KM 19, nos municípios atingidos.

A disposição dos estratos sedimentares, com elevada impermeabilidade (formação 

Teresina), indica não haver transmissividade das águas de percolação de modo a interferir na 

vazão do reservatório e tampouco o reservatório influenciará as unidades 

a maioria da população dos municípios afetados 

(CENSO, 2000 – 6.3.1. Socioeconomia

destes pontos. No entanto 

atualmente,nas proximidades do empreendimento

abastecimento. Uma vez que os

preservados em suas condições atuais, este impacto é considerado insignificante.

7.1.1.11. Alteração nos Usos d

A instalação da PCH KM 

montante, nem nos pontos à jusante 

empreendimento. Muito pelo contrário, com a instalação do empreendimento, os usos 

múltiplos da água poderão ampliar

regional adaptar-se e integrar

um novo ciclo hidrosocialpode
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pequena variação de nível em relação ao leito natural, não terão impactos significativos no 

Portanto, este impacto é considerado insignificante para a PCH KM 

Alteração da quantidade de água subterrânea 

Assim como os impactos descritos anteriormente, o nível d’água do aquífero não 

à baixa permeabilidade do solo da região, às reduzidas áreas 

impermeabilizadas (alterações do uso do solo da região da PCH KM 19

água dos rios e nascentes como abastecimento da população presente 

atingidos. 

A disposição dos estratos sedimentares, com elevada impermeabilidade (formação 

Teresina), indica não haver transmissividade das águas de percolação de modo a interferir na 

vazão do reservatório e tampouco o reservatório influenciará as unidades 

dos municípios afetados ser abastecida por meio de poços e nascentes 

6.3.1. Socioeconomia), não é possível identificar exatamente

. No entanto levantamentos realizados em campo

nas proximidades do empreendimentonão há o uso significativo

que os níveis do lençol e a quantidade de água do aquífero serão 

preservados em suas condições atuais, este impacto é considerado insignificante.

Alteração nos Usos da Água 

A instalação da PCH KM 19não deverá alterar os usos da água nem nos pontos a 

nem nos pontos à jusante do rio dos Patos na área prevista para implantação do

Muito pelo contrário, com a instalação do empreendimento, os usos 

erão ampliar-se e diversificar-se à medida que a s

se e integrar-se à nova dinâmica provocada pelos mesmos na região

poderá ser organizado em função do aproveitamento hidroelétrico. 
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rão impactos significativos no 

Portanto, este impacto é considerado insignificante para a PCH KM 19. 

Assim como os impactos descritos anteriormente, o nível d’água do aquífero não 

à baixa permeabilidade do solo da região, às reduzidas áreas 

KM 19) e ao baixo uso da 

água dos rios e nascentes como abastecimento da população presente na bacia da PCH 

A disposição dos estratos sedimentares, com elevada impermeabilidade (formação 

Teresina), indica não haver transmissividade das águas de percolação de modo a interferir na 

vazão do reservatório e tampouco o reservatório influenciará as unidades litológicas. Embora 

ser abastecida por meio de poços e nascentes 

exatamente a localização 

realizados em campo constataram que, 

significativo dessa forma de 

níveis do lençol e a quantidade de água do aquífero serão 

preservados em suas condições atuais, este impacto é considerado insignificante. 

alterar os usos da água nem nos pontos a 

prevista para implantação do 

Muito pelo contrário, com a instalação do empreendimento, os usos 

se à medida que a socioeconomia local e 

à nova dinâmica provocada pelos mesmos na região. Assim 

organizado em função do aproveitamento hidroelétrico.  
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Além disso, usos múltiplos representam também oportunidades de múltiplos 

impactos que se somam e têm efeitos sinérgicos, 

que deverá ser formado com a instalação do empreendimento 

Patos.  

Os seguintes usos múltiplos 

hidrosocial: abastecimento público para pequenas localidades; pesca; irrigação em pequena 

escala; irrigação em larga escala (agronegócio); recreação em pequena escala; turismo e 

atividades relacionadas como pass

Este impacto, portanto, caso venha ocorrer, deverá ser posi

operação do empreendimento, 

probabilidade de ocorrência, de longo prazo, permanente, 

importância, reversível e moderadamente significativo.

- Medidas Recomenda

Apotencialização d

programas: Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos

Conservação do Entorno do Reservatório Artificial

Turístico, do Lazer e Recreação.

7.1.1.12. Aumento do Assoreamento das Águas Superficiais

A modificação das condições originais do curso d’água devido 

barragens e formação do reservatório gera uma redução da velocidade da corrente do rio 

provocando a deposição gradual dos sedimentos carreados pelo curso d’água, ocasionando o 

aumento do assoreamento das águas superficiais.  

 O curso d’água ao entrar no reservatório tem sua seção transversal aumentada e 

diminuição na sua velocidade de corrente, criando condições para deposição de sedimentos. 
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usos múltiplos representam também oportunidades de múltiplos 

somam e têm efeitos sinérgicos, neste caso na área do reservatório

que deverá ser formado com a instalação do empreendimento e nos tributários do rio dos 

Os seguintes usos múltiplos poderão fazer parte do processo deste novo ciclo 

hidrosocial: abastecimento público para pequenas localidades; pesca; irrigação em pequena 

escala; irrigação em larga escala (agronegócio); recreação em pequena escala; turismo e 

como passeios de barco, banhos ao ar livre, e outras.

portanto, caso venha ocorrer, deverá ser positivo, incidirá na fase de 

operação do empreendimento, será localizado na ADA, porém de incidência 

probabilidade de ocorrência, de longo prazo, permanente, e de baixa magnitude

moderadamente significativo. 

Medidas Recomendadas 

Apotencialização deste impacto poderá ser através implementação dos seguint

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos

Conservação do Entorno do Reservatório Artificial; e Programa de Desenvolvimento 

Turístico, do Lazer e Recreação. 

Aumento do Assoreamento das Águas Superficiais 

icação das condições originais do curso d’água devido 

barragens e formação do reservatório gera uma redução da velocidade da corrente do rio 

provocando a deposição gradual dos sedimentos carreados pelo curso d’água, ocasionando o 

assoreamento das águas superficiais.   

O curso d’água ao entrar no reservatório tem sua seção transversal aumentada e 

diminuição na sua velocidade de corrente, criando condições para deposição de sedimentos. 
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usos múltiplos representam também oportunidades de múltiplos 

o reservatório artificial 

nos tributários do rio dos 

rão fazer parte do processo deste novo ciclo 

hidrosocial: abastecimento público para pequenas localidades; pesca; irrigação em pequena 

escala; irrigação em larga escala (agronegócio); recreação em pequena escala; turismo e 

eios de barco, banhos ao ar livre, e outras. 

tivo, incidirá na fase de 

incidência indireta, de baixa 

de baixa magnitude e baixa 

impacto poderá ser através implementação dos seguintes 

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos; Programa de Uso e 

; e Programa de Desenvolvimento 

icação das condições originais do curso d’água devido à construção de 

barragens e formação do reservatório gera uma redução da velocidade da corrente do rio 

provocando a deposição gradual dos sedimentos carreados pelo curso d’água, ocasionando o 

O curso d’água ao entrar no reservatório tem sua seção transversal aumentada e 

diminuição na sua velocidade de corrente, criando condições para deposição de sedimentos. 
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Quanto mais significativa é a alteração da vel

depósitos de sedimentos no reservatório. Com o aumento do assoreamento a capacidade de 

armazenamento do reservatório vai diminuindo, o que aumenta para montante a influência do 

remanso, então as velocidades no lago 

quantidade de sedimentos, diminuindo a eficiência de retenção das partículas. 

Na Figura 7.1.1

de sedimentos nos reservatórios e a indicação dos principais problemas decorrentes 

(Carvalho, 1994). 

Figura 7.1.1-1- Esquema de formação de depó

No delta depositam

interior se formam com os sedimentos mais finos. (Mahmood, 1987).  

outros tipos de deposições, ocorrendo ao longo do curso d’água e do reservatório, este 
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Quanto mais significativa é a alteração da velocidade, maiores as chances de ocorrerem 

depósitos de sedimentos no reservatório. Com o aumento do assoreamento a capacidade de 

armazenamento do reservatório vai diminuindo, o que aumenta para montante a influência do 

remanso, então as velocidades no lago aumentam e passa a escoar para jusante uma maior 

quantidade de sedimentos, diminuindo a eficiência de retenção das partículas. 

7.1.1-1 a seguir é mostrado esquematicamente a formação de depósitos 

de sedimentos nos reservatórios e a indicação dos principais problemas decorrentes 

Esquema de formação de depósitos de sedimentos nos reservatórios e indicação dos principais 
problemas decorrentes 

Fonte: CARVALHO, 1994. 

No delta depositam-se os sedimentos mais grossos, enquanto que os depósitos do 

interior se formam com os sedimentos mais finos. (Mahmood, 1987).  As enchentes produzem 

outros tipos de deposições, ocorrendo ao longo do curso d’água e do reservatório, este 
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ocidade, maiores as chances de ocorrerem 

depósitos de sedimentos no reservatório. Com o aumento do assoreamento a capacidade de 

armazenamento do reservatório vai diminuindo, o que aumenta para montante a influência do 

aumentam e passa a escoar para jusante uma maior 

quantidade de sedimentos, diminuindo a eficiência de retenção das partículas.   

a seguir é mostrado esquematicamente a formação de depósitos 

de sedimentos nos reservatórios e a indicação dos principais problemas decorrentes 

 
sitos de sedimentos nos reservatórios e indicação dos principais 

se os sedimentos mais grossos, enquanto que os depósitos do 

As enchentes produzem 

outros tipos de deposições, ocorrendo ao longo do curso d’água e do reservatório, este 
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formado por sedimentos finos e grossos, denominado de depósito de várzea ou depósito de 

planície de inundação, que também devem ser observados.

Da figura infere

Os depósitos de remanso podem causar enchentes a montante. Os depósitos do interior do 

lago podem ocasionar a redução da capacidade de armazenamento, e a variação do nível 

d’água poderá condicionar a formação do delta. Os depósitos do delta reduzem gradualmente 

a capacidade útil do reservatório, os depósitos do leito reduzem o volume morto e parte do 

delta fica contida no volume morto. Os sedimentos que ultrapassam a barragem atravé

vertedouro e dos condutos forçados provocam abrasões nas estruturas, comportas, tubulações, 

turbinas e outras peças.  

Como foi determinado no diagnóstico da sedimentologia, pelos cálculos 

realizados não haverá sedimentação de sólidos no fundo do reser

todo o sedimento afluente será transportado para jusante do barramento. Isso se dá pelo fato 

do reservatório ser praticamente dentro da calha natural do rio e da quantidade de água 

reservada ser mínima, não alterando as condições d

significativa.  

A jusante, tanto a água limpa, sem sedimentos, como também, as modificações do 

regime de vazões, poderão provocar erosões de leito e margens do canal natural do rio. Podem 

também ocorrer grandes escavações qu

da barragem. 

Entretanto para o empreendimento proposto, como não haverá retenção 

significativa de sedimentos, a erosão do leito e das margens do canal do rio a jusante do 

barramento causada pela falta 

Contudo, não é possível afirmar que o impacto é inexistente, já que o solo está 

sujeito a erosão no trecho de vazão reduzida e que apesar dos cálculos atestarem que não 

haverá sedimentação, existem alguns pon
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formado por sedimentos finos e grossos, denominado de depósito de várzea ou depósito de 

planície de inundação, que também devem ser observados. 

figura infere-se que depósitos causam diferentes impactos ou consequências. 

Os depósitos de remanso podem causar enchentes a montante. Os depósitos do interior do 

lago podem ocasionar a redução da capacidade de armazenamento, e a variação do nível 

oderá condicionar a formação do delta. Os depósitos do delta reduzem gradualmente 

a capacidade útil do reservatório, os depósitos do leito reduzem o volume morto e parte do 

delta fica contida no volume morto. Os sedimentos que ultrapassam a barragem atravé

vertedouro e dos condutos forçados provocam abrasões nas estruturas, comportas, tubulações, 

Como foi determinado no diagnóstico da sedimentologia, pelos cálculos 

realizados não haverá sedimentação de sólidos no fundo do reservatório da PCH KM 

todo o sedimento afluente será transportado para jusante do barramento. Isso se dá pelo fato 

do reservatório ser praticamente dentro da calha natural do rio e da quantidade de água 

reservada ser mínima, não alterando as condições de velocidade da água de maneira 

A jusante, tanto a água limpa, sem sedimentos, como também, as modificações do 

regime de vazões, poderão provocar erosões de leito e margens do canal natural do rio. Podem 

também ocorrer grandes escavações que podem evoluir para montante e prejudicar a estrutura 

Entretanto para o empreendimento proposto, como não haverá retenção 

significativa de sedimentos, a erosão do leito e das margens do canal do rio a jusante do 

barramento causada pela falta de sedimentos no escoamento também não ocorre. 

Contudo, não é possível afirmar que o impacto é inexistente, já que o solo está 

sujeito a erosão no trecho de vazão reduzida e que apesar dos cálculos atestarem que não 

haverá sedimentação, existem alguns pontos do reservatório que estão mais sujeitos a retenção 
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formado por sedimentos finos e grossos, denominado de depósito de várzea ou depósito de 

se que depósitos causam diferentes impactos ou consequências. 

Os depósitos de remanso podem causar enchentes a montante. Os depósitos do interior do 

lago podem ocasionar a redução da capacidade de armazenamento, e a variação do nível 

oderá condicionar a formação do delta. Os depósitos do delta reduzem gradualmente 

a capacidade útil do reservatório, os depósitos do leito reduzem o volume morto e parte do 

delta fica contida no volume morto. Os sedimentos que ultrapassam a barragem através do 

vertedouro e dos condutos forçados provocam abrasões nas estruturas, comportas, tubulações, 

Como foi determinado no diagnóstico da sedimentologia, pelos cálculos 

vatório da PCH KM 19 e 

todo o sedimento afluente será transportado para jusante do barramento. Isso se dá pelo fato 

do reservatório ser praticamente dentro da calha natural do rio e da quantidade de água 

e velocidade da água de maneira 

A jusante, tanto a água limpa, sem sedimentos, como também, as modificações do 

regime de vazões, poderão provocar erosões de leito e margens do canal natural do rio. Podem 

e podem evoluir para montante e prejudicar a estrutura 

Entretanto para o empreendimento proposto, como não haverá retenção 

significativa de sedimentos, a erosão do leito e das margens do canal do rio a jusante do 

de sedimentos no escoamento também não ocorre.  

Contudo, não é possível afirmar que o impacto é inexistente, já que o solo está 

sujeito a erosão no trecho de vazão reduzida e que apesar dos cálculos atestarem que não 

tos do reservatório que estão mais sujeitos a retenção 
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de sedimento, como a área de transição entre o rio e o início do reservatório, onde ocorre a 

mudança na velocidade da água, mesmo que não de maneira significativa. 

Esse impacto também provoca 

na flora. Os depósitos sedimentares em reservatórios modificam a qualidade do leito, afetando 

a vida dos animais pelas mudanças do seu habitat natural. Como para o caso do 

empreendimento proposto os efeitos da sedi

probabilidade de este impacto causar alterações para o meio biótico é muito pequena. 

A erosão nas margens do reservatório pode ocorrer mesmo que essas margens 

estejam sempre protegidas com vegetação ciliar. Essa er

ondas ou pelo alto grau de encharcamento dos taludes em períodos chuvosos, provocando a 

sua queda.  Esses sedimentos vão se incorporar ao assoreamento ao mesmo tempo que a 

evolução da erosão pode trazer conseqüências diversa

Desta forma o impacto pode ser classificado como negativo, direto, de 

abrangência na ADA, com probabilidade de ocorrência baixa na fase de operação, duração de 

longo prazo, permanente, baixa magnitude, baixa importância 

sendo, portanto, de significância moderada.

- Medidas Recomendadas

Recomenda-se como medida controladora o monitoramento das condições 

hidrossedimentológicas da região, que confirme ou não alterações no transporte de 

sedimentos devido ao reservatório. Deve ser feito também o monitoramento 

barramento, especialmente no trecho de vazão reduzida, mais sujeito a erosão. Para isso deve 

ser aplicado o Programa de Monitoramento de Sedimentação.

Para evitar a erosão do solo, q

recomenda-se como medida preventiva o Programa de Recuperação e Conservação da APP e 

também como medida de controle a proteção estrutural das margens do reservatório e do 
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de sedimento, como a área de transição entre o rio e o início do reservatório, onde ocorre a 

mudança na velocidade da água, mesmo que não de maneira significativa. 

Esse impacto também provoca alterações no meio biótico, tanto na fauna quanto 

na flora. Os depósitos sedimentares em reservatórios modificam a qualidade do leito, afetando 

a vida dos animais pelas mudanças do seu habitat natural. Como para o caso do 

empreendimento proposto os efeitos da sedimentação não terão grandes proporções, a 

probabilidade de este impacto causar alterações para o meio biótico é muito pequena. 

A erosão nas margens do reservatório pode ocorrer mesmo que essas margens 

estejam sempre protegidas com vegetação ciliar. Essa erosão pode ocorrer por embate de 

ondas ou pelo alto grau de encharcamento dos taludes em períodos chuvosos, provocando a 

sua queda.  Esses sedimentos vão se incorporar ao assoreamento ao mesmo tempo que a 

evolução da erosão pode trazer conseqüências diversas, como perda de vegetação ciliar. 

Desta forma o impacto pode ser classificado como negativo, direto, de 

abrangência na ADA, com probabilidade de ocorrência baixa na fase de operação, duração de 

longo prazo, permanente, baixa magnitude, baixa importância e parcialmente reversível, 

, de significância moderada. 

ecomendadas 

se como medida controladora o monitoramento das condições 

hidrossedimentológicas da região, que confirme ou não alterações no transporte de 

evido ao reservatório. Deve ser feito também o monitoramento 

barramento, especialmente no trecho de vazão reduzida, mais sujeito a erosão. Para isso deve 

ser aplicado o Programa de Monitoramento de Sedimentação. 

Para evitar a erosão do solo, que pode causar um maior depósito de sedimentos, 

se como medida preventiva o Programa de Recuperação e Conservação da APP e 

também como medida de controle a proteção estrutural das margens do reservatório e do 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
                                                                                                                       IV-30 

de sedimento, como a área de transição entre o rio e o início do reservatório, onde ocorre a 

mudança na velocidade da água, mesmo que não de maneira significativa.  

es no meio biótico, tanto na fauna quanto 

na flora. Os depósitos sedimentares em reservatórios modificam a qualidade do leito, afetando 

a vida dos animais pelas mudanças do seu habitat natural. Como para o caso do 

mentação não terão grandes proporções, a 

probabilidade de este impacto causar alterações para o meio biótico é muito pequena.  

A erosão nas margens do reservatório pode ocorrer mesmo que essas margens 

osão pode ocorrer por embate de 

ondas ou pelo alto grau de encharcamento dos taludes em períodos chuvosos, provocando a 

sua queda.  Esses sedimentos vão se incorporar ao assoreamento ao mesmo tempo que a 

s, como perda de vegetação ciliar.  

Desta forma o impacto pode ser classificado como negativo, direto, de 

abrangência na ADA, com probabilidade de ocorrência baixa na fase de operação, duração de 

e parcialmente reversível, 

se como medida controladora o monitoramento das condições 

hidrossedimentológicas da região, que confirme ou não alterações no transporte de 

evido ao reservatório. Deve ser feito também o monitoramento à jusante do 

barramento, especialmente no trecho de vazão reduzida, mais sujeito a erosão. Para isso deve 

ue pode causar um maior depósito de sedimentos, 

se como medida preventiva o Programa de Recuperação e Conservação da APP e 

também como medida de controle a proteção estrutural das margens do reservatório e do 
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trecho de vazão reduzida conforme o P

Geológicas.  

7.1.1.13. Alteração do Microclima: Precipitação e Temperatura

Nos ambientes naturais os elementos da paisagem como o relevo, a vegetação, o 

tipo de solo e a presença de corpos d’água, contribuem para determinar variações no 

microclima local, como por exemplo, na umidade relativa do ar, na precipitação e na 

temperatura.   

A construção da PCH

poderá ocasionar alguma modificação no microclima da ADA da PCH KM 

mudanças se referem à possibilidade de haver uma maior umidade do ar decorrente do 

aumento da superfície de água, assim como uma maior evaporação de água, que pode 

ocasionar o surgimento de temperaturas do ar mais amenas em determinados períodos do ano. 

Os principais efeitos sobre o microclima local são sempre inerentes às dimensões do 

empreendimento hidrelétrico, neste contexto, esta modificação é pouco expressiva devido ao 

tamanho reduzido do reservatório da 

Este impacto, caso ocorra, será negativo e dev

empreendimento, localizado na ADA, com incidência direta, de baixa probabilidade de 

ocorrência, de longo prazo, 

com significância moderada

- Medidas Recomend

A medida recomendada para esse impacto é controladora através do 

monitoramento do microclima local por meio do levantamento periódico das condições 

climáticas. Esta medida está prevista no Programa de Monitoramento do Microclima Local, o 

qual prevê a instalação de uma estação climatológica automática para coletar essas 

informações que serão utilizadas para informar a população da área de influência do 
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trecho de vazão reduzida conforme o Programa de Monitoramento 

Alteração do Microclima: Precipitação e Temperatura 

Nos ambientes naturais os elementos da paisagem como o relevo, a vegetação, o 

tipo de solo e a presença de corpos d’água, contribuem para determinar variações no 

microclima local, como por exemplo, na umidade relativa do ar, na precipitação e na 

A construção da PCH KM 19, principalmente devido à formação do reservatório, 

poderá ocasionar alguma modificação no microclima da ADA da PCH KM 

possibilidade de haver uma maior umidade do ar decorrente do 

aumento da superfície de água, assim como uma maior evaporação de água, que pode 

ocasionar o surgimento de temperaturas do ar mais amenas em determinados períodos do ano. 

obre o microclima local são sempre inerentes às dimensões do 

empreendimento hidrelétrico, neste contexto, esta modificação é pouco expressiva devido ao 

tamanho reduzido do reservatório da PCH KM 19 em questão. 

Este impacto, caso ocorra, será negativo e deve ocorrer na fase de operação do 

empreendimento, localizado na ADA, com incidência direta, de baixa probabilidade de 

ocorrência, de longo prazo, cíclico, de baixa magnitude, de baixa importância

com significância moderada. 

ecomendadas 

A medida recomendada para esse impacto é controladora através do 

monitoramento do microclima local por meio do levantamento periódico das condições 

climáticas. Esta medida está prevista no Programa de Monitoramento do Microclima Local, o 

instalação de uma estação climatológica automática para coletar essas 

informações que serão utilizadas para informar a população da área de influência do 
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rograma de Monitoramento das Condicionantes 

Nos ambientes naturais os elementos da paisagem como o relevo, a vegetação, o 

tipo de solo e a presença de corpos d’água, contribuem para determinar variações no 

microclima local, como por exemplo, na umidade relativa do ar, na precipitação e na 

formação do reservatório, 

poderá ocasionar alguma modificação no microclima da ADA da PCH KM 19. Essas 

possibilidade de haver uma maior umidade do ar decorrente do 

aumento da superfície de água, assim como uma maior evaporação de água, que pode 

ocasionar o surgimento de temperaturas do ar mais amenas em determinados períodos do ano. 

obre o microclima local são sempre inerentes às dimensões do 

empreendimento hidrelétrico, neste contexto, esta modificação é pouco expressiva devido ao 

e ocorrer na fase de operação do 

empreendimento, localizado na ADA, com incidência direta, de baixa probabilidade de 

, de baixa importância,irreversível e 

A medida recomendada para esse impacto é controladora através do 

monitoramento do microclima local por meio do levantamento periódico das condições 

climáticas. Esta medida está prevista no Programa de Monitoramento do Microclima Local, o 

instalação de uma estação climatológica automática para coletar essas 

informações que serão utilizadas para informar a população da área de influência do 
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empreendimento sobre a possibilidade de ocorrência de geadas eprevenção contra riscos 

ambientais em situações de chuvas intensas, por exemplo.

7.1.1.14. Alterações dos Padrões de Vento

As intervenções em alguns segmentos do rio dos Patos,

da vegetação para instalação 

podem alterar os padrões de vento

empreendimento.Mas como 

de riscos nem para a flora e fauna locais,

Este impacto, caso ocorra, 

empreendimento, localizado na AID

ocorrência, de longo prazo, 

moderadamente significativo.

- Medidas Recomen

A medida recomendada para esse impacto é controladora através do 

monitoramento dos padrões de vento da área de influência do empreendimento.Esta medida 

está prevista no Programa de Monitoramento do Microclima Local, o qual prevê a instalação 

de uma estação climatológica automática para coletar essas informações que serão utilizadas 

para informar a população da área de influência do empreendimento sobre a necessidade da 

construção de quebra-ventos eprevenção contra riscos ambientais em situações de ven

fortes, por exemplo. 

7.1.1.15. Alteração das Características 

Com relação à Geologia/Geomorfologia, cabe ressaltar que a Geologia da Bacia 

do Rio dos Patos é constituída de litologias da Formação Teresina membro Intermediário com 

folhelhos e lentes calcíferas e o membro Superior representado pelos argilitos e 
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empreendimento sobre a possibilidade de ocorrência de geadas eprevenção contra riscos 

tuações de chuvas intensas, por exemplo. 

Alterações dos Padrões de Vento 

intervenções em alguns segmentos do rio dos Patos, decorrentes da

instalação das estruturas e da formação do reservatório 

os padrões de vento na Área de Influência Direta (AID) 

como essa intervenção vai ser feita em pequena escala, 

nem para a flora e fauna locais, nem para a população local. 

Este impacto, caso ocorra, será negativo, ocorrerá na fase de operação do 

empreendimento, localizado na AID, com incidência direta, de baixa probabilidade de 

ocorrência, de longo prazo, cíclico, de baixa magnitude,baixa importância,ir

significativo. 

ecomendadas 

A medida recomendada para esse impacto é controladora através do 

monitoramento dos padrões de vento da área de influência do empreendimento.Esta medida 

está prevista no Programa de Monitoramento do Microclima Local, o qual prevê a instalação 

stação climatológica automática para coletar essas informações que serão utilizadas 

para informar a população da área de influência do empreendimento sobre a necessidade da 

ventos eprevenção contra riscos ambientais em situações de ven

aracterísticas Dinâmicas do Relevo 

Com relação à Geologia/Geomorfologia, cabe ressaltar que a Geologia da Bacia 

do Rio dos Patos é constituída de litologias da Formação Teresina membro Intermediário com 

entes calcíferas e o membro Superior representado pelos argilitos e 
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empreendimento sobre a possibilidade de ocorrência de geadas eprevenção contra riscos 

decorrentes da supressão 

do reservatório da PCH KM 19, 

na Área de Influência Direta (AID) do 

escala, não há indícios 

na fase de operação do 

, com incidência direta, de baixa probabilidade de 

baixa importância,irreversível e 

A medida recomendada para esse impacto é controladora através do 

monitoramento dos padrões de vento da área de influência do empreendimento.Esta medida 

está prevista no Programa de Monitoramento do Microclima Local, o qual prevê a instalação 

stação climatológica automática para coletar essas informações que serão utilizadas 

para informar a população da área de influência do empreendimento sobre a necessidade da 

ventos eprevenção contra riscos ambientais em situações de ventos 

Com relação à Geologia/Geomorfologia, cabe ressaltar que a Geologia da Bacia 

do Rio dos Patos é constituída de litologias da Formação Teresina membro Intermediário com 

entes calcíferas e o membro Superior representado pelos argilitos e 
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siltitospredominantemente, sobrepostas a sedimentos da Formação Serra Alta, incluídas no 

Grupo Passa Dois - Idade Permiano Superior

Serra Geral, na forma de soleiras. A oeste após a cidade de Prudentópolis, aproximadamente 

20 km, ocorrem basaltos do 

aproximadamente 10 km a leste, ocorre sedimentos da Formação Serra Alta e Irati (

Passa Dois - Idade Permiano Superior)

lentes que se alternam do topo para a base, entre folhelhos, argilitos, siltitos arenitos finos e 

calcários e folhelhos. Entre os sedimentos ocorrem soleiras centimétricas e 

da Formação Teresina ocorre uma soleira de diabásio com espessura de 5,0 m.

As rochas sedimentares (siltito e folhelho) são medianamente alteradas e 

medianamente coerentes, com poucas fraturas (1

quanto ao índice de resistência à penetração. As rochas magmáticas originam blocos e 

fragmentos arredondados e sofrem rastejamento com solo argilo

taludamento e coluviação. 

Os impactos em relação à Geologia (hidrogeologia e geotecn

moderados ou não significativos e ocorrerão quando for necessário executar cortes nas rampas 

de acessos ao eixo de barragem e canal de adução onde serão expostos placas angulares e 

blocos arredondados das rochas sedimentares e diabásios res

caracteriza apenas pela escarificação e exposição das rochas em áreas onde o solo não 

ultrapassa 1,0 m, promovendo desprendimentos e quedas de blocos e placas de rochas em 

encostas (cortes) e ravinamentos no leito das rampas de ac

A instalação da PCH KM 

relevo, pois o empreendimento é de pequeno porte e suas intervenções no relevo local serão 

bem reduzidas. Além disso, 

fenômenos erosivos. Portanto, esse impacto pode ser considerado como insignificante.
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siltitospredominantemente, sobrepostas a sedimentos da Formação Serra Alta, incluídas no 

Idade Permiano Superior e intrusão de gabros e diabásios da Formação 

, na forma de soleiras. A oeste após a cidade de Prudentópolis, aproximadamente 

20 km, ocorrem basaltos do cretáceo incluídos no Grupo São Bento

aproximadamente 10 km a leste, ocorre sedimentos da Formação Serra Alta e Irati (

Idade Permiano Superior). No local, há uma sucessão importante de camadas e 

lentes que se alternam do topo para a base, entre folhelhos, argilitos, siltitos arenitos finos e 

calcários e folhelhos. Entre os sedimentos ocorrem soleiras centimétricas e 

da Formação Teresina ocorre uma soleira de diabásio com espessura de 5,0 m.

As rochas sedimentares (siltito e folhelho) são medianamente alteradas e 

medianamente coerentes, com poucas fraturas (1-5 fraturas/m) e apresentam

quanto ao índice de resistência à penetração. As rochas magmáticas originam blocos e 

fragmentos arredondados e sofrem rastejamento com solo argilo-siltoso em processo de 

 

Os impactos em relação à Geologia (hidrogeologia e geotecn

moderados ou não significativos e ocorrerão quando for necessário executar cortes nas rampas 

de acessos ao eixo de barragem e canal de adução onde serão expostos placas angulares e 

blocos arredondados das rochas sedimentares e diabásios respectivamente. Tal fato se 

caracteriza apenas pela escarificação e exposição das rochas em áreas onde o solo não 

ultrapassa 1,0 m, promovendo desprendimentos e quedas de blocos e placas de rochas em 

encostas (cortes) e ravinamentos no leito das rampas de acesso e aterros.

A instalação da PCH KM 19não deverá alterar as características dinâmicas do 

pois o empreendimento é de pequeno porte e suas intervenções no relevo local serão 

bem reduzidas. Além disso, os solos são argilosos e, portanto, bem 

fenômenos erosivos. Portanto, esse impacto pode ser considerado como insignificante.
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siltitospredominantemente, sobrepostas a sedimentos da Formação Serra Alta, incluídas no 

e intrusão de gabros e diabásios da Formação 

, na forma de soleiras. A oeste após a cidade de Prudentópolis, aproximadamente 

Grupo São Bento, e em Guamiranga 

aproximadamente 10 km a leste, ocorre sedimentos da Formação Serra Alta e Irati (Grupo 

. No local, há uma sucessão importante de camadas e 

lentes que se alternam do topo para a base, entre folhelhos, argilitos, siltitos arenitos finos e 

calcários e folhelhos. Entre os sedimentos ocorrem soleiras centimétricas e na parte superior 

da Formação Teresina ocorre uma soleira de diabásio com espessura de 5,0 m. 

As rochas sedimentares (siltito e folhelho) são medianamente alteradas e 

5 fraturas/m) e apresentam-se médios a mole 

quanto ao índice de resistência à penetração. As rochas magmáticas originam blocos e 

siltoso em processo de 

Os impactos em relação à Geologia (hidrogeologia e geotecnia), apenas são 

moderados ou não significativos e ocorrerão quando for necessário executar cortes nas rampas 

de acessos ao eixo de barragem e canal de adução onde serão expostos placas angulares e 

pectivamente. Tal fato se 

caracteriza apenas pela escarificação e exposição das rochas em áreas onde o solo não 

ultrapassa 1,0 m, promovendo desprendimentos e quedas de blocos e placas de rochas em 

esso e aterros. 

não deverá alterar as características dinâmicas do 

pois o empreendimento é de pequeno porte e suas intervenções no relevo local serão 

os solos são argilosos e, portanto, bem menos suscetíveis a 

fenômenos erosivos. Portanto, esse impacto pode ser considerado como insignificante. 
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7.1.1.16. Alteração das Condições 

O solo da área diretamente afetada 

devido à implantação das estruturas da PCH 

características naturais da região. De modo geral, a capacidade de suporte e deformação do 

solo da região não apresentará modificações significativas se 

controladoras, tais como a instalação de poços de alívio para detecção dos fatores que levam 

erosão dos taludes criados. 

Devido às características do solo

mudanças significativas nas taxas de infiltração e permeabilidade

empreendimento é reduzida. 

Assim, esse impacto se 

ADA durante a fase de instalação do empreendimento.

duração imediata, temporário e reversível. O impacto apresenta 

magnitude, caracterizando-

- Medidas Recomendadas

Para este impacto são recomendadas medidas controladoras, por meio do 

Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas. 

a proteção das fendas ou ravinamentos, através de sistemas de gabiões

por meio da execução de: 

• Drenos internos com escadas de diminuição de energia das águas pluviais que 

interceptam e descarregam o fluxo com segurança. Incluem o dreno de pé, o tapete horizontal 

e o dreno vertical (ou inclinado);

• Poços de alívio: são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos 

potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes. Tais 
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ondições Geotécnicas 

O solo da área diretamente afetada pelo empreendimento está 

s estruturas da PCH KM 19 e das consequências que estas trazem às 

características naturais da região. De modo geral, a capacidade de suporte e deformação do 

solo da região não apresentará modificações significativas se forem 

como a instalação de poços de alívio para detecção dos fatores que levam 

os taludes criados.  

Devido às características do solo, a possibilidade de haver compactação e 

mudanças significativas nas taxas de infiltração e permeabilidade na 

empreendimento é reduzida.  

Assim, esse impacto se caracteriza como negativo, direto e poder

de instalação do empreendimento.A probabilidade de ocorrência é 

duração imediata, temporário e reversível. O impacto apresenta alta importância e média 

-se como moderadamente significativo. 

ecomendadas 

Para este impacto são recomendadas medidas controladoras, por meio do 

Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas. Essas medidas 

a proteção das fendas ou ravinamentos, através de sistemas de gabiões horizontais e verticais, 

Drenos internos com escadas de diminuição de energia das águas pluviais que 

interceptam e descarregam o fluxo com segurança. Incluem o dreno de pé, o tapete horizontal 

e o dreno vertical (ou inclinado); 

Poços de alívio: são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos 

potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes. Tais 
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está sujeito a alterações 

e das consequências que estas trazem às 

características naturais da região. De modo geral, a capacidade de suporte e deformação do 

forem realizadas medidas 

como a instalação de poços de alívio para detecção dos fatores que levam à 

a possibilidade de haver compactação e 

na área de influência do 

como negativo, direto e poderá ocorrer na 

A probabilidade de ocorrência é média, 

alta importância e média 

Para este impacto são recomendadas medidas controladoras, por meio do 

Essas medidas devemconsiderar 

horizontais e verticais, 

Drenos internos com escadas de diminuição de energia das águas pluviais que 

interceptam e descarregam o fluxo com segurança. Incluem o dreno de pé, o tapete horizontal 

Poços de alívio: são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos 

potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes. Tais 
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subpressõespodem acarretar erosão interna do material do talude. Ajudam também a controlar 

a direção e a quantidade de fluxo.

7.1.1.17. Alterações de Jazidas 

Durante a instalação do empreendimento serão utilizados materiais provenientes 

da região afetada e de jazidas minerais de fora da área de influência. As misturas de solos 

saprolíticos, matacões e argi

d’água e porção superior da casa de força, poderão fornecer materiais para a construção de 

ensecadeiras. Materiais excedentes (bota

caminhos de acesso e para a execução do revestimento primário desses acessos poderá ser 

utilizada a rocha alterada (saprolito) extraída das escavações para instalação da base da 

barragem e de outras estruturas como túnel e canal de adução e tomada d’água. A demanda 

por estes materiais não impactará negativamente as jazidas minerais e pedreiras das quais 

serão extraídos, assim, este impacto é considerado insignificante.

Destaca-se que a PCH KM 

minerário cadastrado no DNPM, conforme apresentado no item 6.1.3 (Diagnóstico 

Geológico). 

7.1.1.18. Comprometimento de 

Este impacto será inexistente uma vez que não foi verificada a existência de 

cavidades naturais na região de influência da PCH KM 

presente na região não é favorável para a ocorrência de cavernas.

7.1.1.19. Sismicidade 

A região do rio dos Patos onde será implantada a PCH

influência de sismos provenientes da instalação da barragem e, consequente, formação do 
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subpressõespodem acarretar erosão interna do material do talude. Ajudam também a controlar 

e a quantidade de fluxo. 

azidas Minerais 

Durante a instalação do empreendimento serão utilizados materiais provenientes 

da região afetada e de jazidas minerais de fora da área de influência. As misturas de solos 

saprolíticos, matacões e argilas que serão extraídas das escavações das ombreiras, tomadas 

d’água e porção superior da casa de força, poderão fornecer materiais para a construção de 

ensecadeiras. Materiais excedentes (bota-fora) poderão ser aproveitados para a melhoria dos 

acesso e para a execução do revestimento primário desses acessos poderá ser 

utilizada a rocha alterada (saprolito) extraída das escavações para instalação da base da 

barragem e de outras estruturas como túnel e canal de adução e tomada d’água. A demanda 

or estes materiais não impactará negativamente as jazidas minerais e pedreiras das quais 

serão extraídos, assim, este impacto é considerado insignificante. 

se que a PCH KM 19 não apresentará interferência com qualquer título 

no DNPM, conforme apresentado no item 6.1.3 (Diagnóstico 

Comprometimento de Cavidades Naturais 

Este impacto será inexistente uma vez que não foi verificada a existência de 

cavidades naturais na região de influência da PCH KM 19. Isso ocorre 

presente na região não é favorável para a ocorrência de cavernas. 

A região do rio dos Patos onde será implantada a PCH

influência de sismos provenientes da instalação da barragem e, consequente, formação do 
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subpressõespodem acarretar erosão interna do material do talude. Ajudam também a controlar 

Durante a instalação do empreendimento serão utilizados materiais provenientes 

da região afetada e de jazidas minerais de fora da área de influência. As misturas de solos 

las que serão extraídas das escavações das ombreiras, tomadas 

d’água e porção superior da casa de força, poderão fornecer materiais para a construção de 

fora) poderão ser aproveitados para a melhoria dos 

acesso e para a execução do revestimento primário desses acessos poderá ser 

utilizada a rocha alterada (saprolito) extraída das escavações para instalação da base da 

barragem e de outras estruturas como túnel e canal de adução e tomada d’água. A demanda 

or estes materiais não impactará negativamente as jazidas minerais e pedreiras das quais 

não apresentará interferência com qualquer título 

no DNPM, conforme apresentado no item 6.1.3 (Diagnóstico 

Este impacto será inexistente uma vez que não foi verificada a existência de 

. Isso ocorre porque a litologia 

A região do rio dos Patos onde será implantada a PCH KM 19 não sofrerá 

influência de sismos provenientes da instalação da barragem e, consequente, formação do 
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reservatório. Não existirão condições hidráulicas, mecânicas e geológicas suficientes que 

propiciem a existência de tal impacto. Assim, este pode ser caracterizado como insignificante.

As estruturas geológicas e as condições tectônicas de processos atuante

período juro-cretáceo não parecem ser evidentes para produzir reativação das fendas e falhas e 

gerar atividades sísmicas na região.

7.1.1.20. Alterações da Estrutura do 

Um dos objetivos da análise geotécnica em obras de grande porte é identificar 

anomalias que afetam potencialmente a segurança de edificações enterradas. 

engenharia tais como as PCHspode

Afetada. Essas anomalias podem aparecer pela falta ou má manut

do talude, erosão superficial, presença de árvores e arbustos

animais. 

As fendas ou ravinamentos podem ocorrer por ressecamento e contração do solo e 

podem ser transversais ou longitudinais. 

abaixo da cota de estabilização, pois podem criar um caminho de percolação concentrado. 

Indicam a presença de recalques diferenciais dentro do aterro ou da fundação. Permitem a 

penetração de água no maciço e quan

fenda diminui. A redução da resistência pode 

Este é um impacto negativo, que poder ocorrer de forma indireta na Área 

Diretamente Afetada pelo empree

ocorrência é média, curto prazo, temporário, média magnitude, média importância, 

parcialmente reversível e de significância moderada
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reservatório. Não existirão condições hidráulicas, mecânicas e geológicas suficientes que 

propiciem a existência de tal impacto. Assim, este pode ser caracterizado como insignificante.

As estruturas geológicas e as condições tectônicas de processos atuante

cretáceo não parecem ser evidentes para produzir reativação das fendas e falhas e 

gerar atividades sísmicas na região. 

strutura do Solo 

Um dos objetivos da análise geotécnica em obras de grande porte é identificar 

nomalias que afetam potencialmente a segurança de edificações enterradas. 

tais como as PCHspodem ocorrer alterações principalmente na Área Diretamente 

Afetada. Essas anomalias podem aparecer pela falta ou má manutenção, proteção inadequada 

do talude, erosão superficial, presença de árvores e arbustos e até mesmo 

As fendas ou ravinamentos podem ocorrer por ressecamento e contração do solo e 

podem ser transversais ou longitudinais. São problemáticas quando prosseguem até o nível 

abaixo da cota de estabilização, pois podem criar um caminho de percolação concentrado. 

Indicam a presença de recalques diferenciais dentro do aterro ou da fundação. Permitem a 

penetração de água no maciço e quando a água penetra neste a resistência do material junto à 

. A redução da resistência pode acelerar a ruptura do talude.

impacto negativo, que poder ocorrer de forma indireta na Área 

Diretamente Afetada pelo empreendimento na fase de instalação. A probabilidade de 

ocorrência é média, curto prazo, temporário, média magnitude, média importância, 

parcialmente reversível e de significância moderada, carecendo de medidas controladoras
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reservatório. Não existirão condições hidráulicas, mecânicas e geológicas suficientes que 

propiciem a existência de tal impacto. Assim, este pode ser caracterizado como insignificante. 

As estruturas geológicas e as condições tectônicas de processos atuantes durante o 

cretáceo não parecem ser evidentes para produzir reativação das fendas e falhas e 

Um dos objetivos da análise geotécnica em obras de grande porte é identificar 

nomalias que afetam potencialmente a segurança de edificações enterradas. Em obras de 

ocorrer alterações principalmente na Área Diretamente 

enção, proteção inadequada 

e até mesmo devido a tocas de 

As fendas ou ravinamentos podem ocorrer por ressecamento e contração do solo e 

problemáticas quando prosseguem até o nível 

abaixo da cota de estabilização, pois podem criar um caminho de percolação concentrado. 

Indicam a presença de recalques diferenciais dentro do aterro ou da fundação. Permitem a 

do a água penetra neste a resistência do material junto à 

acelerar a ruptura do talude. 

impacto negativo, que poder ocorrer de forma indireta na Área 

ndimento na fase de instalação. A probabilidade de 

ocorrência é média, curto prazo, temporário, média magnitude, média importância, 

, carecendo de medidas controladoras. 
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- Medidas recomendadas

A manutenção geotécnica da estrutura do solo evita anomalias que aparecem pela 

falta ou má manutenção, proteção inadequada do talude e erosão superficial. As medidas 

controladoras, previstas no Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas,

devem considerar a proteção das fendas ou ravinamentos, através de sistemas de gabiões 

horizontais e verticais, por meio da 

• Drenos internos

interceptam e descarregam o fluxo com segurança. Incluem 

e o dreno vertical (ou inclinado);

• Poços de alívio: são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos 

potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes. Tais subpressões 

podem acarretar erosão interna do material do talude. Ajudam também a controlar a direção e 

a quantidade de fluxo. 

7.1.1.21. Alteração da Fertilidade do Solo (NPK, MO, pH e Micronutrientes).

A alteração da fertilidade do solo causada pela instalação de empreendimentos 

hidroelétricos está associada à construção de barragens, que impede o fluxo natural de 

sedimentos ricos em nutrientes. Esse fluxo é um dos fatores responsáveis pelo processo de 

fertilização dos solos utilizados, por exemplo, para produzir alimentos para a população local

Apesar da aparente fertilidade e 

Diretamente Afetada (ADA) pela PCH KM 

havendo a necessidade permanente do emprego de 

permitam o seu uso.  

Portanto, devido às características físico

Afetada (ADA) pela PCH KM 
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Medidas recomendadas 

ão geotécnica da estrutura do solo evita anomalias que aparecem pela 

falta ou má manutenção, proteção inadequada do talude e erosão superficial. As medidas 

, previstas no Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas,

r a proteção das fendas ou ravinamentos, através de sistemas de gabiões 

por meio da execução de: 

Drenos internos: com escadas de diminuição de energia das águas pluviais que 

interceptam e descarregam o fluxo com segurança. Incluem o dreno de pé, o tapete horizontal 

e o dreno vertical (ou inclinado); 

Poços de alívio: são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos 

potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes. Tais subpressões 

são interna do material do talude. Ajudam também a controlar a direção e 

lteração da Fertilidade do Solo (NPK, MO, pH e Micronutrientes).

A alteração da fertilidade do solo causada pela instalação de empreendimentos 

está associada à construção de barragens, que impede o fluxo natural de 

sedimentos ricos em nutrientes. Esse fluxo é um dos fatores responsáveis pelo processo de 

fertilização dos solos utilizados, por exemplo, para produzir alimentos para a população local

pesar da aparente fertilidade e da vegetação natural 

te Afetada (ADA) pela PCH KM 19, os solos na área são pobres e delicados,

havendo a necessidade permanente do emprego de técnicas agrícola

Portanto, devido às características físico-químicas do solo na Área Diretamente 

Afetada (ADA) pela PCH KM 19se apresentarem impróprias, assim como as condições 
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ão geotécnica da estrutura do solo evita anomalias que aparecem pela 

falta ou má manutenção, proteção inadequada do talude e erosão superficial. As medidas 

, previstas no Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas, 

r a proteção das fendas ou ravinamentos, através de sistemas de gabiões 

com escadas de diminuição de energia das águas pluviais que 

o dreno de pé, o tapete horizontal 

Poços de alívio: são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos 

potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes. Tais subpressões 

são interna do material do talude. Ajudam também a controlar a direção e 

lteração da Fertilidade do Solo (NPK, MO, pH e Micronutrientes). 

A alteração da fertilidade do solo causada pela instalação de empreendimentos 

está associada à construção de barragens, que impede o fluxo natural de 

sedimentos ricos em nutrientes. Esse fluxo é um dos fatores responsáveis pelo processo de 

fertilização dos solos utilizados, por exemplo, para produzir alimentos para a população local. 

 encontrada na Área 

são pobres e delicados, 

técnicas agrícolas apropriadas que 

químicas do solo na Área Diretamente 

se apresentarem impróprias, assim como as condições 
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geomorfológicas da área não serem adequadas para o cultivo agrícola

deverá ocorrer. Assim, este impacto 

7.1.1.22. Alteração do Uso do Solo

Deverá ocorrer alteração no uso do solona Área Diretamente Afetada (AD

instalação da PCH KM 19, 

permanentes, como canal de adução, barramento, vias de acesso e demais estruturas da PCH

KM 19, bem como área do reservatório e respectiva APP, e devido às áreas de empréstimo 

destinadas à canteiro de obras, canteiro de obras e vias de acesso temporá

construção do empreendimento. 

Destaca-se que, conforme apresentado no item 6.3.1.1.3 

áreas atingidas pela PCH KM 

Solo – e nº 119.028.1.5.07.001

necessárias para a instalação do empreendimento estão sobre Área de Preservação Permanente 

nas margens do rio dos Patos e nas 

estando essas áreas, em sua maioria, com vegetação. As áreas atingidas que não são APP 

foram classificadas como áreas de pastagem e campos.

Neste contexto, 

pecuários. Na fase de instalação do empreendimento, as intervenções devem ocasionar a 

modificação do uso do solo, o que pode gerar, sobretudo, processos erosivos e de 

assoreamento, e que por essas razões, deve

projetado o estabelecimento da faixa de preservação permanente (APP) no ento

reservatório da PCH KM 19

Este impacto será negativo, localizado na ADA, deverá ocorrer nas fases de 

implantação e operação, de incidência direta, alta probabilidade de ocorrência, de long

prazo, permanente, de média magnitude

significativo. 
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geomorfológicas da área não serem adequadas para o cultivo agrícola

ste impacto foi classificado como inexistente. 

Alteração do Uso do Solo 

Deverá ocorrer alteração no uso do solona Área Diretamente Afetada (AD

19, devido a supressão de áreas para a construção das estru

permanentes, como canal de adução, barramento, vias de acesso e demais estruturas da PCH

, bem como área do reservatório e respectiva APP, e devido às áreas de empréstimo 

destinadas à canteiro de obras, canteiro de obras e vias de acesso temporá

construção do empreendimento.  

se que, conforme apresentado no item 6.3.1.1.3 

áreas atingidas pela PCH KM 19 – e nos Desenhos nº 119.028.1.5.08.00

119.028.1.5.07.001 – Mapa de Cobertura Vegetal, quase a totalidade das áreas 

necessárias para a instalação do empreendimento estão sobre Área de Preservação Permanente 

nas margens do rio dos Patos e nas encostas ou partes destas com decli

estando essas áreas, em sua maioria, com vegetação. As áreas atingidas que não são APP 

foram classificadas como áreas de pastagem e campos. 

Neste contexto, serão mínimos os efeitos nos usos do solo para fins agrícolas e 

fase de instalação do empreendimento, as intervenções devem ocasionar a 

modificação do uso do solo, o que pode gerar, sobretudo, processos erosivos e de 

assoreamento, e que por essas razões, devem ser monitoradas.Entretanto, também está 

lecimento da faixa de preservação permanente (APP) no ento

19. 

Este impacto será negativo, localizado na ADA, deverá ocorrer nas fases de 

implantação e operação, de incidência direta, alta probabilidade de ocorrência, de long

prazo, permanente, de média magnitude, média importância, irreversível e 
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geomorfológicas da área não serem adequadas para o cultivo agrícola, esse impacto não 

Deverá ocorrer alteração no uso do solona Área Diretamente Afetada (ADA) pela 

devido a supressão de áreas para a construção das estruturas 

permanentes, como canal de adução, barramento, vias de acesso e demais estruturas da PCH 

, bem como área do reservatório e respectiva APP, e devido às áreas de empréstimo 

destinadas à canteiro de obras, canteiro de obras e vias de acesso temporárias durante a 

se que, conforme apresentado no item 6.3.1.1.3 – Caracterização das 

.028.1.5.08.002 – Mapa de Uso do 

Mapa de Cobertura Vegetal, quase a totalidade das áreas 

necessárias para a instalação do empreendimento estão sobre Área de Preservação Permanente 

encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 

estando essas áreas, em sua maioria, com vegetação. As áreas atingidas que não são APP 

serão mínimos os efeitos nos usos do solo para fins agrícolas e 

fase de instalação do empreendimento, as intervenções devem ocasionar a 

modificação do uso do solo, o que pode gerar, sobretudo, processos erosivos e de 

.Entretanto, também está 

lecimento da faixa de preservação permanente (APP) no entorno do 

Este impacto será negativo, localizado na ADA, deverá ocorrer nas fases de 

implantação e operação, de incidência direta, alta probabilidade de ocorrência, de longo 

média importância, irreversível e altamente 
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- Medidas recomendadas

As medidas recomendada

estabelecimento de diretrizes ambientais para as obras e 

Programa de Controle Ambiental, e mitigatória, através do estabelecimento da faixa de APP 

proposta no Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Preservação Permanente.

Ressalta-se que nos locais que o canal de adu

estradas de acesso dos proprietários serão realizados desvios e instaladas pontes sobre o canal 

para permitir o fluxo na propriedade, conforme será apresentado no 

Acompanhamento dos Projetos de Negociação Com

Imóveis. 

7.1.1.23. Compactação do S

A compactação do solo deverá ocorrer principalmente nos locais de intervenção 

direta do empreendimento, tais como nas suas estruturas e vias de acesso. Nestes locais este 

impacto pode ser desconsiderado, uma vez que seus efeitos não devem interferir no meio 

ambiente como um todo e inclusive favorecem a estabilidade das estruturas. 

Entretanto, nos locais de bota

compactação do solo na fase de instalação 

Assim, esse impacto se caracteriza como negativo, direto e ocorrerá apenas na 

ADA durante a fase de instalação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é certa, 

duração média, periodicidade temporária, baixa 

caracterizando-se como um impacto 
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Medidas recomendadas 

recomendadas para esse impacto são: controladora através d

estabelecimento de diretrizes ambientais para as obras e movimentos de terra

ontrole Ambiental, e mitigatória, através do estabelecimento da faixa de APP 

proposta no Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Preservação Permanente.

se que nos locais que o canal de adução ou demais estruturas suprimirem 

estradas de acesso dos proprietários serão realizados desvios e instaladas pontes sobre o canal 

para permitir o fluxo na propriedade, conforme será apresentado no 

Acompanhamento dos Projetos de Negociação Com Proprietários e Desapropriação de 

Solo 

A compactação do solo deverá ocorrer principalmente nos locais de intervenção 

direta do empreendimento, tais como nas suas estruturas e vias de acesso. Nestes locais este 

onsiderado, uma vez que seus efeitos não devem interferir no meio 

ambiente como um todo e inclusive favorecem a estabilidade das estruturas. 

Entretanto, nos locais de bota-fora e canteiros de obras deverá ocorrer 

compactação do solo na fase de instalação devido à construção do empreendimento. 

Assim, esse impacto se caracteriza como negativo, direto e ocorrerá apenas na 

ADA durante a fase de instalação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é certa, 

duração média, periodicidade temporária, baixa magnitude e importância e reversível, 

se como um impacto pouco significativo. 
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controladora através do 

movimentos de terra, previstos no 

ontrole Ambiental, e mitigatória, através do estabelecimento da faixa de APP 

proposta no Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Preservação Permanente. 

ção ou demais estruturas suprimirem 

estradas de acesso dos proprietários serão realizados desvios e instaladas pontes sobre o canal 

para permitir o fluxo na propriedade, conforme será apresentado no Programa de 

Proprietários e Desapropriação de 

A compactação do solo deverá ocorrer principalmente nos locais de intervenção 

direta do empreendimento, tais como nas suas estruturas e vias de acesso. Nestes locais este 

onsiderado, uma vez que seus efeitos não devem interferir no meio 

ambiente como um todo e inclusive favorecem a estabilidade das estruturas.  

fora e canteiros de obras deverá ocorrer 

devido à construção do empreendimento.  

Assim, esse impacto se caracteriza como negativo, direto e ocorrerá apenas na 

ADA durante a fase de instalação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é certa, 

magnitude e importância e reversível, 
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- Medidas recomendadas

Para este impacto são recomendadas medidas 

de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Essas medidas t

a vegetação das áreas utilizadas temporariamente

de forma a proteger e melhorar as condições do solo nessas áreas.

7.1.1.24. Diminuição da Capacidade de 

A PCH KM 1

regeneração do meio no qual está inserida. Pelo contrário, é possível que a recomposição da 

área vegetal no entorno do reservatório aumente a quantidade e diversidade da fauna e da 

flora da região. A implementação da vegetação nas encostas, previstas pelo Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas, também proporcionará condições para a diminuição dos 

processos erosivos, mantendo as condições geológicas do local.

7.1.1.25. Erosão nas Encostas

A erosão nas enco

associada aos rastejamentos, deslizamentos e deslocamentos 

por ruptura superficial e ruptura profunda.

No talude a montante, rebaixamento rápido com deslizamentos superficiais não 

causa ameaça à integridade da obra, mas pode causar obstrução de drenos.

No talude a jusante, deslizamentos rasos provocam um aumento na declividade do 

talude e podem indicar uma perda 

percolação ou fluxo superficial.

Com a instabilidade das encostas ou cortes podem aparecer problemas 

geotécnicos causados por recalque no talude ou fundação. Tais recalques podem resultar na 
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Medidas recomendadas 

Para este impacto são recomendadas medidas mitigatórias, por meio do Programa 

ão de Áreas Degradadas (PRAD). Essas medidas têm o objetivo de restabelecer 

utilizadas temporariamente durante a construção do empreendimento, 

proteger e melhorar as condições do solo nessas áreas. 

apacidade de Regeneração do Meio 

19não apresentará condições que prejudiquem a capacidade de 

regeneração do meio no qual está inserida. Pelo contrário, é possível que a recomposição da 

área vegetal no entorno do reservatório aumente a quantidade e diversidade da fauna e da 

A implementação da vegetação nas encostas, previstas pelo Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas, também proporcionará condições para a diminuição dos 

processos erosivos, mantendo as condições geológicas do local. 

ncostas 

A erosão nas encostas e cortes provoca a instabilidade de taludes, estando 

aos rastejamentos, deslizamentos e deslocamentos de solo. A erosão pode ocorrer 

por ruptura superficial e ruptura profunda. 

de a montante, rebaixamento rápido com deslizamentos superficiais não 

causa ameaça à integridade da obra, mas pode causar obstrução de drenos.

No talude a jusante, deslizamentos rasos provocam um aumento na declividade do 

talude e podem indicar uma perda de resistência do maciço, por saturação do talude por 

percolação ou fluxo superficial. 

Com a instabilidade das encostas ou cortes podem aparecer problemas 

dos por recalque no talude ou fundação. Tais recalques podem resultar na 
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mitigatórias, por meio do Programa 

o objetivo de restabelecer 

durante a construção do empreendimento, 

não apresentará condições que prejudiquem a capacidade de 

regeneração do meio no qual está inserida. Pelo contrário, é possível que a recomposição da 

área vegetal no entorno do reservatório aumente a quantidade e diversidade da fauna e da 

A implementação da vegetação nas encostas, previstas pelo Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas, também proporcionará condições para a diminuição dos 

stas e cortes provoca a instabilidade de taludes, estando 

de solo. A erosão pode ocorrer 

de a montante, rebaixamento rápido com deslizamentos superficiais não 

causa ameaça à integridade da obra, mas pode causar obstrução de drenos. 

No talude a jusante, deslizamentos rasos provocam um aumento na declividade do 

de resistência do maciço, por saturação do talude por 

Com a instabilidade das encostas ou cortes podem aparecer problemas 

dos por recalque no talude ou fundação. Tais recalques podem resultar na 
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redução da borda livre (folga) e representam um potencial para a acomodação de camadas e 

colapso do terreno. 

Deve-se levar em conta que algumas áreas parecem depressões ou afundamento

na verdade são de finalização inadequada de terraplenagem, mas mesmo assim, a causa deve 

ser determinada. 

Para as fundações, as condições geológicas

solo residual (extremamente fino), para solo saprolítico e solo litólico, com espessuras 

variando entre 1,00 m e 4,5

intercalação de argilito e siltito.

As características geotécnicas para fundações indicam que o canal do rio dos 

Patos assenta-se sobre uma base de diabásio

de sedimentos estratificados e intercalados. Praticamente não há solo orgânico, predominando 

solo litólico com blocos e placas de até 0,30

Este é um impacto negativo que poderá ocorrer de forma 

Diretamente Afetada durante o período de instalação do futuro empreendimento. A 

probabilidade de ocorrência do referido impacto é baixa e caso ocorra, será de prazo imediato, 

temporário, de baixa magnitude, média importância, parcialmente re

significativo. 

- Medidas Recomendadas

As medidas recomendadas para este impacto são controladoras e mitigatórias. 

medidas controladoras fazem parte do Programa de Monitoramento das Condicionantes 

Geológicas. A erosão nas encostas e cort

controlado por processos de aplicação de entelamento nos cortes evitando quedas de placas e 

blocos e assim desencadeando um processo erosivo e de instabilidade. Nas áreas de 
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redução da borda livre (folga) e representam um potencial para a acomodação de camadas e 

se levar em conta que algumas áreas parecem depressões ou afundamento

na verdade são de finalização inadequada de terraplenagem, mas mesmo assim, a causa deve 

Para as fundações, as condições geológicas-geotécnicas apresentam gradação de 

solo residual (extremamente fino), para solo saprolítico e solo litólico, com espessuras 

m e 4,5 m. Após essa profundidade encontra-se a rocha sã de diabásio e 

intercalação de argilito e siltito. 

As características geotécnicas para fundações indicam que o canal do rio dos 

se sobre uma base de diabásio maciço sobreposto e sotoposto a uma sequência 

de sedimentos estratificados e intercalados. Praticamente não há solo orgânico, predominando 

solo litólico com blocos e placas de até 0,30 m de diâmetro. 

Este é um impacto negativo que poderá ocorrer de forma 

Diretamente Afetada durante o período de instalação do futuro empreendimento. A 

probabilidade de ocorrência do referido impacto é baixa e caso ocorra, será de prazo imediato, 

temporário, de baixa magnitude, média importância, parcialmente re

ecomendadas 

As medidas recomendadas para este impacto são controladoras e mitigatórias. 

medidas controladoras fazem parte do Programa de Monitoramento das Condicionantes 

A erosão nas encostas e cortes provoca a instabilidade de taludes que pode

por processos de aplicação de entelamento nos cortes evitando quedas de placas e 

blocos e assim desencadeando um processo erosivo e de instabilidade. Nas áreas de 
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redução da borda livre (folga) e representam um potencial para a acomodação de camadas e 

se levar em conta que algumas áreas parecem depressões ou afundamentos e 

na verdade são de finalização inadequada de terraplenagem, mas mesmo assim, a causa deve 

geotécnicas apresentam gradação de 

solo residual (extremamente fino), para solo saprolítico e solo litólico, com espessuras 

se a rocha sã de diabásio e 

As características geotécnicas para fundações indicam que o canal do rio dos 

maciço sobreposto e sotoposto a uma sequência 

de sedimentos estratificados e intercalados. Praticamente não há solo orgânico, predominando 

Este é um impacto negativo que poderá ocorrer de forma direta na Área 

Diretamente Afetada durante o período de instalação do futuro empreendimento. A 

probabilidade de ocorrência do referido impacto é baixa e caso ocorra, será de prazo imediato, 

temporário, de baixa magnitude, média importância, parcialmente reversível e pouco 

As medidas recomendadas para este impacto são controladoras e mitigatórias. As 

medidas controladoras fazem parte do Programa de Monitoramento das Condicionantes 

es provoca a instabilidade de taludes que pode ser 

por processos de aplicação de entelamento nos cortes evitando quedas de placas e 

blocos e assim desencadeando um processo erosivo e de instabilidade. Nas áreas de 
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terraplenagem e aterros, deve

redirecionamento das águas pluviais.

A montante da área prevista para a instalação das obras ocorre diabásio maciço 

em corpo concordante (soleira) de espessura média de 80

e estratificados da formação Teresina e neste caso é possível utilizar blocos de diabásio para 

funcionar como muros de arrimo.

Após a construção da PCH

monitoramento continuado das fundações através de medidas de v

piezômetros, colocados no corpo da barragem e a jusante desta.

armado, a estanqueidade pode ser verificada na qualidade da água oriunda dos drenos e 

piezômetros colocados no corpo da barragem pela contagem volumétrica de íons dissociados 

principalmente de carbonatos. Na região em estudo, os da

que apresentassem risco de estanqueidade das fundações da PCH 

Como medida mitigatória, recomenda

e Conservação das Áreas de P

reservatório e garantir a conservação destas áreas nas margens do rio dos Patos, no topo de 

morros e nas encostas com declividade superior a 45° na área de influência do 

empreendimento. A vegetação nestes locais desempenha um importante pap

processos erosivos, principalmente ao garantir a estabilidade 

declividade superior a 45º e topo de morros

7.1.1.26. Erosão Superficial

As condições sobre processos erosivos são limitadas aos locais de agricultura 

intensa ou com exposição do solo em períodos longos sem a cobertura vegetal, agrícola ou 

não. Não existem áreas com risco de erosão no entorno 

do reservatório, nesta região 

a abertura de acessos pode ocorrer ravinamentos que são controlados por sistemas de gabiões

canaletas e escadas de diminuição de velocidade das águas pluviais.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                                        

terraplenagem e aterros, deve-se colocar gabiões com sistema de canaletas para 

redirecionamento das águas pluviais. 

A montante da área prevista para a instalação das obras ocorre diabásio maciço 

em corpo concordante (soleira) de espessura média de 80 m, intercalado por sedimentos fino

e estratificados da formação Teresina e neste caso é possível utilizar blocos de diabásio para 

funcionar como muros de arrimo. 

Após a construção da PCH KM 19, é de fundamental importância o 

monitoramento continuado das fundações através de medidas de vazão de afluentes, drenos e 

piezômetros, colocados no corpo da barragem e a jusante desta.Em barragens de concreto 

armado, a estanqueidade pode ser verificada na qualidade da água oriunda dos drenos e 

piezômetros colocados no corpo da barragem pela contagem volumétrica de íons dissociados 

principalmente de carbonatos. Na região em estudo, os dados obtidos não evidenciaram áreas 

que apresentassem risco de estanqueidade das fundações da PCH KM 19

Como medida mitigatória, recomenda-se a aplicação do Programa de Recuperação 

das Áreas de Preservação Permanente, que visa a formar a AP

reservatório e garantir a conservação destas áreas nas margens do rio dos Patos, no topo de 

morros e nas encostas com declividade superior a 45° na área de influência do 

A vegetação nestes locais desempenha um importante pap

principalmente ao garantir a estabilidade geotécnica

declividade superior a 45º e topo de morros. 

uperficial 

As condições sobre processos erosivos são limitadas aos locais de agricultura 

intensa ou com exposição do solo em períodos longos sem a cobertura vegetal, agrícola ou 

não. Não existem áreas com risco de erosão no entorno do local pretendido para a instalação 

nesta região o solo está protegido com cobertura vegetal

a abertura de acessos pode ocorrer ravinamentos que são controlados por sistemas de gabiões

canaletas e escadas de diminuição de velocidade das águas pluviais. 
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se colocar gabiões com sistema de canaletas para 

A montante da área prevista para a instalação das obras ocorre diabásio maciço 

m, intercalado por sedimentos finos 

e estratificados da formação Teresina e neste caso é possível utilizar blocos de diabásio para 

, é de fundamental importância o 

azão de afluentes, drenos e 

Em barragens de concreto 

armado, a estanqueidade pode ser verificada na qualidade da água oriunda dos drenos e 

piezômetros colocados no corpo da barragem pela contagem volumétrica de íons dissociados 

dos obtidos não evidenciaram áreas 

19. 

o Programa de Recuperação 

formar a APP no entorno do 

reservatório e garantir a conservação destas áreas nas margens do rio dos Patos, no topo de 

morros e nas encostas com declividade superior a 45° na área de influência do 

A vegetação nestes locais desempenha um importante papel na redução dos 

geotécnica das encostas com 

As condições sobre processos erosivos são limitadas aos locais de agricultura 

intensa ou com exposição do solo em períodos longos sem a cobertura vegetal, agrícola ou 

do local pretendido para a instalação 

o solo está protegido com cobertura vegetal. No entanto, durante 

a abertura de acessos pode ocorrer ravinamentos que são controlados por sistemas de gabiões, 
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A erosão superficial ocorre quando a água flui ou percola os sedimentos e solo. A 

percolação e o escoamento podem originar problemas de saturação causando perda de 

resistência geotécnica devido ao:

• “Piping”: quando a erosão começa a remover material;

• Indicação de percolação: áreas molhadas com excesso de vegetação onde o 

contato do maciço com o talude é favorável à percolação, por que o aterro próximo ao maciço 

às vezes é difícil de ser compactado.

A passagem da água pelo talude, solo e fundação (percolação) torna

problema quando os solos do maciço ou da fundação são carreados pelo fluxo de água ou 

quando ocorre um aumento de pressão na fundação.

Assim como no 

negativo e poderá ocorrer de forma direta na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento 

durante o período de instalação. A probabilidade de ocorrência é baixa e caso ocorra, será de 

prazo imediato, temporário, baixa magnitude, média importância e parcialmente reversível. 

As medidas a serem adotadas no caso de ocorrência deste impacto

significativosãocontroladoras

- Medidas Recomendadas

Para este impacto são recomendadas

Programa de Monitoramento

processos de percolação e escoamento, que podem causar perda de resist

devido ao “piping” e à indicação de percolação. 

• Drenos internos e canaletas

segurança. Incluem o dreno de pé; o tapete horizontal e o dreno vertical (ou inclinado);
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A erosão superficial ocorre quando a água flui ou percola os sedimentos e solo. A 

percolação e o escoamento podem originar problemas de saturação causando perda de 

devido ao: 

quando a erosão começa a remover material; 

Indicação de percolação: áreas molhadas com excesso de vegetação onde o 

contato do maciço com o talude é favorável à percolação, por que o aterro próximo ao maciço 

compactado. 

A passagem da água pelo talude, solo e fundação (percolação) torna

problema quando os solos do maciço ou da fundação são carreados pelo fluxo de água ou 

quando ocorre um aumento de pressão na fundação. 

Assim como no impacto Erosão nas encostas, este impacto é caracterizado como 

poderá ocorrer de forma direta na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento 

durante o período de instalação. A probabilidade de ocorrência é baixa e caso ocorra, será de 

imediato, temporário, baixa magnitude, média importância e parcialmente reversível. 

As medidas a serem adotadas no caso de ocorrência deste impacto

controladoras e mitigatórias. 

ecomendadas 

impacto são recomendadas medidas controladoras, por meio do 

Monitoramento das Condicionantes Geológicas. Essasmedidas

percolação e escoamento, que podem causar perda de resist

” e à indicação de percolação. Estes poderão ser controlados por meio de:

Drenos internos e canaletas: que interceptam e descarregam o fluxo com 

segurança. Incluem o dreno de pé; o tapete horizontal e o dreno vertical (ou inclinado);
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A erosão superficial ocorre quando a água flui ou percola os sedimentos e solo. A 

percolação e o escoamento podem originar problemas de saturação causando perda de 

Indicação de percolação: áreas molhadas com excesso de vegetação onde o 

contato do maciço com o talude é favorável à percolação, por que o aterro próximo ao maciço 

A passagem da água pelo talude, solo e fundação (percolação) torna-se um 

problema quando os solos do maciço ou da fundação são carreados pelo fluxo de água ou 

este impacto é caracterizado como 

poderá ocorrer de forma direta na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento 

durante o período de instalação. A probabilidade de ocorrência é baixa e caso ocorra, será de 

imediato, temporário, baixa magnitude, média importância e parcialmente reversível. 

As medidas a serem adotadas no caso de ocorrência deste impacto,pouco 

medidas controladoras, por meio do 

asmedidas atuam nos 

percolação e escoamento, que podem causar perda de resistência geotécnica 

ser controlados por meio de: 

que interceptam e descarregam o fluxo com 

segurança. Incluem o dreno de pé; o tapete horizontal e o dreno vertical (ou inclinado); 
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• Poços de alívio: são instalados junto aos aterros e cortes de tal

para reduzir os danos potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis. Assim 

evitam-se as subpressões que podem acarretar erosão interna do material do talude e 

controlam ainda a direção e a quantidade de fluxo sob a barragem.

Como medida mitigatória, recomenda

e Conservação das Áreas de 

reservatório e garantir a conservação destas áreas nas margens do rio dos Patos, no topo de 

morros e nas encostas com declividade superior a 45° na área de influência do 

empreendimento. A vegetação nestes locais desempenha um importante papel na redução dos 

processos erosivos e essa medida 

no entorno do reservatório

revegetação das áreas que abrigarão as instalações provisórias durante a construção do 

empreendimento, por meio do Programa de Recuperaç

atua de forma a garantira estabilidade geotécnica dessas áreas e evitar ou minimizar 

processos erosivos. 

7.1.1.27. Impermeabilização do solo

A construção da PCH

do solo, mantendo as suas características 

(formação Teresina). As pressões provenientes da coluna de água do reservatório não serão 

suficientemente grandes para a alteração da permeabilidade do leito.

Durante a instalação do empreendimento algumas áreas

suprimidas para a construção de vias de acesso, áreas de empréstimo e das estruturas da PCH

KM 19, além daquelas inundadas pelo reservatório. No entanto, a supressão vegetal não 

ocorrerá significativamente, mantendo os 

nas suas condições atuais. Portanto, este impacto pode ser considerado insignificante.

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                                        

Poços de alívio: são instalados junto aos aterros e cortes de tal

para reduzir os danos potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis. Assim 

se as subpressões que podem acarretar erosão interna do material do talude e 

controlam ainda a direção e a quantidade de fluxo sob a barragem. 

edida mitigatória, recomenda-se a aplicação do Programa de Recuperação 

e Conservação das Áreas de Preservação Permanente, que visa a formar a APP no entorno do 

reservatório e garantir a conservação destas áreas nas margens do rio dos Patos, no topo de 

os e nas encostas com declividade superior a 45° na área de influência do 

empreendimento. A vegetação nestes locais desempenha um importante papel na redução dos 

e essa medida atua de forma a garantir a estabilidade 

no entorno do reservatório. Outra medida mitigatória recomendada para esse impacto 

revegetação das áreas que abrigarão as instalações provisórias durante a construção do 

empreendimento, por meio do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

garantira estabilidade geotécnica dessas áreas e evitar ou minimizar 

Impermeabilização do solo 

A construção da PCH KM 19não afetará significantemente a impermeabilização 

do solo, mantendo as suas características naturais que são de elevada impermeabilidade 

(formação Teresina). As pressões provenientes da coluna de água do reservatório não serão 

suficientemente grandes para a alteração da permeabilidade do leito. 

Durante a instalação do empreendimento algumas áreas contendo vegetação serão 

suprimidas para a construção de vias de acesso, áreas de empréstimo e das estruturas da PCH

, além daquelas inundadas pelo reservatório. No entanto, a supressão vegetal não 

ocorrerá significativamente, mantendo os escoamentos em direção ao rio dos Patos (

nas suas condições atuais. Portanto, este impacto pode ser considerado insignificante.
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Poços de alívio: são instalados junto aos aterros e cortes de taludes servindo 

para reduzir os danos potenciais das subpressões dos materiais mais permeáveis. Assim 

se as subpressões que podem acarretar erosão interna do material do talude e 

se a aplicação do Programa de Recuperação 

formar a APP no entorno do 

reservatório e garantir a conservação destas áreas nas margens do rio dos Patos, no topo de 

os e nas encostas com declividade superior a 45° na área de influência do 

empreendimento. A vegetação nestes locais desempenha um importante papel na redução dos 

garantir a estabilidade geotécnica das áreas 

Outra medida mitigatória recomendada para esse impacto é a 

revegetação das áreas que abrigarão as instalações provisórias durante a construção do 

ão de Áreas Degradadas. Essa medida 

garantira estabilidade geotécnica dessas áreas e evitar ou minimizar os 

não afetará significantemente a impermeabilização 

naturais que são de elevada impermeabilidade 

(formação Teresina). As pressões provenientes da coluna de água do reservatório não serão 

contendo vegetação serão 

suprimidas para a construção de vias de acesso, áreas de empréstimo e das estruturas da PCH 

, além daquelas inundadas pelo reservatório. No entanto, a supressão vegetal não 

escoamentos em direção ao rio dos Patos (runoff) 

nas suas condições atuais. Portanto, este impacto pode ser considerado insignificante. 
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7.1.1.28. Alteração da Qualidade do Ar e Geração de Ruídos

Nos canteiros de obras, onde ocorre a circulação de veículos de grand

emissões atmosféricas decorrem da queima de combustíveis (

emissão de particulados da carga e descarga de solo ou matérias

etc.). A movimentação de veículos de grande porte nas vias de acess

a emissão de particulados. 

A geração de ruídos é um impacto que será registrado nas fases de construção da 

PCH KM 19. Os efeitos desse impacto estarão restritos quase que exclusivamente ao

colaboradores envolvidos com as obras. 

Esse impacto foi classi

e probabilidade certa de ocorrer na fase de instalação do empreendimento, sendo imediato, 

temporário, negativo, direto e parcialmente reversível, resultando num impacto pouco 

significativo, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias na Área Diretamente 

Afetada. 

- Medidas recomendadas:

Para esses impactos, o Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do 

Ar e Ruídos apresentará as medidas controladoras e mitigatórias, a

padrões estabelecidos pelos requisitos legais de níveis de ruídos e emissões atmosféricas, da 

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos trabalhadores, além de outras 

medidas como a umidificação dos ambientes co
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Alteração da Qualidade do Ar e Geração de Ruídos 

Nos canteiros de obras, onde ocorre a circulação de veículos de grand

emissões atmosféricas decorrem da queima de combustíveis (CO�, 

emissão de particulados da carga e descarga de solo ou matérias-primas (poeiras, pó de rocha, 

etc.). A movimentação de veículos de grande porte nas vias de acesso também deve provocar 

 

A geração de ruídos é um impacto que será registrado nas fases de construção da 

. Os efeitos desse impacto estarão restritos quase que exclusivamente ao

colaboradores envolvidos com as obras.  

e impacto foi classificado como de baixa importância, por ter magnitude baixa, 

e probabilidade certa de ocorrer na fase de instalação do empreendimento, sendo imediato, 

temporário, negativo, direto e parcialmente reversível, resultando num impacto pouco 

ficativo, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias na Área Diretamente 

Medidas recomendadas: 

Para esses impactos, o Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do 

Ar e Ruídos apresentará as medidas controladoras e mitigatórias, através do atendimento aos 

padrões estabelecidos pelos requisitos legais de níveis de ruídos e emissões atmosféricas, da 

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos trabalhadores, além de outras 

medidas como a umidificação dos ambientes com maior geração de particulados.
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Nos canteiros de obras, onde ocorre a circulação de veículos de grande porte, as 

, NO�, MP, etc.) e da 

primas (poeiras, pó de rocha, 

o também deve provocar 

A geração de ruídos é um impacto que será registrado nas fases de construção da 

. Os efeitos desse impacto estarão restritos quase que exclusivamente aos 

ficado como de baixa importância, por ter magnitude baixa, 

e probabilidade certa de ocorrer na fase de instalação do empreendimento, sendo imediato, 

temporário, negativo, direto e parcialmente reversível, resultando num impacto pouco 

ficativo, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias na Área Diretamente 

Para esses impactos, o Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do 

través do atendimento aos 

padrões estabelecidos pelos requisitos legais de níveis de ruídos e emissões atmosféricas, da 

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos trabalhadores, além de outras 

m maior geração de particulados. 
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7.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIEN

Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do Diagnóstico 

Ambiental do Meio Biótico

impactos ambientais para esse meio dividido em subgrupos.

Para este item ressalta

quando da análise e classificação dos critérios dos impactos, foram consideradas essas áreas 

conforme descrito no Capítulo 5 

meio biótico: 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

como a área que será efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas 

permanentes e temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo 

reservatório e trecho de vazão reduzida.

Área de Influência Direta (AID) 

Socioeconômico foi adotado uma faixa de 500 metros a partir da

Bentônica foi considerado o trecho do rio compreendido entre 2 km à montante do início do 

reservatório e 2 km à jusante da casa de força; no que tange à Ictiofauna, foi considerado 

como AID a região que abrange a ADA mais o trecho 

onde foram realizadas as amostragens; para as Espécies Vetores e Hospedeiras de doenças de 

interesse epidemiológico foi considerado os três municípios atingidos: Guamiranga, 

Prudentópolis e Ivaí. 

Área de Influência Ind

grupos do Meio Biótico foi considerada como a Bacia Hidrográfica do Rio dos Patos.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO BIÓTICO

Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do Diagnóstico 

Biótico, apresentado no item 6.1. O Quadro 7.1.2

impactos ambientais para esse meio dividido em subgrupos. 

Para este item ressalta-se que as áreas de influência variam por grupo e, portanto, 

quando da análise e classificação dos critérios dos impactos, foram consideradas essas áreas 

apítulo 5 – Áreas de Influência do Empreendimento, a saber

Área Diretamente Afetada (ADA) –A área diretamente afetada foi considerada 

como a área que será efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas 

permanentes e temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo 

reservatório e trecho de vazão reduzida. 

Área de Influência Direta (AID) – Para a Flora, Herpetofauna, Vetores e 

Socioeconômico foi adotado uma faixa de 500 metros a partir da ADA; para a Macrofaunda 

Bentônica foi considerado o trecho do rio compreendido entre 2 km à montante do início do 

à jusante da casa de força; no que tange à Ictiofauna, foi considerado 

como AID a região que abrange a ADA mais o trecho do rio que compreende toda a extensão 

onde foram realizadas as amostragens; para as Espécies Vetores e Hospedeiras de doenças de 

interesse epidemiológico foi considerado os três municípios atingidos: Guamiranga, 

ência Indireta (AII) - A área de influência indireta para todos os 

grupos do Meio Biótico foi considerada como a Bacia Hidrográfica do Rio dos Patos.
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BIÓTICO 

Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do Diagnóstico 

7.1.2-1 a seguir contém os 

se que as áreas de influência variam por grupo e, portanto, 

quando da análise e classificação dos critérios dos impactos, foram consideradas essas áreas 

Áreas de Influência do Empreendimento, a saber, para o 

A área diretamente afetada foi considerada 

como a área que será efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas 

permanentes e temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo 

Para a Flora, Herpetofauna, Vetores e 

ADA; para a Macrofaunda 

Bentônica foi considerado o trecho do rio compreendido entre 2 km à montante do início do 

à jusante da casa de força; no que tange à Ictiofauna, foi considerado 

do rio que compreende toda a extensão 

onde foram realizadas as amostragens; para as Espécies Vetores e Hospedeiras de doenças de 

interesse epidemiológico foi considerado os três municípios atingidos: Guamiranga, 

A área de influência indireta para todos os 

grupos do Meio Biótico foi considerada como a Bacia Hidrográfica do Rio dos Patos. 
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Quadro 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 
NAT  FORMA

Fauna 

Alteração da 
composição da fauna  

N DIR 

Aparecimento de 
speciesexóticas 

N IND 

Aparecimento de 
vetores 

N DIR 

Atropelamento de 
animais 

N IND 

Aumento da Caça N IND 

Desequilíbrioecológico N IND 

Destruição de Habitats N IND 

Dispersão de Espécies N DIR 

Empobrecimento 
Genético 

N IND 

Espécies endêmicas, 
raras ou ameaçadas 

N IND 

Interrupção da migração 
de peixes  

N DIR 

Isolamento de 
populações 

N DIR 

Mortandade de peixes N DIR 

Prejuízo de outros 
animais aquáticos  

N DIR 

Redução de estoques 
populacionais 

N DIR 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

Quadro 7.1.2-1(continua) – Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Biótico

FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV 

AID IN/OP/DE 2 3 1 2 3 1 

AII IN/OP/DE 2 3 1 2 3 2 

AID IN/OP 1 2 1 2 2 1 

AII IN/DE 1 1 1 1 2 1 

AID IN 2 2 1 1 2 1 

AII IN/OP/DE 3 3 3 2 3 2 

ADA IN/OP/DE 3 3 1 2 3 2 

AII IN 2 2 1 2 2 1 

AII IN/OP 2 3 3 1 2 2 

AII IN/OP 1 3 1 1 3 2 

AID OP 3 3 2 3 3 3 

AID IN/OP 3 2 1 2 3 1 

ADA IN/OP/DE 3 1 1 3 3 2 

AID IN/OP/DE 2 1 3 2 2 2 

AID IN/OP 2 2 3 2 3 2 
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Biótico 

 MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

MI/CT 12 
Significância 
Moderada 

MI/CT  13 
Significância 
Moderada 

MI/CT 9 Pouco Significativo 

 MI/CT 7 Pouco Significativo 

 MI/CT 9 Pouco Significativo 

MI/CT 16 
Altamente 

Significativo 

MI/CT 14 
Altamente 

Significativo 

 MI/CT 10 
Significância 
Moderada 

MI/CT  13 
Significância 
Moderada 

 MI/CT 11 
Significância 
Moderada 

MI/CT 17 
Altamente 

Significativo 

MI/CT  12 
Significância 
Moderada 

MI/CT 13 
Significância 
Moderada 

MI  12 
Significância 
Moderada 

MI/CT  14 
Altamente 

Significativo 
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Quadro 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO DO 

IMPACTO 
NAT  FORMA

Flora 

Alterações em áreas de 
ocorrência de espécies 
endêmicas raras ou 

ameaçadas. 

P IND

Contaminação biológica 
(exóticas) 

N DIR

Diminuição da abundância de 
espécies 

N IND

Diminuição de área de 
ocorrência de espécies nativas 

N DIR

Efeito de borda P DIR

Contribuição para a extinção 
das espécies 

N DIR

Fragmentação de habitats - 
isolamento 

N IND

Perda da conexão entre 
fragmentos 

N IND

Insularização (Formação de 
áreas isoladas) 

N IND

Invasão de espécies mais 
adaptadas 

N IND

Mudança de paisagem 
(Ambiente) 

P DIR

Perda da diversidade 
biológica 

N DIR

Perda da cobertura vegetal 
nativa (Floresta, campo) 

N DIR

Redução da 
variabilidadegenética 

N IND

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

Quadro 7.1.2-1 (continuação) – Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Biótico

FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV 

IND AID IN/OP 2 1 1 1 2 2 

DIR ADA IN 3 3 3 2 2 2 

IND AID IN 1 1 1 1 2 1 

DIR ADA IN 2 1 1 2 3 1 

DIR AID IN/OP 1 1 3 2 2 2 

DIR ADA IN 1 1 1 1 1 2 

IND ADA IN 1 1 1 1 1 1 

IND ADA IN 1 1 1 1 1 1 

IND ADA IN 2 2 1 1 1 1 

IND AID OP 2 2 1 1 1 2 

DIR ADA IN/OP 2 1 3 2 1 2 

DIR ADA OP 1 1 1 2 1 1 

DIR ADA OP 1 1 1 2 1 1 

IND AII OP 1 1 1 1 1 1 

Fonte: Elaboração própria. 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Biótico 

REV  MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

 MI 9 Pouco Significativo 

 CT 15 
Altamente 

Significativo 

 MI 7 Pouco Significativo 

 MI 10 
Significância 
Moderada 

 CT 11 
Significância 
Moderada 

 MI 7 Pouco Significativo 

 MI 6 Pouco Significativo 

 CT 6 Pouco Significativo 

 CT 8 Pouco Significativo 

 CT 9 Pouco Significativo 

 MI/PT 11 
Significância 
Moderada 

 MI/CT 7 Pouco Significativo 

 MI 7 Pouco Significativo 

 MI/CT 6 Pouco Significativo 
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7.1.2.1. Alteração da Composição da 

A construção do empreendimento poderá causar a alteração da composição da 

fauna, sobretudo, devido à atração de espécies exóticas e ao desenvolvimento de espécies 

oportunistas em detrimento a outras mais sensíveis e exigentes.

Estudos mostram que as invasões biológicas são a segunda maior causa de 

extinção de espécies, atrás apenas da destru

construído poderá servir como um atrativo para várias espécies migratórias que não compõem 

a avifauna local, pois formará uma superfície refletiva a ser avistada de longe pelas aves 

migratórias que sobrevoam a região. Deste modo, espécies exóticas poderão se instalar no 

local, alterando a composição da avifauna. 

As alterações no ambiente decorrentes das obras de construção do 

empreendimento podem ainda favorecer o desenvolvimento de espécies mais adaptadas

detrimento de outras mais sensíveis a modificações ambientais, tais como aquelas que 

dependem de ambientes florestais em bom estado de conservação para sobreviverem. 

O referido impacto poderá ocorrer de forma distinta nas áreas de influência do 

futuro empreendimento (ADA/AID) para anfíbios e répteis. A alteração na composição da 

fauna de anfíbios poderá ocorrer na ADA por conta de possíveis mudanças na

preservação permanente, assim como, por alterações qualidade da água do Rio dos Patos no 

trecho onde serão instaladas as estruturas necessárias para operação do empreendimento. 

Intervenções que sejam necessárias nas áreas de preservação permanente poderão impactar 

locais que podem servir de abrigo, reprodução e alimentação da herpetofauna. A alt

qualidade da água poderá influenciar a reprodução de anfíbios sensíveis a impactos antrópicos 

sendo, por tanto, importante o desenvolvimento de programa de monitoramento da qualidade 

da água durante o período de instalação e operação. 
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omposição da Fauna 

A construção do empreendimento poderá causar a alteração da composição da 

udo, devido à atração de espécies exóticas e ao desenvolvimento de espécies 

oportunistas em detrimento a outras mais sensíveis e exigentes. 

Estudos mostram que as invasões biológicas são a segunda maior causa de 

extinção de espécies, atrás apenas da destruição de habitats. De fato, o canal de adução a ser 

construído poderá servir como um atrativo para várias espécies migratórias que não compõem 

a avifauna local, pois formará uma superfície refletiva a ser avistada de longe pelas aves 

am a região. Deste modo, espécies exóticas poderão se instalar no 

local, alterando a composição da avifauna.  

As alterações no ambiente decorrentes das obras de construção do 

empreendimento podem ainda favorecer o desenvolvimento de espécies mais adaptadas

detrimento de outras mais sensíveis a modificações ambientais, tais como aquelas que 

dependem de ambientes florestais em bom estado de conservação para sobreviverem. 

O referido impacto poderá ocorrer de forma distinta nas áreas de influência do 

empreendimento (ADA/AID) para anfíbios e répteis. A alteração na composição da 

fauna de anfíbios poderá ocorrer na ADA por conta de possíveis mudanças na

preservação permanente, assim como, por alterações qualidade da água do Rio dos Patos no 

echo onde serão instaladas as estruturas necessárias para operação do empreendimento. 

Intervenções que sejam necessárias nas áreas de preservação permanente poderão impactar 

locais que podem servir de abrigo, reprodução e alimentação da herpetofauna. A alt

qualidade da água poderá influenciar a reprodução de anfíbios sensíveis a impactos antrópicos 

sendo, por tanto, importante o desenvolvimento de programa de monitoramento da qualidade 

da água durante o período de instalação e operação.  
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A construção do empreendimento poderá causar a alteração da composição da 

udo, devido à atração de espécies exóticas e ao desenvolvimento de espécies 

Estudos mostram que as invasões biológicas são a segunda maior causa de 

ição de habitats. De fato, o canal de adução a ser 

construído poderá servir como um atrativo para várias espécies migratórias que não compõem 

a avifauna local, pois formará uma superfície refletiva a ser avistada de longe pelas aves 

am a região. Deste modo, espécies exóticas poderão se instalar no 

As alterações no ambiente decorrentes das obras de construção do 

empreendimento podem ainda favorecer o desenvolvimento de espécies mais adaptadas em 

detrimento de outras mais sensíveis a modificações ambientais, tais como aquelas que 

dependem de ambientes florestais em bom estado de conservação para sobreviverem.  

O referido impacto poderá ocorrer de forma distinta nas áreas de influência do 

empreendimento (ADA/AID) para anfíbios e répteis. A alteração na composição da 

fauna de anfíbios poderá ocorrer na ADA por conta de possíveis mudanças nas áreas de 

preservação permanente, assim como, por alterações qualidade da água do Rio dos Patos no 

echo onde serão instaladas as estruturas necessárias para operação do empreendimento. 

Intervenções que sejam necessárias nas áreas de preservação permanente poderão impactar 

locais que podem servir de abrigo, reprodução e alimentação da herpetofauna. A alteração na 

qualidade da água poderá influenciar a reprodução de anfíbios sensíveis a impactos antrópicos 

sendo, por tanto, importante o desenvolvimento de programa de monitoramento da qualidade 
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Além disso, com a presença de trabalhadores durante as obras pode vir a ocorrer 

destinação inadequada de resíduos. 

presença dos trabalhadores poderá promover o aparecimento e proliferação de espécies de 

anfíbios que são generalistas, como por exemplo, a perereca

e a rã-manteiga (Leptodactyluslatrans

predadores de anfíbios.  

 Para os répteis, a alteração na composição

perda de vegetação na área de construção do canal de adução e área alagada poderá afetar 

locais de refugio e de reprodução das espécies de répteis, além de tornarem algumas espécies 

vulneráveis à caça, como é o caso dos lagartos (ex. 

A implantação 

biológicas, no regime de fluxo hídrico. Essas mudanças, em primeiro instante, são bruscas, 

onde haverá uma barreira física (barramento) a ser transposto, e que mesmo com o auxílio da 

escada ou outro mecanismo para transposição, é uma barreira que o animal não estava 

habituado a transpor (atravessar). 

Além disso, ao tentar subir o rio para realizar sua reprodução e então cruzar esta 

barreira física, as espécies da ictiofauna encontrarão um fluxo de água

ambientadas. Assim, muitas espécies podem ter seu ciclo reprodutivo alterado, bem como, 

sofrer ferimentos ao se deparar com as estruturas de alvenaria, o que pode impedir a 

continuação das mesmas, alterando a composição da ictiofau

espécies de maior porte ou de maior resistência. 

Além disso, após a implantação da PCH

haverá a mudança de um ambiente lótico (correnteza) para ambiente lêntico (remanso), o que 

também poderá acarretar alteração da composição, induzindo menor riqueza de espécies. 

A mudança do ambiente para lêntico também afetará a composição da macrofauna 

bentônica, uma vez que, determinados organismos dependem de ambientes de correnteza para 

sua sobrevivência,tais como os crustáceos (Aeglidae) e insetos (Eferemópteros, Megalópteros, 
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, com a presença de trabalhadores durante as obras pode vir a ocorrer 

tinação inadequada de resíduos. O acúmulo de resíduos proveniente das obras e da 

presença dos trabalhadores poderá promover o aparecimento e proliferação de espécies de 

ão generalistas, como por exemplo, a perereca-de-banheiro (

Leptodactyluslatrans) as quais, por sua vez também poderão atrair répteis 

Para os répteis, a alteração na composição da fauna poderá oc

erda de vegetação na área de construção do canal de adução e área alagada poderá afetar 

locais de refugio e de reprodução das espécies de répteis, além de tornarem algumas espécies 

vulneráveis à caça, como é o caso dos lagartos (ex. Tupinambismerianae

A implantação do empreendimento provocará mudanças físicas, químicas e 

biológicas, no regime de fluxo hídrico. Essas mudanças, em primeiro instante, são bruscas, 

onde haverá uma barreira física (barramento) a ser transposto, e que mesmo com o auxílio da 

canismo para transposição, é uma barreira que o animal não estava 

habituado a transpor (atravessar).  

Além disso, ao tentar subir o rio para realizar sua reprodução e então cruzar esta 

barreira física, as espécies da ictiofauna encontrarão um fluxo de água inferior ao que estavam 

ambientadas. Assim, muitas espécies podem ter seu ciclo reprodutivo alterado, bem como, 

sofrer ferimentos ao se deparar com as estruturas de alvenaria, o que pode impedir a 

continuação das mesmas, alterando a composição da ictiofauna, havendo uma seleção de 

espécies de maior porte ou de maior resistência.  

Além disso, após a implantação da PCH KM 19 e do enchimento do reservatório, 

haverá a mudança de um ambiente lótico (correnteza) para ambiente lêntico (remanso), o que 

rá acarretar alteração da composição, induzindo menor riqueza de espécies. 

A mudança do ambiente para lêntico também afetará a composição da macrofauna 

uma vez que, determinados organismos dependem de ambientes de correnteza para 

cia,tais como os crustáceos (Aeglidae) e insetos (Eferemópteros, Megalópteros, 
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, com a presença de trabalhadores durante as obras pode vir a ocorrer 

O acúmulo de resíduos proveniente das obras e da 

presença dos trabalhadores poderá promover o aparecimento e proliferação de espécies de 

banheiro (Scinaxfuscovarius) 

) as quais, por sua vez também poderão atrair répteis 

da fauna poderá ocorrer na AID. A 

erda de vegetação na área de construção do canal de adução e área alagada poderá afetar 

locais de refugio e de reprodução das espécies de répteis, além de tornarem algumas espécies 

mbismerianae).  

empreendimento provocará mudanças físicas, químicas e 

biológicas, no regime de fluxo hídrico. Essas mudanças, em primeiro instante, são bruscas, 

onde haverá uma barreira física (barramento) a ser transposto, e que mesmo com o auxílio da 

canismo para transposição, é uma barreira que o animal não estava 

Além disso, ao tentar subir o rio para realizar sua reprodução e então cruzar esta 

inferior ao que estavam 

ambientadas. Assim, muitas espécies podem ter seu ciclo reprodutivo alterado, bem como, 

sofrer ferimentos ao se deparar com as estruturas de alvenaria, o que pode impedir a 

na, havendo uma seleção de 

e do enchimento do reservatório, 

haverá a mudança de um ambiente lótico (correnteza) para ambiente lêntico (remanso), o que 

rá acarretar alteração da composição, induzindo menor riqueza de espécies.  

A mudança do ambiente para lêntico também afetará a composição da macrofauna 

uma vez que, determinados organismos dependem de ambientes de correnteza para 

cia,tais como os crustáceos (Aeglidae) e insetos (Eferemópteros, Megalópteros, 
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Tricópteros e Plecópteros). Trata

e químicas da água, podendo se tornar sinérgico.

Desta forma, este impacto caracte

na AID durante as fases de instalação, operação e desativaçãodo empreendimento. A 

probabilidade de ocorrência é média, em longo prazo e temporário. O impacto apresenta 

média magnitude, alta importância, caract

Éreversível, carecendo de medidas mitigatórias

- Medidas Recomendadas

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

do empreendimento, na busca do melhor arranjo d

causar o mínimo impacto ao ambiente. Essas medidas envolvem, por exemplo, o 

planejamento da área do reservatório, característica importante na minimização do impacto 

em questão, uma vez que serve de atrativo às esp

As medidas mitigadoras

florestais da área de influência do empreendimento bem como a recuperação das áreas a 

serem utilizadas para instalações temporárias durante as obras com vistas

fragmentação do ambiente e dos efeitos de borda e propiciar condições para o 

desenvolvimento de todas as espécies, incluindo aquelas mais sensíveis e exigentes. Estas 

medidas estão previstas no Programa de Recuperação de Áreas Degra

implantado na área de influência do empreendimento. 

Outra medida mitigatória se refere ao resgate das espécies durante a fase de 

construção do empreendimento, principalmente daquelas mais vulneráveis, através do 

Programa de Resgate de Fauna

medidas controladoras, por meio do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e 

Aquática, as quais preveem o acompanhamento das espécies na região de forma a monitorar 

os movimentos migratórios
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Tricópteros e Plecópteros). Trata-se de um impacto que interage com as características físicas 

e químicas da água, podendo se tornar sinérgico. 

Desta forma, este impacto caracteriza-se como negativo, direto e poderá ocorrer 

na AID durante as fases de instalação, operação e desativaçãodo empreendimento. A 

probabilidade de ocorrência é média, em longo prazo e temporário. O impacto apresenta 

média magnitude, alta importância, caracterizando-se como moderadamente significativo. 

Éreversível, carecendo de medidas mitigatóriase controladoras. 

Medidas Recomendadas 

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

do empreendimento, na busca do melhor arranjo de forma a minimizar a alteração do meio e 

causar o mínimo impacto ao ambiente. Essas medidas envolvem, por exemplo, o 

planejamento da área do reservatório, característica importante na minimização do impacto 

em questão, uma vez que serve de atrativo às espécies migratórias.  

mitigadoras para este impacto envolvem o manejo dos remanescentes 

florestais da área de influência do empreendimento bem como a recuperação das áreas a 

serem utilizadas para instalações temporárias durante as obras com vistas

fragmentação do ambiente e dos efeitos de borda e propiciar condições para o 

desenvolvimento de todas as espécies, incluindo aquelas mais sensíveis e exigentes. Estas 

medidas estão previstas no Programa de Recuperação de Áreas Degra

implantado na área de influência do empreendimento.  

Outra medida mitigatória se refere ao resgate das espécies durante a fase de 

construção do empreendimento, principalmente daquelas mais vulneráveis, através do 

Programa de Resgate de Fauna Terrestre e Aquática. São previstas ainda para este impacto 

medidas controladoras, por meio do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e 

Aquática, as quais preveem o acompanhamento das espécies na região de forma a monitorar 

os movimentos migratórios que poderão atrair espécies exóticas, bem como o 
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se de um impacto que interage com as características físicas 

se como negativo, direto e poderá ocorrer 

na AID durante as fases de instalação, operação e desativaçãodo empreendimento. A 

probabilidade de ocorrência é média, em longo prazo e temporário. O impacto apresenta 

se como moderadamente significativo. 

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

e forma a minimizar a alteração do meio e 

causar o mínimo impacto ao ambiente. Essas medidas envolvem, por exemplo, o 

planejamento da área do reservatório, característica importante na minimização do impacto 

para este impacto envolvem o manejo dos remanescentes 

florestais da área de influência do empreendimento bem como a recuperação das áreas a 

serem utilizadas para instalações temporárias durante as obras com vistas a evitar os efeitos da 

fragmentação do ambiente e dos efeitos de borda e propiciar condições para o 

desenvolvimento de todas as espécies, incluindo aquelas mais sensíveis e exigentes. Estas 

medidas estão previstas no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas que será 

Outra medida mitigatória se refere ao resgate das espécies durante a fase de 

construção do empreendimento, principalmente daquelas mais vulneráveis, através do 

Terrestre e Aquática. São previstas ainda para este impacto 

medidas controladoras, por meio do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e 

Aquática, as quais preveem o acompanhamento das espécies na região de forma a monitorar 

que poderão atrair espécies exóticas, bem como o 
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acompanhamento das espécies mais vulneráveis, especialmente 

Thraupidae.  

Também deverão ser tomadas medidas através d

Controle da Qualidade da Água 

Programa de Monitoramento da Vazão Mínima de Jusante.

Para a ictiofauna

presença de espécies migradoras e seus hábitos, cuja implantação 

alterar significativamente sua população. Confirmado este passivo ambiental, deve ser 

implantado um sistema de transposição de peixes, que garanta o deslocamento destas espécies 

através do barramento e assegure desta forma a manuten

transposição deve ser monitorado para verificação de sua eficiência. Todas estas medidas 

estão presentes no Programa de Monitoramento e Transposição da Ictiofauna Migradora.

Por fim, durante a instalação e operação do empree

implementado o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Programa de 

Educação Ambiental que deverá contemplar treinamento dos trabalhadores envolvidos nas 

obras, para diminuir a pressão sobre a fauna local.

7.1.2.2. Aparecimento de E

O aparecimento de espécies exóticas está vinculado com o aumento da população 

humana na região do empreendimento durante as obras, ocorrendo à atração de fauna 

sinantrópica de outras regiões que poderão migrar para a região de influênci

empreendimento, o que poderá causar outros impactos como o desequilíbrio ecológico, 

principalmente devido à competição pelos nichos de alimentação e nidificação existentes nas 

proximidades do Rio dos Patos.

O aparecimento de espécies exóticas poderá s

na região do canal de adução e na área a ser alagada pelo reservatório após o barramento do 
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acompanhamento das espécies mais vulneráveis, especialmente 

Também deverão ser tomadas medidas através do Programa de Monitoramento e 

Controle da Qualidade da Água Superficial e monitoramento da vazão mínima, por meio do 

Programa de Monitoramento da Vazão Mínima de Jusante. 

Para a ictiofaunapropõe-se como medida mitigatória o monitoramento que ateste a 

presença de espécies migradoras e seus hábitos, cuja implantação do empreendimento possa 

alterar significativamente sua população. Confirmado este passivo ambiental, deve ser 

implantado um sistema de transposição de peixes, que garanta o deslocamento destas espécies 

através do barramento e assegure desta forma a manutenção da espécie. Este sistema de 

transposição deve ser monitorado para verificação de sua eficiência. Todas estas medidas 

estão presentes no Programa de Monitoramento e Transposição da Ictiofauna Migradora.

Por fim, durante a instalação e operação do empree

implementado o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Programa de 

deverá contemplar treinamento dos trabalhadores envolvidos nas 

obras, para diminuir a pressão sobre a fauna local. 

Espécies Exóticas 

O aparecimento de espécies exóticas está vinculado com o aumento da população 

humana na região do empreendimento durante as obras, ocorrendo à atração de fauna 

sinantrópica de outras regiões que poderão migrar para a região de influênci

empreendimento, o que poderá causar outros impactos como o desequilíbrio ecológico, 

competição pelos nichos de alimentação e nidificação existentes nas 

proximidades do Rio dos Patos. 

O aparecimento de espécies exóticas poderá ser reforçado com aves domesticadas 

na região do canal de adução e na área a ser alagada pelo reservatório após o barramento do 
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acompanhamento das espécies mais vulneráveis, especialmente Anatidae, Picidae e 

o Programa de Monitoramento e 

Superficial e monitoramento da vazão mínima, por meio do 

se como medida mitigatória o monitoramento que ateste a 

do empreendimento possa 

alterar significativamente sua população. Confirmado este passivo ambiental, deve ser 

implantado um sistema de transposição de peixes, que garanta o deslocamento destas espécies 

ção da espécie. Este sistema de 

transposição deve ser monitorado para verificação de sua eficiência. Todas estas medidas 

estão presentes no Programa de Monitoramento e Transposição da Ictiofauna Migradora. 

ndimento deverá ser 

implementado o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Programa de 

deverá contemplar treinamento dos trabalhadores envolvidos nas 

O aparecimento de espécies exóticas está vinculado com o aumento da população 

humana na região do empreendimento durante as obras, ocorrendo à atração de fauna 

sinantrópica de outras regiões que poderão migrar para a região de influência do 

empreendimento, o que poderá causar outros impactos como o desequilíbrio ecológico, 

competição pelos nichos de alimentação e nidificação existentes nas 

er reforçado com aves domesticadas 

na região do canal de adução e na área a ser alagada pelo reservatório após o barramento do 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Rio dos Patos. Como é o caso do aparecimento 

(Linnaeus, 1758). Essa espécie não tem inimigos na

demais, competindo por alimento e pelos sítios de nidificação e abrigo.

Em decorrência da formação do reservatório, as espécies exóticas da ictiofauna 

provenientes de escapes de tanques de piscicultura da região po

tilápia que se adapta em ambiente de água tranquila e estabelece sua alimentação e 

reprodução neste ambiente favorável.

A alteração no regime do fluxo na área onde será construído o reservatório poderá 

promover o aparecimento de

maior importância: 

- Corbiculaflumínea

tubos e canais de água doce, em sistemas de refrigeração de usinas, além de exercer 

dominância dos hábitats aquáticos.

- Dreissenapolymorpha

pela Europa no início do século XIX e apresenta

sérios da América do Norte. Possui capacidade de obstruir tubulações c

prejuízos. Além disso, o mexilhão

e levar à extinção muitas espécies aquáticas.

- Limnoperna fortunei

molusco bivalve da família 

sudeste asiático, considerada uma espécie de grande potencial de impacto devido a suas 

características biológicas. Os danos ecológicos causados por 

são semelhantes àqueles causados por 

Norte. Os causados pelo mexilhão dourado vão desde a variação na composição da 

comunidade bêntica, com a remoção de moluscos nativos e um aumento na abundância e 

distribuição de outros 
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Rio dos Patos. Como é o caso do aparecimento do pato-selvagem, 

(Linnaeus, 1758). Essa espécie não tem inimigos naturais e sua população pode sobrepujar as 

demais, competindo por alimento e pelos sítios de nidificação e abrigo. 

Em decorrência da formação do reservatório, as espécies exóticas da ictiofauna 

provenientes de escapes de tanques de piscicultura da região poderão se proliferar, como a 

tilápia que se adapta em ambiente de água tranquila e estabelece sua alimentação e 

reprodução neste ambiente favorável. 

A alteração no regime do fluxo na área onde será construído o reservatório poderá 

o aparecimento de espécies exóticas na bentofauna, com destaque dos moluscos de 

Corbiculaflumínea : molusco asiático que causa grandes problemas obstruindo 

tubos e canais de água doce, em sistemas de refrigeração de usinas, além de exercer 

os hábitats aquáticos. 

Dreissenapolymorpha: também conhecido como mexilhão

pela Europa no início do século XIX e apresenta-se como um dos problemas ambientais mais 

sérios da América do Norte. Possui capacidade de obstruir tubulações c

prejuízos. Além disso, o mexilhão-zebra pode causar modificações na ecologia de rios e lagos 

e levar à extinção muitas espécies aquáticas. 

Limnoperna fortunei: vulgarmente conhecido como mexilhão

molusco bivalve da família Mytilidae. A espécie é nativa de rios e arroios chineses e do 

sudeste asiático, considerada uma espécie de grande potencial de impacto devido a suas 

características biológicas. Os danos ecológicos causados por L. fortunei

àqueles causados por Dreissenapolymorpha (mexilhão-

Norte. Os causados pelo mexilhão dourado vão desde a variação na composição da 

comunidade bêntica, com a remoção de moluscos nativos e um aumento na abundância e 

 grupos, como Oligochaeta, Hirudinea, diversos 
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selvagem, Cairinamoschata 

turais e sua população pode sobrepujar as 

 

Em decorrência da formação do reservatório, as espécies exóticas da ictiofauna 

derão se proliferar, como a 

tilápia que se adapta em ambiente de água tranquila e estabelece sua alimentação e 

A alteração no regime do fluxo na área onde será construído o reservatório poderá 

espécies exóticas na bentofauna, com destaque dos moluscos de 

: molusco asiático que causa grandes problemas obstruindo 

tubos e canais de água doce, em sistemas de refrigeração de usinas, além de exercer 

também conhecido como mexilhão-zebra se disseminou 

se como um dos problemas ambientais mais 

sérios da América do Norte. Possui capacidade de obstruir tubulações causando grandes 

zebra pode causar modificações na ecologia de rios e lagos 

: vulgarmente conhecido como mexilhão-dourado, é um 

Mytilidae. A espécie é nativa de rios e arroios chineses e do 

sudeste asiático, considerada uma espécie de grande potencial de impacto devido a suas 

L. fortunei na América do Sul 

-zebra) na América do 

Norte. Os causados pelo mexilhão dourado vão desde a variação na composição da 

comunidade bêntica, com a remoção de moluscos nativos e um aumento na abundância e 

grupos, como Oligochaeta, Hirudinea, diversos crustáceos, 
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Chironomidae, Turbellaria e Nematoda, até modificações na cadeia trófica, pelas quais 

espécies malacófagas são beneficiadas em detrimento de outras. 

- Melanoidestuberculatus

rapidamente pelas principais bacias brasileiras. Atualmente é encontrada em praticamente 

todo o alto Paraná, Pantanal e afluentes da bacia Amazônica. Trata

partenogenética com certo grau de resistência à poluição e, p

compete diretamente com as espécies nativas. 

A construção do canal de adução será um atrativo para várias espécies migratórias 

que não compõem a mastofauna local, como o grupo semi

RodentiaBowdich, 1821, e possivelmente da Ordem 

ampliação do seu habitat. Portanto, o respectivo canal pode aumentar o efeito de borda do 

ecossistema aquático como um todo, favorecendo

qualidade de habitat florestal para espécies locais.

Com relação aherpetofauna, conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental 

(Item 6.2.5), não foram identificadas espécie

portanto para este grupo o impacto ambiental será ins

Este impacto será de natureza negativa, forma de manifestação indireta, abrangerá 

a AII do empreendimento, durante as fases de instalação, operação e desenvolvimento.

probabilidade de ocorrência é média, duração 

reversível, constituindo um fato de alta importância, magnitude média com significância 

moderada.As medidas recomendadas são de natureza controladora e mitigatória.

- Medidas Recomendadas

Para o controle do aparecimento das espécies exótic

implantação do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática atendendo então 

as espécies locais de forma a facilitar a manutenção de suas populações. O Programa de 
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Chironomidae, Turbellaria e Nematoda, até modificações na cadeia trófica, pelas quais 

espécies malacófagas são beneficiadas em detrimento de outras.  

Melanoidestuberculatus: espécie euroasiática que vem se espalhando 

rapidamente pelas principais bacias brasileiras. Atualmente é encontrada em praticamente 

todo o alto Paraná, Pantanal e afluentes da bacia Amazônica. Trata

partenogenética com certo grau de resistência à poluição e, portanto, espalha

compete diretamente com as espécies nativas.  

A construção do canal de adução será um atrativo para várias espécies migratórias 

que não compõem a mastofauna local, como o grupo semi-aquático

, 1821, e possivelmente da Ordem Didelphimorphia

ampliação do seu habitat. Portanto, o respectivo canal pode aumentar o efeito de borda do 

ecossistema aquático como um todo, favorecendo espécies oportunistas e reduzindo a 

tat florestal para espécies locais. 

Com relação aherpetofauna, conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental 

(Item 6.2.5), não foram identificadas espécies exóticas na área de influência da PCH KM 

portanto para este grupo o impacto ambiental será insignificante. 

Este impacto será de natureza negativa, forma de manifestação indireta, abrangerá 

a AII do empreendimento, durante as fases de instalação, operação e desenvolvimento.

rrência é média, duração à longo prazo, temporariament

reversível, constituindo um fato de alta importância, magnitude média com significância 

As medidas recomendadas são de natureza controladora e mitigatória.

ecomendadas 

Para o controle do aparecimento das espécies exótic

implantação do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática atendendo então 

as espécies locais de forma a facilitar a manutenção de suas populações. O Programa de 
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Chironomidae, Turbellaria e Nematoda, até modificações na cadeia trófica, pelas quais 

que vem se espalhando 

rapidamente pelas principais bacias brasileiras. Atualmente é encontrada em praticamente 

todo o alto Paraná, Pantanal e afluentes da bacia Amazônica. Trata-se deuma espécie 

ortanto, espalha-se rapidamente e 

A construção do canal de adução será um atrativo para várias espécies migratórias 

aquáticos da Ordem 

Didelphimorphia Gill, 1872, pela 

ampliação do seu habitat. Portanto, o respectivo canal pode aumentar o efeito de borda do 

espécies oportunistas e reduzindo a 

Com relação aherpetofauna, conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental 

área de influência da PCH KM 19, 

Este impacto será de natureza negativa, forma de manifestação indireta, abrangerá 

a AII do empreendimento, durante as fases de instalação, operação e desenvolvimento. A 

longo prazo, temporariamente e parcialmente 

reversível, constituindo um fato de alta importância, magnitude média com significância 

As medidas recomendadas são de natureza controladora e mitigatória. 

Para o controle do aparecimento das espécies exóticas recomenda-se a 

implantação do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática atendendo então 

as espécies locais de forma a facilitar a manutenção de suas populações. O Programa de 
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Resgate de Fauna Terrestre e Aquática auxiliará para 

encaminhamento adequado de espécies nativas e exóticas que forem resgatadas. 

Recomenda-se uma análise 

prover informação para evitar o movimento indesejado de indivíduos, nes

involuntárias ou ilegais, e uma análise das potenciais fontes de introdução acidental e 

voluntária de espécies. Também é recomendada a construção de ambientes artificiais para 

abrigar as populações locais, especialmente os mamíferos da Ord

Didelphimorphia e a reintrodução de espécies nativas extintas localmente.

Quanto à ictiofauna deverá haver o monitoramento do reservatório bem como a 

orientação aos piscicultores da região para minimizar o impacto, evitando

as espécies nativas e as exóticas.

As medidas mitigadoras provenientes do aparecimento de moluscos na bentofauna 

deverão ser implementadas na fase da operação do empreendimento, por meio de um 

programa de monitoramento das espécies exótica

pesquisas acadêmicas que auxiliem o desenvolvimento de metodologias para o controle de 

moluscos exóticos. 

7.1.2.3. Aparecimento de Vetores

As modificações ambientais que ocorrerão com a instalação do empreendimento 

poderão propiciar o aparecimento de vetores e a atração de fauna sinantrópica em função do 

fornecimento de ambientes propícios para o seu desenvolvimento. 

reservatório, pequenas áreas que ser

favorecer a proliferação de organismos de interesse epidemiológico tais como, moluscos e 

insetos. 

A construção do reservatório poderá ocasionar o aparecimento de vetores de 

veiculação hídrica. Dentre eles, os caramujos da família Planorbidae (Gênero 
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Resgate de Fauna Terrestre e Aquática auxiliará para a mitigação deste impacto através do 

encaminhamento adequado de espécies nativas e exóticas que forem resgatadas. 

se uma análise das rotas e vetores de dispersão de espécies, visando 

prover informação para evitar o movimento indesejado de indivíduos, nes

involuntárias ou ilegais, e uma análise das potenciais fontes de introdução acidental e 

voluntária de espécies. Também é recomendada a construção de ambientes artificiais para 

abrigar as populações locais, especialmente os mamíferos da Ordem 

e a reintrodução de espécies nativas extintas localmente.

Quanto à ictiofauna deverá haver o monitoramento do reservatório bem como a 

orientação aos piscicultores da região para minimizar o impacto, evitando

as espécies nativas e as exóticas. 

As medidas mitigadoras provenientes do aparecimento de moluscos na bentofauna 

deverão ser implementadas na fase da operação do empreendimento, por meio de um 

programa de monitoramento das espécies exóticas e qualidade da água, além de incentivo a 

pesquisas acadêmicas que auxiliem o desenvolvimento de metodologias para o controle de 

Aparecimento de Vetores 

As modificações ambientais que ocorrerão com a instalação do empreendimento 

propiciar o aparecimento de vetores e a atração de fauna sinantrópica em função do 

fornecimento de ambientes propícios para o seu desenvolvimento. Com a

vatório, pequenas áreas que serão alagadas e o surgimento de plantas aquáticas pode

favorecer a proliferação de organismos de interesse epidemiológico tais como, moluscos e 

construção do reservatório poderá ocasionar o aparecimento de vetores de 

veiculação hídrica. Dentre eles, os caramujos da família Planorbidae (Gênero 
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deste impacto através do 

encaminhamento adequado de espécies nativas e exóticas que forem resgatadas.  

das rotas e vetores de dispersão de espécies, visando a 

prover informação para evitar o movimento indesejado de indivíduos, nesse caso por vias 

involuntárias ou ilegais, e uma análise das potenciais fontes de introdução acidental e 

voluntária de espécies. Também é recomendada a construção de ambientes artificiais para 

em Rodentia e da Ordem 

e a reintrodução de espécies nativas extintas localmente. 

Quanto à ictiofauna deverá haver o monitoramento do reservatório bem como a 

orientação aos piscicultores da região para minimizar o impacto, evitando a competição entre 

As medidas mitigadoras provenientes do aparecimento de moluscos na bentofauna 

deverão ser implementadas na fase da operação do empreendimento, por meio de um 

s e qualidade da água, além de incentivo a 

pesquisas acadêmicas que auxiliem o desenvolvimento de metodologias para o controle de 

As modificações ambientais que ocorrerão com a instalação do empreendimento 

propiciar o aparecimento de vetores e a atração de fauna sinantrópica em função do 

Com a construção do 

ão alagadas e o surgimento de plantas aquáticas podem 

favorecer a proliferação de organismos de interesse epidemiológico tais como, moluscos e 

construção do reservatório poderá ocasionar o aparecimento de vetores de 

veiculação hídrica. Dentre eles, os caramujos da família Planorbidae (Gênero Biomphalaria), 
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que podem ser vetores da esquistossomose (barrigad’água). Estes organismos costumam 

habitar ambientes lênticos com menos de dois metros de profundidade, junto à vegetação 

semi-aquática e aquática. A espécie 

distribuição e à alta morbidade da esquistossomíasemansônica no Brasil, advindo, desse fato, 

sua grande importância em saúde pública. Há também os moluscos do gênero 

vivem em ambientes alagadiços e podem ser vetores da fasciolo

caprinos, suínos, ovinos e raramente o homem.

A implantação 

PCHs,em geral levam à migração de pessoas de uma região para outra e consequentemente a 

proliferação de doenças entre os humanos, especialmente aquelas transmitidas por insetos.

Dentre estes, destaca-se a família Culicidae (mosquitos e pernilongos), sendo o gênero 

Anopheles de grande importância médica como possível vetor da malária. 

Culicidae se desenvolvem em corpos d'água parados, sendo favorecidos pela formação de 

reservatórios. Os mosquitos deste gênero têm grande importância médica

principais vetores de Plasmodium

Cabe citar ainda os dípteros ve

transmissores da febre amarela, dengue e

Neste contexto o aparecimento de vetores é parte integrante da matriz de impactos 

que poderão ocorrer na área de 

que poderá ocorrer de forma direta nas áreas de influência do empreendimento (AID) nas 

fases de instalação e operação do empreendimento. Aprobabilidade de ocorrência é baixa e 

caso ocorra, será de médio prazo, de forma temporária, média magnitude, média importância, 

reversível e pouco significativo caso sejam adotadas 

Trata-se de um impacto com interação do tipo sinérgico que deve ser monitorado e controlado 

juntamente com demais impactos apresentados ao longo deste RAS.
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que podem ser vetores da esquistossomose (barrigad’água). Estes organismos costumam 

habitar ambientes lênticos com menos de dois metros de profundidade, junto à vegetação 

aquática e aquática. A espécie Biomphalariaglabrata está comumente as

distribuição e à alta morbidade da esquistossomíasemansônica no Brasil, advindo, desse fato, 

sua grande importância em saúde pública. Há também os moluscos do gênero 

vivem em ambientes alagadiços e podem ser vetores da fasciolose, doença que atinge bovinos, 

caprinos, suínos, ovinos e raramente o homem. 

A implantação de empreendimentos de desenvolvimento regional

levam à migração de pessoas de uma região para outra e consequentemente a 

doenças entre os humanos, especialmente aquelas transmitidas por insetos.

se a família Culicidae (mosquitos e pernilongos), sendo o gênero 

de grande importância médica como possível vetor da malária. 

se desenvolvem em corpos d'água parados, sendo favorecidos pela formação de 

reservatórios. Os mosquitos deste gênero têm grande importância médica

Plasmodium, protozoário causador da malária e da filaríase linfática.

ípteros vetores das famílias PsichodidaeeSimulidae

febre amarela, dengue e leishmaniose.  

Neste contexto o aparecimento de vetores é parte integrante da matriz de impactos 

que poderão ocorrer na área de influência do empreendimento. Este é um impacto negativo 

que poderá ocorrer de forma direta nas áreas de influência do empreendimento (AID) nas 

fases de instalação e operação do empreendimento. Aprobabilidade de ocorrência é baixa e 

dio prazo, de forma temporária, média magnitude, média importância, 

reversível e pouco significativo caso sejam adotadas medidas mitigadoras e controladoras.

se de um impacto com interação do tipo sinérgico que deve ser monitorado e controlado 

ente com demais impactos apresentados ao longo deste RAS. 
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que podem ser vetores da esquistossomose (barrigad’água). Estes organismos costumam 

habitar ambientes lênticos com menos de dois metros de profundidade, junto à vegetação 

está comumente associada à vasta 

distribuição e à alta morbidade da esquistossomíasemansônica no Brasil, advindo, desse fato, 

sua grande importância em saúde pública. Há também os moluscos do gênero Lymnaea, que 

se, doença que atinge bovinos, 

empreendimentos de desenvolvimento regional, tais como as 

levam à migração de pessoas de uma região para outra e consequentemente a 

doenças entre os humanos, especialmente aquelas transmitidas por insetos. 

se a família Culicidae (mosquitos e pernilongos), sendo o gênero 

de grande importância médica como possível vetor da malária. As larvas dos 

se desenvolvem em corpos d'água parados, sendo favorecidos pela formação de 

reservatórios. Os mosquitos deste gênero têm grande importância médica, pois são os 

, protozoário causador da malária e da filaríase linfática. 

eSimulidae que são potenciais 

Neste contexto o aparecimento de vetores é parte integrante da matriz de impactos 

. Este é um impacto negativo 

que poderá ocorrer de forma direta nas áreas de influência do empreendimento (AID) nas 

fases de instalação e operação do empreendimento. Aprobabilidade de ocorrência é baixa e 

dio prazo, de forma temporária, média magnitude, média importância, 

mitigadoras e controladoras. 

se de um impacto com interação do tipo sinérgico que deve ser monitorado e controlado 
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- Medidas Recomendadas

Recomenda-se como medida mitigadora a gestão adequada dos resíduos gerados 

durante as obras de construção do empreendimento, através do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos com o objetivo de evitar que a destinação inadequada desses resíduos possa 

propiciar o surgimento de criadouros para espécies de vetores epidemiológicos tais como 

insetos e roedores (ratos). Como medida controladora, 

vetores que possam vir a causar doenças por meio do Plano de Controle de Vetores 

Epidemiológicos que deverá abranger a ADA e a AID do futuro empreendimento.

7.1.2.4. Atropelamento de 

O aumento da circulação de veículos nas vias de acesso aos locais das obras de 

instalação do futuro empreendimento poderá ocasionar atropelamento de animai

Este impacto atingirá a fauna terrestre e será de natureza negativa, se 

manifestando de forma indireta, com abrangência da AII durante as fases de instalação e 

desativaçãodo empreendimento. Sua probabilidade de ocorrência é baixa, sua duração é de 

curto prazo, é temporário de baixa magnitude, de média importância, sendo reversível. Assim, 

sua significância é pouca, necessitando de medidas 

 - Medidas Recomendadas

A primeira medida a ser tomada é de caráter 

Segurança e Alerta, no qual deverá ser sinalizadas as vias de acesso com maior movimentação 

com placas educativas e de cuidado com o atropelamento da fauna. Juntamente, o 

de educação ambiental deverá 

demais profissionais que trabalharão na construção dos acessos

tomados para evitar o atropelamento de animais

deverá atingir a população local, enfa

respeito à sinalização. 
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ecomendadas 

se como medida mitigadora a gestão adequada dos resíduos gerados 

durante as obras de construção do empreendimento, através do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos com o objetivo de evitar que a destinação inadequada desses resíduos possa 

opiciar o surgimento de criadouros para espécies de vetores epidemiológicos tais como 

insetos e roedores (ratos). Como medida controladora, pode-se citar o acompanhamento dos 

vetores que possam vir a causar doenças por meio do Plano de Controle de Vetores 

Epidemiológicos que deverá abranger a ADA e a AID do futuro empreendimento.

Atropelamento de Animais 

O aumento da circulação de veículos nas vias de acesso aos locais das obras de 

instalação do futuro empreendimento poderá ocasionar atropelamento de animai

Este impacto atingirá a fauna terrestre e será de natureza negativa, se 

manifestando de forma indireta, com abrangência da AII durante as fases de instalação e 

desativaçãodo empreendimento. Sua probabilidade de ocorrência é baixa, sua duração é de 

o prazo, é temporário de baixa magnitude, de média importância, sendo reversível. Assim, 

sua significância é pouca, necessitando de medidas mitigatórias e controladoras.

ecomendadas 

A primeira medida a ser tomada é de caráter mitigatório, através do Programa de 

Segurança e Alerta, no qual deverá ser sinalizadas as vias de acesso com maior movimentação 

com placas educativas e de cuidado com o atropelamento da fauna. Juntamente, o 

deverá orientar os trabalhadores, motoristas, operadores de máquinas e 

demais profissionais que trabalharão na construção dos acessos sobre os cuidados a serem 

tomados para evitar o atropelamento de animais. O Programa de Educação Ambiental 

população local, enfatizando a necessidade de conservação da fauna local, e 
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se como medida mitigadora a gestão adequada dos resíduos gerados 

durante as obras de construção do empreendimento, através do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos com o objetivo de evitar que a destinação inadequada desses resíduos possa 

opiciar o surgimento de criadouros para espécies de vetores epidemiológicos tais como 

se citar o acompanhamento dos 

vetores que possam vir a causar doenças por meio do Plano de Controle de Vetores 

Epidemiológicos que deverá abranger a ADA e a AID do futuro empreendimento. 

O aumento da circulação de veículos nas vias de acesso aos locais das obras de 

instalação do futuro empreendimento poderá ocasionar atropelamento de animais.  

Este impacto atingirá a fauna terrestre e será de natureza negativa, se 

manifestando de forma indireta, com abrangência da AII durante as fases de instalação e 

desativaçãodo empreendimento. Sua probabilidade de ocorrência é baixa, sua duração é de 

o prazo, é temporário de baixa magnitude, de média importância, sendo reversível. Assim, 

mitigatórias e controladoras. 

através do Programa de 

Segurança e Alerta, no qual deverá ser sinalizadas as vias de acesso com maior movimentação 

com placas educativas e de cuidado com o atropelamento da fauna. Juntamente, o Programa 

motoristas, operadores de máquinas e 

sobre os cuidados a serem 

Programa de Educação Ambiental também 

tizando a necessidade de conservação da fauna local, e 
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Como medida controladora, através do Programa de Monitoramento da Fauna, 

deverá ser realizado o monitoramento das espécies ao longo de toda a faixa onde serão 

construídas as vias de acesso, fazendo com que o respectivo impacto seja contemplado por 

medidas mitigadoras e compensatórias a serem realizadas na área de influência.

se a realização de convênio para identificação dos animais atropelados e monitoramento da 

população das espécies susceptíveis que ocorrem na área dos empreendimentos, visando a 

possível reposição dos indivíduos.

7.1.2.5. Aumento da Caça 

As alterações no meio ambiente na área de influência do empreendimento 

somadas ao aumento da presença de pessoas por conta d

algumas espécies mais vulneráveis à caça.

encontradas na região, como a da Figura 7.1.2

Figura 7.1.2-1- Armadilha artesanal par
empreendimentos (

Com a ocupação da área pelos trabalhadores e máquinas, pode ocorrer um 

aumento da atividade cinegética

melhoria dos acessos, causando sérios prejuízos às espécies, sobretudo da avifauna, 

mastofauna e herpetofauna.
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Como medida controladora, através do Programa de Monitoramento da Fauna, 

deverá ser realizado o monitoramento das espécies ao longo de toda a faixa onde serão 

s de acesso, fazendo com que o respectivo impacto seja contemplado por 

medidas mitigadoras e compensatórias a serem realizadas na área de influência.

ealização de convênio para identificação dos animais atropelados e monitoramento da 

ção das espécies susceptíveis que ocorrem na área dos empreendimentos, visando a 

possível reposição dos indivíduos. 

 

As alterações no meio ambiente na área de influência do empreendimento 

somadas ao aumento da presença de pessoas por conta das obras de construção podem tornar 

algumas espécies mais vulneráveis à caça. Ressalta-se que várias armadilhar foram 

encontradas na região, como a da Figura 7.1.2-1. 

Armadilha artesanal para aves avistada durante as incursões na na área de influência direta dos 
empreendimentos (7.218.361 S , 504.622 E,  em UTM). 

Foto: Francisco Zpevak, 2012 

Com a ocupação da área pelos trabalhadores e máquinas, pode ocorrer um 

aumento da atividade cinegética na região em virtude da construção do canteiro de obras e da 

melhoria dos acessos, causando sérios prejuízos às espécies, sobretudo da avifauna, 

mastofauna e herpetofauna. 
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Como medida controladora, através do Programa de Monitoramento da Fauna, 

deverá ser realizado o monitoramento das espécies ao longo de toda a faixa onde serão 

s de acesso, fazendo com que o respectivo impacto seja contemplado por 

medidas mitigadoras e compensatórias a serem realizadas na área de influência. Recomenda-

ealização de convênio para identificação dos animais atropelados e monitoramento da 

ção das espécies susceptíveis que ocorrem na área dos empreendimentos, visando a 

As alterações no meio ambiente na área de influência do empreendimento 

as obras de construção podem tornar 

se que várias armadilhar foram 

 
a aves avistada durante as incursões na na área de influência direta dos 

Com a ocupação da área pelos trabalhadores e máquinas, pode ocorrer um 

na região em virtude da construção do canteiro de obras e da 

melhoria dos acessos, causando sérios prejuízos às espécies, sobretudo da avifauna, 
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De fato, as aves mais visadas pelos caçadores são as denominadas cinegéticas, da 

família dos anatídeos (patos, cisnes e gansos), cracídeos (mutuns, jacus, aracuãs e jacutingas) 

e tinamídeos (nhambus e macucos). Os cracídeos e tiramídeos já haviam sido detectados com 

populações pouco significativas na fase de diagnóstico, conforme relatad

Diagnóstico da Avifauna.  

A alteração do ambiente pode favorecer a caça de espécies da mastofauna

principalmente da ordem dos carnívoros. A falta de informação leva a caça indiscriminada 

dessas espécies por serem consideradas nocivas às atividades antrópicas na região. De acordo 

com as informações levantadas na etapa de diagnóstico da mastofauna

6.2.3. - Diagnóstico da Mastofauna, há espécies na região que se destacam por ser alvo de 

caça. É o que ocorre, por exemplo, com o bugio, espécie que era abundante na região, mas 

teve sua população bastante reduzida por ser alvo fácil dos ca

margens do rio dos Patos. Juntamente a Ordem Carnivora, os primatas também sofrem com a 

caça tanto para alimentação como para evitar supostos prejuízos à atividade agrícola. Cabe 

citar ainda o veado-catingueiro, outra espécie amea

excursões clandestinas nas margens do rio dos Patos e seus afluentes.

Não foram encontradas evidências de ocorrência de espécies cinegéticas de 

anfíbios na área de influência do empreendimento, de acordo com o item 6.2

da Herpetofauna. Entretanto, para os répteis pode

Tupinambismerianae (lagarto), perseguida pelo homem por apresentar o hábito de se 

alimentar de ovos e filhotes de aves domésticas (galinhas). 

Dadas as evidências d

vulneráveis a esta, se faz necessário dar atenção especial para que a presença humana e as 

modificações no ambiente não causem maiores prejuízos a essas espécies dando espaço para a 

ocorrência da caça na região. 

Este é um impacto negativo, indireto, que poderá ocorrer na 

instalação do empreendimento. 
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De fato, as aves mais visadas pelos caçadores são as denominadas cinegéticas, da 

mília dos anatídeos (patos, cisnes e gansos), cracídeos (mutuns, jacus, aracuãs e jacutingas) 

e tinamídeos (nhambus e macucos). Os cracídeos e tiramídeos já haviam sido detectados com 

populações pouco significativas na fase de diagnóstico, conforme relatad

 

A alteração do ambiente pode favorecer a caça de espécies da mastofauna

principalmente da ordem dos carnívoros. A falta de informação leva a caça indiscriminada 

dessas espécies por serem consideradas nocivas às atividades antrópicas na região. De acordo 

com as informações levantadas na etapa de diagnóstico da mastofauna

Diagnóstico da Mastofauna, há espécies na região que se destacam por ser alvo de 

caça. É o que ocorre, por exemplo, com o bugio, espécie que era abundante na região, mas 

teve sua população bastante reduzida por ser alvo fácil dos caçadores que andavam pelas 

margens do rio dos Patos. Juntamente a Ordem Carnivora, os primatas também sofrem com a 

caça tanto para alimentação como para evitar supostos prejuízos à atividade agrícola. Cabe 

catingueiro, outra espécie ameaça pela caça predatória, realizada em 

excursões clandestinas nas margens do rio dos Patos e seus afluentes. 

Não foram encontradas evidências de ocorrência de espécies cinegéticas de 

anfíbios na área de influência do empreendimento, de acordo com o item 6.2

da Herpetofauna. Entretanto, para os répteis pode-se considerar a espécie 

(lagarto), perseguida pelo homem por apresentar o hábito de se 

alimentar de ovos e filhotes de aves domésticas (galinhas).  

Dadas as evidências da atividade cinegética na região e a presença de espécies 

vulneráveis a esta, se faz necessário dar atenção especial para que a presença humana e as 

modificações no ambiente não causem maiores prejuízos a essas espécies dando espaço para a 

ça na região.  

Este é um impacto negativo, indireto, que poderá ocorrer na 

instalação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, 
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De fato, as aves mais visadas pelos caçadores são as denominadas cinegéticas, da 

mília dos anatídeos (patos, cisnes e gansos), cracídeos (mutuns, jacus, aracuãs e jacutingas) 

e tinamídeos (nhambus e macucos). Os cracídeos e tiramídeos já haviam sido detectados com 

populações pouco significativas na fase de diagnóstico, conforme relatado no item 6.2.4. - 

A alteração do ambiente pode favorecer a caça de espécies da mastofauna, 

principalmente da ordem dos carnívoros. A falta de informação leva a caça indiscriminada 

dessas espécies por serem consideradas nocivas às atividades antrópicas na região. De acordo 

com as informações levantadas na etapa de diagnóstico da mastofauna, descritas no item 

Diagnóstico da Mastofauna, há espécies na região que se destacam por ser alvo de 

caça. É o que ocorre, por exemplo, com o bugio, espécie que era abundante na região, mas 

çadores que andavam pelas 

margens do rio dos Patos. Juntamente a Ordem Carnivora, os primatas também sofrem com a 

caça tanto para alimentação como para evitar supostos prejuízos à atividade agrícola. Cabe 

ça pela caça predatória, realizada em 

Não foram encontradas evidências de ocorrência de espécies cinegéticas de 

anfíbios na área de influência do empreendimento, de acordo com o item 6.2.5. - Diagnóstico 

se considerar a espécie 

(lagarto), perseguida pelo homem por apresentar o hábito de se 

a atividade cinegética na região e a presença de espécies 

vulneráveis a esta, se faz necessário dar atenção especial para que a presença humana e as 

modificações no ambiente não causem maiores prejuízos a essas espécies dando espaço para a 

Este é um impacto negativo, indireto, que poderá ocorrer na AID durante a fase de 

A probabilidade de ocorrência é média, médio prazo e 
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duração temporária. O impacto apresenta baixa magnitude, média importância, 

significativo e é reversível, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias.

- Medidas Recomendadas

As medidas controladoras propostas para este impacto estão previstas no 

Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática. As medidas envo

levantamento periódico das populações vulneráveis a caça bem como dos períodos e locais 

onde estas sofrem maior pressão pela atividade cinegética. 

Como medida mitigatória, os trabalhadores e a população que vive na área de 

influência do empreendime

Ambiental. Essa medida tem como objetivo conscientizar essas pessoas com relação a caça 

predatória, ressaltando a importância das espécies locais no equilíbrio do ecossistema como 

um todo.  

7.1.2.6. Desequilíbrio Ecológico

O Desequilíbrio Ecológico, que é um impacto que ocorre devido às consequências 

causadas por diversos outros impactos, consiste na alteração das condições que mantêm a 

dinâmica do ecossistema, comprometendo o equilíbrio do ambiente. 

O movimento de espécies entre distintos ecossistemas ou bacias hidrográficas 

deverá ser considerado no contexto do empreendimento como causador de impactos 

negativos. Nesse contexto, poderão ocorrer invasões biológicas, tanto de espécies migratórias 

como de espécies exóticas da fauna regional nas proximidades do canal do reservatório, 

atraídas pela superfície refletiva que será formada, ou de espécies de aves domesticadas. Se 

estas espécies possuem predadores de outros grupos da fauna, pode ocorrer ainda o a

das populações desses predadores, devido o aumento da disponibilidade de alimento. O 

aumento de populações de aves alvo de caça, como os anatídeos, cracídeos e tinamídeos 

também poderá contribuir para a intensificação deste impacto.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                

ria. O impacto apresenta baixa magnitude, média importância, 

e é reversível, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias.

ecomendadas 

As medidas controladoras propostas para este impacto estão previstas no 

Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática. As medidas envo

levantamento periódico das populações vulneráveis a caça bem como dos períodos e locais 

onde estas sofrem maior pressão pela atividade cinegética.  

Como medida mitigatória, os trabalhadores e a população que vive na área de 

influência do empreendimento deverão receber orientação por meio do Programa de Educação 

Ambiental. Essa medida tem como objetivo conscientizar essas pessoas com relação a caça 

predatória, ressaltando a importância das espécies locais no equilíbrio do ecossistema como 

cológico 

O Desequilíbrio Ecológico, que é um impacto que ocorre devido às consequências 

causadas por diversos outros impactos, consiste na alteração das condições que mantêm a 

inâmica do ecossistema, comprometendo o equilíbrio do ambiente.  

movimento de espécies entre distintos ecossistemas ou bacias hidrográficas 

deverá ser considerado no contexto do empreendimento como causador de impactos 

negativos. Nesse contexto, poderão ocorrer invasões biológicas, tanto de espécies migratórias 

espécies exóticas da fauna regional nas proximidades do canal do reservatório, 

atraídas pela superfície refletiva que será formada, ou de espécies de aves domesticadas. Se 

estas espécies possuem predadores de outros grupos da fauna, pode ocorrer ainda o a

das populações desses predadores, devido o aumento da disponibilidade de alimento. O 

aumento de populações de aves alvo de caça, como os anatídeos, cracídeos e tinamídeos 

também poderá contribuir para a intensificação deste impacto. 
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ria. O impacto apresenta baixa magnitude, média importância, é pouco 

e é reversível, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias. 

As medidas controladoras propostas para este impacto estão previstas no 

Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática. As medidas envolvem o 

levantamento periódico das populações vulneráveis a caça bem como dos períodos e locais 

Como medida mitigatória, os trabalhadores e a população que vive na área de 

nto deverão receber orientação por meio do Programa de Educação 

Ambiental. Essa medida tem como objetivo conscientizar essas pessoas com relação a caça 

predatória, ressaltando a importância das espécies locais no equilíbrio do ecossistema como 

O Desequilíbrio Ecológico, que é um impacto que ocorre devido às consequências 

causadas por diversos outros impactos, consiste na alteração das condições que mantêm a 

movimento de espécies entre distintos ecossistemas ou bacias hidrográficas 

deverá ser considerado no contexto do empreendimento como causador de impactos 

negativos. Nesse contexto, poderão ocorrer invasões biológicas, tanto de espécies migratórias 

espécies exóticas da fauna regional nas proximidades do canal do reservatório, 

atraídas pela superfície refletiva que será formada, ou de espécies de aves domesticadas. Se 

estas espécies possuem predadores de outros grupos da fauna, pode ocorrer ainda o aumento 

das populações desses predadores, devido o aumento da disponibilidade de alimento. O 

aumento de populações de aves alvo de caça, como os anatídeos, cracídeos e tinamídeos 
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O aumento da caça, que afeta principalmente a mastofauna, é uma causa de 

desequilíbrio nas populações afetadas, tendo

que a caça é comum na região, ocorrendo uma intensa modificação do sub

ambientes florestais do Rio dos Patos e seus afluentes

Todos esses fatores, combinados ou não, alteram as condições originais do 

ambiente e provocam um desequilíbrio ecológico.  

Por exemplo, caso o impacto aparecimento de espécies exóticas, não seja 

efetivamente controlado, pode haver sobreposição da espécie exótica, e esta acabar 

exterminando espécies nativas. Isso ocorre já que as espécies acabam competindo pelos sítios 

de reprodução, o que pode causar interações agonísticas com conseqüências mais graves, 

como a mortandade de peixes nativos.

Além disso, a possível interação entre peixes nativos do corpo hídrico e nativos 

cultivados em pisciculturas pode causar a perda de variabilidade genética nas próximas 

gerações da espécie, já que esses peixes de escape, prov

normalmente passam por melhoramentos genéticos. 

Por consequência, em ambos os casos, as espécies, podem sofrer redução 

populacional ou ainda uma espécie ter seu crescimento aumentando, sobrepondo às demais. A 

ocorrência desses impactos acarreta em um desequilíbrio ecológico no ecossistema local, já 

que todas as condições que mantinham o ambiente em equilíbrio são alteradas. 

As modificações que ocorrerão na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo futuro 

empreendimento ocasionar

poderá predominar a presença de organismos bentônicos adaptados a ambientes lênticos, 

tolerantes a impactos antrópicos e proliferação de espécies exóticas que poderá culminar no 

desequilíbrio ecológico da macrofauna bentônica. 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                

O aumento da caça, que afeta principalmente a mastofauna, é uma causa de 

desequilíbrio nas populações afetadas, tendo-se em vista que já existem muitas evidências de 

que a caça é comum na região, ocorrendo uma intensa modificação do sub

s florestais do Rio dos Patos e seus afluentes. 

Todos esses fatores, combinados ou não, alteram as condições originais do 

ambiente e provocam um desequilíbrio ecológico.   

Por exemplo, caso o impacto aparecimento de espécies exóticas, não seja 

controlado, pode haver sobreposição da espécie exótica, e esta acabar 

exterminando espécies nativas. Isso ocorre já que as espécies acabam competindo pelos sítios 

de reprodução, o que pode causar interações agonísticas com conseqüências mais graves, 

peixes nativos. 

Além disso, a possível interação entre peixes nativos do corpo hídrico e nativos 

cultivados em pisciculturas pode causar a perda de variabilidade genética nas próximas 

gerações da espécie, já que esses peixes de escape, provenientes de cultivos intensivos, 

normalmente passam por melhoramentos genéticos.  

Por consequência, em ambos os casos, as espécies, podem sofrer redução 

populacional ou ainda uma espécie ter seu crescimento aumentando, sobrepondo às demais. A 

sses impactos acarreta em um desequilíbrio ecológico no ecossistema local, já 

que todas as condições que mantinham o ambiente em equilíbrio são alteradas. 

modificações que ocorrerão na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo futuro 

empreendimento ocasionarão mudanças na composição da macrofauna bentônica, na qual 

poderá predominar a presença de organismos bentônicos adaptados a ambientes lênticos, 

tolerantes a impactos antrópicos e proliferação de espécies exóticas que poderá culminar no 

gico da macrofauna bentônica.  
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O aumento da caça, que afeta principalmente a mastofauna, é uma causa de 

se em vista que já existem muitas evidências de 

que a caça é comum na região, ocorrendo uma intensa modificação do sub-bosque dos 

Todos esses fatores, combinados ou não, alteram as condições originais do 

Por exemplo, caso o impacto aparecimento de espécies exóticas, não seja 

controlado, pode haver sobreposição da espécie exótica, e esta acabar 

exterminando espécies nativas. Isso ocorre já que as espécies acabam competindo pelos sítios 

de reprodução, o que pode causar interações agonísticas com conseqüências mais graves, 

Além disso, a possível interação entre peixes nativos do corpo hídrico e nativos 

cultivados em pisciculturas pode causar a perda de variabilidade genética nas próximas 

enientes de cultivos intensivos, 

Por consequência, em ambos os casos, as espécies, podem sofrer redução 

populacional ou ainda uma espécie ter seu crescimento aumentando, sobrepondo às demais. A 

sses impactos acarreta em um desequilíbrio ecológico no ecossistema local, já 

que todas as condições que mantinham o ambiente em equilíbrio são alteradas.  

modificações que ocorrerão na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo futuro 

ão mudanças na composição da macrofauna bentônica, na qual 

poderá predominar a presença de organismos bentônicos adaptados a ambientes lênticos, 

tolerantes a impactos antrópicos e proliferação de espécies exóticas que poderá culminar no 
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A alteração na composição da comunidade bentônica poderá afetar outros 

organismos, tais como peixes e anfíbios, uma vez que, ocupa posição intermediária na cadeia 

alimentar. A forma de interação deste impacto é sinérgica, exigindo monitoramento das 

condições bióticas e abióticas nas áreas que serão influenciadas pela instalação do 

empreendimento. 

Neste contexto, este impacto será caracterizado como um impacto negativo, com 

forma de manifestação indireta, abrangendo a AII do empreendimento, durante as fases 

instalação, operação e desativação

prazo, permanente e parcialmente reversível, 

magnitude, podendo ser caracterizado como um impacto altamente s

necessitará de medidas mitigadoras e controladoras.

- Medidas Recomendad

Como medida mitigatória

de Áreas Degradadas que prevê o manejo dos remanescentes florestais de modo a evitar

fragmentação e o efeito de borda e oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento das 

espécies mais sensíveis e exigentes. 

Também deverá ser 

do empreendimento, principalmente aquelas mais 

ao ecossistema de forma a garantir condições para a sua sobrevivência. 

Como medida controladora, será aplicado o Programa de Monitoramento de 

Fauna Terrestre e Aquática, o qual deverá prever as rotas e vetores d

visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, deverá prever 

ainda as possíveis fontes de introdução acidental e voluntária de espécies, monitorando 

especialmente as espécies de anatídeos, cracídeos e tin

alterações nas populações de predadores de aves.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                

A alteração na composição da comunidade bentônica poderá afetar outros 

organismos, tais como peixes e anfíbios, uma vez que, ocupa posição intermediária na cadeia 

alimentar. A forma de interação deste impacto é sinérgica, exigindo monitoramento das 

es bióticas e abióticas nas áreas que serão influenciadas pela instalação do 

Neste contexto, este impacto será caracterizado como um impacto negativo, com 

forma de manifestação indireta, abrangendo a AII do empreendimento, durante as fases 

instalação, operação e desativação. Terá probabilidade de ocorrência alta, de duração de longo 

permanente e parcialmente reversível, constituindo um fato de alta importância e média 

magnitude, podendo ser caracterizado como um impacto altamente s

mitigadoras e controladoras. 

Medidas Recomendadas 

mitigatória deverá ser implementado o Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas que prevê o manejo dos remanescentes florestais de modo a evitar

fragmentação e o efeito de borda e oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento das 

espécies mais sensíveis e exigentes.  

Também deverá ser realizado o resgate das espécies durante a fase de construção 

do empreendimento, principalmente aquelas mais vulneráveis, e reintrodução dessas espécies 

ao ecossistema de forma a garantir condições para a sua sobrevivência.  

Como medida controladora, será aplicado o Programa de Monitoramento de 

Fauna Terrestre e Aquática, o qual deverá prever as rotas e vetores de dispersão de espécies, 

visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, deverá prever 

ainda as possíveis fontes de introdução acidental e voluntária de espécies, monitorando 

especialmente as espécies de anatídeos, cracídeos e tinamídeos, bem como prever as possíveis 

alterações nas populações de predadores de aves. 
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A alteração na composição da comunidade bentônica poderá afetar outros 

organismos, tais como peixes e anfíbios, uma vez que, ocupa posição intermediária na cadeia 

alimentar. A forma de interação deste impacto é sinérgica, exigindo monitoramento das 

es bióticas e abióticas nas áreas que serão influenciadas pela instalação do 

Neste contexto, este impacto será caracterizado como um impacto negativo, com 

forma de manifestação indireta, abrangendo a AII do empreendimento, durante as fases de 

probabilidade de ocorrência alta, de duração de longo 

constituindo um fato de alta importância e média 

magnitude, podendo ser caracterizado como um impacto altamente significativo. Portanto 

deverá ser implementado o Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas que prevê o manejo dos remanescentes florestais de modo a evitar a 

fragmentação e o efeito de borda e oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento das 

o resgate das espécies durante a fase de construção 

vulneráveis, e reintrodução dessas espécies 

 

Como medida controladora, será aplicado o Programa de Monitoramento de 

e dispersão de espécies, 

visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, deverá prever 

ainda as possíveis fontes de introdução acidental e voluntária de espécies, monitorando 

amídeos, bem como prever as possíveis 
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Com relação à ictiofauna deverá ser realizado o 

bem como a orientação aos piscicultores da região e trabalhos voltados a Educação Ambienta

para mitigar as pressões ambientais sobre esse grupo.

A medida a ser adotada 

monitoramento desse grupo

e Controle da Qualidade das Águas S

empreendimento e permanecer durante o período de operação, tomando como base os dados 

primários obtidos na fase de diagnóstico. Recomenda

desenvolvimento dos macroinvertebrados 

monitoramento das espécies exóticas que poderão surgir e proliferar no local. Essa medida faz 

parte do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Aquática, a ser implantado ainda 

na fase de construção do empreendimento.

7.1.2.7. Destruição de Habitats

Apesar de serem escassos, os ambientes florestais presentes ao longo do Rio dos 

Patos são extremamente importantes para um elevado número de espécies silvestres, pois no 

entorno imediato e em diversos trechos deste r

pastos ou áreas agrícolas. Desta forma, a formação florestal remanescente mais importante 

para a fauna local coincide com a área prevista para a supressão. 

Os impactos sobre a fauna mais relevantes da instal

hidrelétrica no local proposto, provavelmente serão devidos à supressão da vegetação ciliar na 

área prevista para as estruturas do empreendimento, causando a alteração das características 

físicas do ambiente onde ocorrem as dife

dizendo-se que ocorrerá perda de 

A perda de habitat

muitas espécies animais, ressaltando a importância da preservação das respectiva

pontos de refúgio da fauna.

estoques populacionais e empobrecimento genético

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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Com relação à ictiofauna deverá ser realizado o monitoramento do reservatório, 

bem como a orientação aos piscicultores da região e trabalhos voltados a Educação Ambienta

para mitigar as pressões ambientais sobre esse grupo. 

A medida a ser adotada para a macrofauna bentônico é controladora através do 

desse grupo e da qualidade da água, previsto no Programa de Monitoramento 

e Controle da Qualidade das Águas Superficiais, devendo iniciar no período de instalação do 

empreendimento e permanecer durante o período de operação, tomando como base os dados 

primários obtidos na fase de diagnóstico. Recomenda-se ainda acompanhar o 

desenvolvimento dos macroinvertebrados bentônicos no futuro reservatório, com vistas ao 

monitoramento das espécies exóticas que poderão surgir e proliferar no local. Essa medida faz 

parte do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Aquática, a ser implantado ainda 

empreendimento. 

de Habitats 

Apesar de serem escassos, os ambientes florestais presentes ao longo do Rio dos 

Patos são extremamente importantes para um elevado número de espécies silvestres, pois no 

entorno imediato e em diversos trechos deste rio a vegetação florestal já foi substituída por 

pastos ou áreas agrícolas. Desta forma, a formação florestal remanescente mais importante 

para a fauna local coincide com a área prevista para a supressão.  

Os impactos sobre a fauna mais relevantes da instalação de uma pequena central 

hidrelétrica no local proposto, provavelmente serão devidos à supressão da vegetação ciliar na 

área prevista para as estruturas do empreendimento, causando a alteração das características 

físicas do ambiente onde ocorrem as diferentes espécies da fauna local, que pode ser resumido 

se que ocorrerá perda de habitat.  

habitat é considerada a principal causa de declínio populacional em 

muitas espécies animais, ressaltando a importância da preservação das respectiva

pontos de refúgio da fauna. Esse impacto causa alteração da composição fauna, redução de 

estoques populacionais e empobrecimento genético. 
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monitoramento do reservatório, 

bem como a orientação aos piscicultores da região e trabalhos voltados a Educação Ambiental 

é controladora através do 

qualidade da água, previsto no Programa de Monitoramento 

uperficiais, devendo iniciar no período de instalação do 

empreendimento e permanecer durante o período de operação, tomando como base os dados 

se ainda acompanhar o 

bentônicos no futuro reservatório, com vistas ao 

monitoramento das espécies exóticas que poderão surgir e proliferar no local. Essa medida faz 

parte do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Aquática, a ser implantado ainda 

Apesar de serem escassos, os ambientes florestais presentes ao longo do Rio dos 

Patos são extremamente importantes para um elevado número de espécies silvestres, pois no 

io a vegetação florestal já foi substituída por 

pastos ou áreas agrícolas. Desta forma, a formação florestal remanescente mais importante 

ação de uma pequena central 

hidrelétrica no local proposto, provavelmente serão devidos à supressão da vegetação ciliar na 

área prevista para as estruturas do empreendimento, causando a alteração das características 

rentes espécies da fauna local, que pode ser resumido 

é considerada a principal causa de declínio populacional em 

muitas espécies animais, ressaltando a importância da preservação das respectivas áreas como 

alteração da composição fauna, redução de 
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As populações mais afetadas pela supressão de 

Ordem RodentiaBowdich, 1821, além da sua importância numérica, constituem um fator 

muito importante ecologicamente, que está associado a sua diversidade. 

Juntamente com os primatas, alguns representantes desta Ordem possuem hábitos 

arborícolas, ou seja, passam a vida inteira 

folhas, flores, frutos, caules e brotos de trepadeiras e epífitas que ocorrem na região e a 

redução no número de indivíduos das espécies citadas certamente reduzirá a disponibilidade 

de habita para as espécies. 

A alteração do ambiente florestal, já bastante evidente no local, provavelmente 

reduziu bastante a disponibilidade de 

A perda de habitat

muitas espécies de aves de hábitos florestais como as muitas espécies de passeriformes 

avistadas na região. Neste caso, os sítios para nidificação remanescentes estão principalmente 

associados à vegetação marginal dos rios e aos fragmentos florestais mantidos, de onde fo

encontradas as principais famílias de aves da região, ressaltando a importância da preservação 

das respectivas áreas como pontos de refúgio.

As populações mais afetadas pela supressão de 

devido ao fato de que suas cria

menos algumas semanas, fazendo deles um grupo bastante frágil e suscetível às variações 

abruptas no ambiente. É o caso das aves da família 

VOGEL et al. (2010) foi constatada a presença de nove espécies. Deste modo, como no 

levantamento atual foram encontradas apenas três espécies, seria de se esperar seis outras 

espécies na região. O fato pode ser explicado considerando

baixa diversidade de nichos que é proporcionada pela vegetação secundária, constituem 

fatores limitantes para a ocorrência das espécies da família 

passeriformes na área proposta para a PCH
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As populações mais afetadas pela supressão de habitat será a das espécies da 

, 1821, além da sua importância numérica, constituem um fator 

muito importante ecologicamente, que está associado a sua diversidade. 

Juntamente com os primatas, alguns representantes desta Ordem possuem hábitos 

arborícolas, ou seja, passam a vida inteira no dossel florestal. Alimentam

folhas, flores, frutos, caules e brotos de trepadeiras e epífitas que ocorrem na região e a 

redução no número de indivíduos das espécies citadas certamente reduzirá a disponibilidade 

 

A alteração do ambiente florestal, já bastante evidente no local, provavelmente 

reduziu bastante a disponibilidade de habitat para os primatas e roedores.

habitat é considerada a principal causa de declínio populacional em 

de aves de hábitos florestais como as muitas espécies de passeriformes 

avistadas na região. Neste caso, os sítios para nidificação remanescentes estão principalmente 

associados à vegetação marginal dos rios e aos fragmentos florestais mantidos, de onde fo

encontradas as principais famílias de aves da região, ressaltando a importância da preservação 

das respectivas áreas como pontos de refúgio. 

As populações mais afetadas pela supressão de habitat será a dos 

devido ao fato de que suas crias nascem indefesas e requerem cuidados parentais durante pelo 

menos algumas semanas, fazendo deles um grupo bastante frágil e suscetível às variações 

abruptas no ambiente. É o caso das aves da família Thraupidae, que no levantamento feito por 

(2010) foi constatada a presença de nove espécies. Deste modo, como no 

levantamento atual foram encontradas apenas três espécies, seria de se esperar seis outras 

espécies na região. O fato pode ser explicado considerando-se que a fragmentação florestal e 

aixa diversidade de nichos que é proporcionada pela vegetação secundária, constituem 

fatores limitantes para a ocorrência das espécies da família Thraupidae

passeriformes na área proposta para a PCH KM 19.  

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
D/PR                                                                                                  IV-64 

será a das espécies da 

, 1821, além da sua importância numérica, constituem um fator 

muito importante ecologicamente, que está associado a sua diversidade.  

Juntamente com os primatas, alguns representantes desta Ordem possuem hábitos 

no dossel florestal. Alimentam-se principalmente de 

folhas, flores, frutos, caules e brotos de trepadeiras e epífitas que ocorrem na região e a 

redução no número de indivíduos das espécies citadas certamente reduzirá a disponibilidade 

A alteração do ambiente florestal, já bastante evidente no local, provavelmente 

para os primatas e roedores. 

é considerada a principal causa de declínio populacional em 

de aves de hábitos florestais como as muitas espécies de passeriformes 

avistadas na região. Neste caso, os sítios para nidificação remanescentes estão principalmente 

associados à vegetação marginal dos rios e aos fragmentos florestais mantidos, de onde foram 

encontradas as principais famílias de aves da região, ressaltando a importância da preservação 

será a dos passeriformes, 

s nascem indefesas e requerem cuidados parentais durante pelo 

menos algumas semanas, fazendo deles um grupo bastante frágil e suscetível às variações 

, que no levantamento feito por 

(2010) foi constatada a presença de nove espécies. Deste modo, como no 

levantamento atual foram encontradas apenas três espécies, seria de se esperar seis outras 

se que a fragmentação florestal e 

aixa diversidade de nichos que é proporcionada pela vegetação secundária, constituem 

Thraupidae bem como de outros 
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Uma das consequências que pode

das espécies oportunistas, que geralmente são favorecidas pelo efeito de borda e a 

consequente redução do nicho para as famílias mais especializadas que compõem a avifauna, 

pois as mesmas utilizam a copa das

dossel e sub-bosque proporcionam maior amplitude de nicho e especificamente diversidade de 

habitat na floresta ombrófila mista.

A construção de uma PCH pode afetar a vazão do rio em determinadas áreas, bem 

como, alterar a profundidade, modificando os locais de alimentação e reprodução das espécies 

de peixes que ocorrem ali.  

No local onde será instalado o reservatório, o regime de 

lótico (com correnteza) para lêntico (remansos), afetando as espécies que vivem em ambientes 

lóticos. Essas espécies, que necessitam de água com alta taxa de oxigênio dissolvido, possuem 

mecanismos especializados de alimentação, nutr

fatores, têm seu habitat destruído com a formação do reservatório e geralmente acabam 

migrando para os rios contribuintes, em busca de condições adequadas às suas características. 

No trecho entre o barramento e o

profundidade também poderá eliminar locais com condições de refúgio, desova, alimentação e 

até mesmo limitar a sobrevivência de indivíduos que venham ficar retidos em poças de água 

nos períodos de baixa pluviosidade.

A conversão de ambiente lótico para ambiente lêntico culminará na destruição de 

microhabitats para organismos bentônicos que dependem da disponibilidade de ambiente com 

correnteza tais como alguns crustáceos (Aeglidae) e insetos (Eferemópteros, Megalópteros,

Tricópteros e Plecópteros). 

A macrofauna bentônica se desenvolve em diferentes microhabitats e estes podem 

ser mais ou menos comprometidos pela construção do empreendimento de acordo com as 

modificações que serão impostas ao ambiente, tais como:
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Uma das consequências que pode ser prevista, é o aumento da amplitude de nicho 

das espécies oportunistas, que geralmente são favorecidas pelo efeito de borda e a 

consequente redução do nicho para as famílias mais especializadas que compõem a avifauna, 

pois as mesmas utilizam a copa das árvores em ambientes florestais geralmente densos, cujo 

bosque proporcionam maior amplitude de nicho e especificamente diversidade de 

na floresta ombrófila mista. 

A construção de uma PCH pode afetar a vazão do rio em determinadas áreas, bem 

como, alterar a profundidade, modificando os locais de alimentação e reprodução das espécies 

 

No local onde será instalado o reservatório, o regime de fluxo será alterado de 

lótico (com correnteza) para lêntico (remansos), afetando as espécies que vivem em ambientes 

lóticos. Essas espécies, que necessitam de água com alta taxa de oxigênio dissolvido, possuem 

mecanismos especializados de alimentação, nutrientes típicos de águas correntes e outros 

fatores, têm seu habitat destruído com a formação do reservatório e geralmente acabam 

migrando para os rios contribuintes, em busca de condições adequadas às suas características. 

No trecho entre o barramento e o canal de fuga, a redução de vazão e 

profundidade também poderá eliminar locais com condições de refúgio, desova, alimentação e 

até mesmo limitar a sobrevivência de indivíduos que venham ficar retidos em poças de água 

nos períodos de baixa pluviosidade. 

conversão de ambiente lótico para ambiente lêntico culminará na destruição de 

microhabitats para organismos bentônicos que dependem da disponibilidade de ambiente com 

correnteza tais como alguns crustáceos (Aeglidae) e insetos (Eferemópteros, Megalópteros,

Tricópteros e Plecópteros).  

A macrofauna bentônica se desenvolve em diferentes microhabitats e estes podem 

ser mais ou menos comprometidos pela construção do empreendimento de acordo com as 

modificações que serão impostas ao ambiente, tais como: 
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ser prevista, é o aumento da amplitude de nicho 

das espécies oportunistas, que geralmente são favorecidas pelo efeito de borda e a 

consequente redução do nicho para as famílias mais especializadas que compõem a avifauna, 

árvores em ambientes florestais geralmente densos, cujo 

bosque proporcionam maior amplitude de nicho e especificamente diversidade de 

A construção de uma PCH pode afetar a vazão do rio em determinadas áreas, bem 

como, alterar a profundidade, modificando os locais de alimentação e reprodução das espécies 

fluxo será alterado de 

lótico (com correnteza) para lêntico (remansos), afetando as espécies que vivem em ambientes 

lóticos. Essas espécies, que necessitam de água com alta taxa de oxigênio dissolvido, possuem 

ientes típicos de águas correntes e outros 

fatores, têm seu habitat destruído com a formação do reservatório e geralmente acabam 

migrando para os rios contribuintes, em busca de condições adequadas às suas características.  

canal de fuga, a redução de vazão e 

profundidade também poderá eliminar locais com condições de refúgio, desova, alimentação e 

até mesmo limitar a sobrevivência de indivíduos que venham ficar retidos em poças de água 

conversão de ambiente lótico para ambiente lêntico culminará na destruição de 

microhabitats para organismos bentônicos que dependem da disponibilidade de ambiente com 

correnteza tais como alguns crustáceos (Aeglidae) e insetos (Eferemópteros, Megalópteros, 

A macrofauna bentônica se desenvolve em diferentes microhabitats e estes podem 

ser mais ou menos comprometidos pela construção do empreendimento de acordo com as 
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- Aumento no aporte de sedimento durante a fase de construção;

- Aporte de resíduos de construção para o leito do rio;

- Aporte de resíduos orgânicos provenientes da presença de trabalhadores nas 

obras; 

- Perda de vegetação na área de construção das estruturas e área alag

Portanto, este é um impacto negativo, indireto, que ocorrerá na ADA nos períodos 

de instalação, operação e desativação do empreendimento

ocorrência, de longo prazo, de forma temporária, média magnitude, alta importância, 

parcialmente reversível e, portanto, altamente significativo, necessitando de medidas 

mitigatórias e controladoras. Diante do exposto, este impacto foi classificado como sinérgico, 

uma vez que interage com as demais condições bióticas e abióticas das áreas de 

- Medidas Recomendad

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

do empreendimento, na busca do melhor arranjo de forma a minimizar a alteração do meio e 

causar o mínimo impacto ao ambiente. Essas medidas envo

modelo arquitetônico que minimize a área a ser desmatada para a instalação das estruturas 

definitivas e temporárias da PCH

As medidas mitigatórias

utilizadas para a construção das estruturas provisórias bem como o manejo dos fragmentos 

florestais existentes na região visando diminuir os efeitos de borda e evitar maior perda de 

habitat para as populações. Estas medidas fazem parte do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas que deverá prever também a utilização de espécies arbóreas que sejam ótimas 

com sítios de nidificação e/ou abrigo das espécies ameaçadas. 

também a utilização de espécies arbóreas que sejam adequada para o abrigo das espécies 

ameaçadas principalmente Rodentia

Recomenda-se também a execução dos Programas de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e de Gerenciamento de Eflu
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no aporte de sedimento durante a fase de construção;

Aporte de resíduos de construção para o leito do rio; 

Aporte de resíduos orgânicos provenientes da presença de trabalhadores nas 

Perda de vegetação na área de construção das estruturas e área alag

Portanto, este é um impacto negativo, indireto, que ocorrerá na ADA nos períodos 

de instalação, operação e desativação do empreendimento, de alta probabilidade de 

longo prazo, de forma temporária, média magnitude, alta importância, 

ialmente reversível e, portanto, altamente significativo, necessitando de medidas 

mitigatórias e controladoras. Diante do exposto, este impacto foi classificado como sinérgico, 

uma vez que interage com as demais condições bióticas e abióticas das áreas de 

ecomendadas 

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

do empreendimento, na busca do melhor arranjo de forma a minimizar a alteração do meio e 

causar o mínimo impacto ao ambiente. Essas medidas envolvem, por exemplo, a busca de um 

modelo arquitetônico que minimize a área a ser desmatada para a instalação das estruturas 

definitivas e temporárias da PCH KM 19.  

mitigatórias para este impacto deverão prever a recuperação das áreas 

utilizadas para a construção das estruturas provisórias bem como o manejo dos fragmentos 

florestais existentes na região visando diminuir os efeitos de borda e evitar maior perda de 

populações. Estas medidas fazem parte do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas que deverá prever também a utilização de espécies arbóreas que sejam ótimas 

com sítios de nidificação e/ou abrigo das espécies ameaçadas. O PRAD deverá prever 

lização de espécies arbóreas que sejam adequada para o abrigo das espécies 

RodentiaBowdich, 1821 e PrimatesLinnaeus, 1758.

se também a execução dos Programas de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e de Gerenciamento de Efluentes, cujas medidas visam a disposição adequada dos 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
D/PR                                                                                                  IV-66 

no aporte de sedimento durante a fase de construção; 

Aporte de resíduos orgânicos provenientes da presença de trabalhadores nas 

Perda de vegetação na área de construção das estruturas e área alagada. 

Portanto, este é um impacto negativo, indireto, que ocorrerá na ADA nos períodos 

, de alta probabilidade de 

longo prazo, de forma temporária, média magnitude, alta importância, 

ialmente reversível e, portanto, altamente significativo, necessitando de medidas 

mitigatórias e controladoras. Diante do exposto, este impacto foi classificado como sinérgico, 

uma vez que interage com as demais condições bióticas e abióticas das áreas de influência. 

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

do empreendimento, na busca do melhor arranjo de forma a minimizar a alteração do meio e 

lvem, por exemplo, a busca de um 

modelo arquitetônico que minimize a área a ser desmatada para a instalação das estruturas 

para este impacto deverão prever a recuperação das áreas 

utilizadas para a construção das estruturas provisórias bem como o manejo dos fragmentos 

florestais existentes na região visando diminuir os efeitos de borda e evitar maior perda de 

populações. Estas medidas fazem parte do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas que deverá prever também a utilização de espécies arbóreas que sejam ótimas 

O PRAD deverá prever 

lização de espécies arbóreas que sejam adequada para o abrigo das espécies 

Linnaeus, 1758. 

se também a execução dos Programas de Gerenciamento de Resíduos 

entes, cujas medidas visam a disposição adequada dos 
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resíduos e efluentes gerados pelos trabalhadores durante as obras de forma a evitar que estes 

sejam lançados ao rio ou ao reservatório comprometendo a qualidade das águas. O maior 

volume de resíduos que será gerado na construção da PCH

de construção civil e o gerenciamento destes prevê a elaboração de um plano específico, 

chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Recomenda-se ainda o Programa de Recupe

Preservação Permanente, cujas medidas buscam restabelecer a vegetação ciliar no entorno do 

reservatório, a qual desempenha um importante papel no desenvolvimento da macrofauna 

bentônica e na configuração de seus habitats.

Como medida controladora será aplicado o Programa de Monitoramento de Fauna 

Terrestre e Aquática que deverá prever a 

sistemático que amostre todas as estações do ano para a obtenção de resultados próximos da

real riqueza da área. O monitoramento permitirá conhecer melhor as espécies que ali ocorrem 

bem como seus hábitos e servirá de base para a mitigação de impactos.

As medidas controladoras envolvem também o acompanhamento das alterações 

no transporte de sedimentos no rio dos Patos causadas pela instalação do empreendimento, 

através do Programa de Monitoramento de Sedimentação no Reservatório. 

Para a possibilidade de alteração do ambiente de reprodução de peixes migradores 

com a formação do reservatório prop

de Monitoramento e Transposição da Ictiofauna, que consiste primeiramente no 

monitoramento destinado a avaliar se existem espécies migradoras e que fazem uso do local 

afetado para desova, para desta for

transposição.  

Entretanto, para o impacto causado pela redução da vazão e diminuição da 

profundidade nos períodos de baixa pluviosidade, sugere

peixes que deverão ser transpostos para locais com condições ambientais que permitam sua 

sobrevivência. 
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resíduos e efluentes gerados pelos trabalhadores durante as obras de forma a evitar que estes 

sejam lançados ao rio ou ao reservatório comprometendo a qualidade das águas. O maior 

será gerado na construção da PCH KM 19 corresponde aos resíduos 

de construção civil e o gerenciamento destes prevê a elaboração de um plano específico, 

chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.  

se ainda o Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de 

Preservação Permanente, cujas medidas buscam restabelecer a vegetação ciliar no entorno do 

reservatório, a qual desempenha um importante papel no desenvolvimento da macrofauna 

bentônica e na configuração de seus habitats. 

omo medida controladora será aplicado o Programa de Monitoramento de Fauna 

deverá prever a realização de um inventário 

sistemático que amostre todas as estações do ano para a obtenção de resultados próximos da

real riqueza da área. O monitoramento permitirá conhecer melhor as espécies que ali ocorrem 

bem como seus hábitos e servirá de base para a mitigação de impactos. 

As medidas controladoras envolvem também o acompanhamento das alterações 

imentos no rio dos Patos causadas pela instalação do empreendimento, 

através do Programa de Monitoramento de Sedimentação no Reservatório. 

Para a possibilidade de alteração do ambiente de reprodução de peixes migradores 

com a formação do reservatório propõe-se como medida mitigatória a aplicação do Programa 

de Monitoramento e Transposição da Ictiofauna, que consiste primeiramente no 

monitoramento destinado a avaliar se existem espécies migradoras e que fazem uso do local 

afetado para desova, para desta forma atestar a necessidade da implantação de um sistema de 

Entretanto, para o impacto causado pela redução da vazão e diminuição da 

profundidade nos períodos de baixa pluviosidade, sugere-se que seja realizado resgate dos 

r transpostos para locais com condições ambientais que permitam sua 
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resíduos e efluentes gerados pelos trabalhadores durante as obras de forma a evitar que estes 

sejam lançados ao rio ou ao reservatório comprometendo a qualidade das águas. O maior 

corresponde aos resíduos 

de construção civil e o gerenciamento destes prevê a elaboração de um plano específico, 

ração e Conservação das Áreas de 

Preservação Permanente, cujas medidas buscam restabelecer a vegetação ciliar no entorno do 

reservatório, a qual desempenha um importante papel no desenvolvimento da macrofauna 

omo medida controladora será aplicado o Programa de Monitoramento de Fauna 

realização de um inventário faunístico completo e 

sistemático que amostre todas as estações do ano para a obtenção de resultados próximos da 

real riqueza da área. O monitoramento permitirá conhecer melhor as espécies que ali ocorrem 

 

As medidas controladoras envolvem também o acompanhamento das alterações 

imentos no rio dos Patos causadas pela instalação do empreendimento, 

através do Programa de Monitoramento de Sedimentação no Reservatório.  

Para a possibilidade de alteração do ambiente de reprodução de peixes migradores 

se como medida mitigatória a aplicação do Programa 

de Monitoramento e Transposição da Ictiofauna, que consiste primeiramente no 

monitoramento destinado a avaliar se existem espécies migradoras e que fazem uso do local 

ma atestar a necessidade da implantação de um sistema de 

Entretanto, para o impacto causado pela redução da vazão e diminuição da 

se que seja realizado resgate dos 

r transpostos para locais com condições ambientais que permitam sua 
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7.1.2.8. Dispersão de Espécies

As obras de instalação forçarão o deslocamento 

grupo de avifauna, herpetofauna e mastofauna,

protegidos atualmente, causando um afugentamento,

à ação antrópica da caça. Isso se deve tanto a descaracterização do ambiente, com supressão 

da vegetação e consequentemente do habitat das espécies, quanto

durante as obras que ocasionará grande movimentação de maquinários e caminhões, além do 

volume de funcionários que as obras demandarão, fazendo que a fauna antropofóbica se afaste 

das proximidades do local de instalação do empreendime

Com relação aictiofauna, naturalmente os indivíduos migrarão para jusante ou 

montante do empreendimento em regiões que sejam mais favoráveis à sua sobrevivência 

quando da formação do reservatório (ambiente lêntico) e trecho de vazão reduzida.

para a ictiofauna não será significante dado o porte do empreendimento.

Dessa forma a probabilidade da dispersão 

como média. Este impacto é de natureza 

abrangerá a AII do empreendimento, dur

ser de importância e magnitude média, temporário, moderadamente sigificativo e reversivel, 

carecendo de medidas mitigatórias e controladoras.

- Medidas Recomendadas

Como medida 

Fauna Terrestre e Aquática com vistas a acompanhar a dispersão das espécies devido às obras 

relativas ao empreendimento

dispersão dessas espécies. Como medida mitigatória, o Programa de Resgate de Fauna 

Terrestre e Aquática propõe o resgate das espécies que serão afetadas pe

empreendimento e realocação dessas espécies em locais adequados a sua sobrevivência
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Dispersão de Espécies 

As obras de instalação forçarão o deslocamento de indivíduos pertencentes ao 

grupo de avifauna, herpetofauna e mastofauna, para longe dos locais onde s

, causando um afugentamento, expondo-os às intempéries ambientais e 

à ação antrópica da caça. Isso se deve tanto a descaracterização do ambiente, com supressão 

da vegetação e consequentemente do habitat das espécies, quanto pela presença humana 

que ocasionará grande movimentação de maquinários e caminhões, além do 

volume de funcionários que as obras demandarão, fazendo que a fauna antropofóbica se afaste 

das proximidades do local de instalação do empreendimento.  

Com relação aictiofauna, naturalmente os indivíduos migrarão para jusante ou 

montante do empreendimento em regiões que sejam mais favoráveis à sua sobrevivência 

quando da formação do reservatório (ambiente lêntico) e trecho de vazão reduzida.

para a ictiofauna não será significante dado o porte do empreendimento.

Dessa forma a probabilidade da dispersão e a duração pode

impacto é de natureza negativa, com forma de manifes

empreendimento, durante a fase de instalação. Tendo

e magnitude média, temporário, moderadamente sigificativo e reversivel, 

as mitigatórias e controladoras. 

Medidas Recomendadas 

Como medida controladora, será implantado o Programa de Monitoramento de 

Fauna Terrestre e Aquática com vistas a acompanhar a dispersão das espécies devido às obras 

relativas ao empreendimento, podendo monitorar o comportamento e conhecer o fluxo de 

. Como medida mitigatória, o Programa de Resgate de Fauna 

Terrestre e Aquática propõe o resgate das espécies que serão afetadas pe

e realocação dessas espécies em locais adequados a sua sobrevivência
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de indivíduos pertencentes ao 

para longe dos locais onde se encontram 

os às intempéries ambientais e 

à ação antrópica da caça. Isso se deve tanto a descaracterização do ambiente, com supressão 

pela presença humana 

que ocasionará grande movimentação de maquinários e caminhões, além do 

volume de funcionários que as obras demandarão, fazendo que a fauna antropofóbica se afaste 

Com relação aictiofauna, naturalmente os indivíduos migrarão para jusante ou 

montante do empreendimento em regiões que sejam mais favoráveis à sua sobrevivência 

quando da formação do reservatório (ambiente lêntico) e trecho de vazão reduzida. O impacto 

para a ictiofauna não será significante dado o porte do empreendimento. 

podem ser consideradas 

forma de manifestação direta, 

de instalação. Tendo-se em vista que pode 

e magnitude média, temporário, moderadamente sigificativo e reversivel, 

controladora, será implantado o Programa de Monitoramento de 

Fauna Terrestre e Aquática com vistas a acompanhar a dispersão das espécies devido às obras 

, podendo monitorar o comportamento e conhecer o fluxo de 

. Como medida mitigatória, o Programa de Resgate de Fauna 

Terrestre e Aquática propõe o resgate das espécies que serão afetadas pela construção do 

e realocação dessas espécies em locais adequados a sua sobrevivência. 
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No caso dos indiv

que viabilizem a colonização das espécies que poderão se dispersar na região de influência do 

empreendimento, podendo contribuir com a recuperação desta fauna na região, que conforme 

apresentado do diagnóstico ambiental, apresenta atualmente baixa diversidade.

7.1.2.9. Empobrecimento Genético

O empobrecimento genético

populações de se adaptarem em resposta às mudanças ambientais, pois quanto maior a 

diversidade genética da população maior é a chance dela possuir indivíduos com 

características genéticas que lhe permitam sobreviver sob as novas condições do ambiente.

Para a ictiofauna o

de peixes exóticos, que pode ter efeitos sobre a genética dos peixes. Além disso, alguns peixes 

podem não conseguir utilizar a escada para transpor o barramento, fazendo co

forma, eles reproduzam-se apenas com indivíduos que estão à jusante do barramento. 

casos onde há mais de um barramento no mesmo corpo hídrico, como é o caso do 

Patos, onde já existe uma Pequena Central Hidrelétrica,

a transposição (Cachoeiras),

reservatório, ou entre um reservatório e um barramento reduzindo desta forma a variabilidade 

genética no restante da microbacia.

Já para as espécies que compõe a Avifauna, Mastofauna e Herpetofauna o 

empobrecimento genético 

competição entre as espécies resultante da entrada de espécies exóticas e da redução dos seus 

sítios de nidificação pelo desmatamento.

Estes fatos poderão constituir um impacto de natureza negativa, 

manifestação indireta, que abrangerá a AII

empreendimento. Embora com pro

prazo, permanente e parcialmente reversível
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No caso dos indivíduos pertencentes aherpetofaunadeverão ser tomadas medidas 

que viabilizem a colonização das espécies que poderão se dispersar na região de influência do 

empreendimento, podendo contribuir com a recuperação desta fauna na região, que conforme 

o diagnóstico ambiental, apresenta atualmente baixa diversidade.

Empobrecimento Genético 

O empobrecimento genético das espécies pode reduz

populações de se adaptarem em resposta às mudanças ambientais, pois quanto maior a 

ética da população maior é a chance dela possuir indivíduos com 

características genéticas que lhe permitam sobreviver sob as novas condições do ambiente.

Para a ictiofauna o empobrecimento genético poderá ser causado devido 

e pode ter efeitos sobre a genética dos peixes. Além disso, alguns peixes 

podem não conseguir utilizar a escada para transpor o barramento, fazendo co

se apenas com indivíduos que estão à jusante do barramento. 

nde há mais de um barramento no mesmo corpo hídrico, como é o caso do 

Patos, onde já existe uma Pequena Central Hidrelétrica, ou empecilhos naturais que impeçam 

a transposição (Cachoeiras), os peixes podem ficar condicionados a permanecer apenas no

reservatório, ou entre um reservatório e um barramento reduzindo desta forma a variabilidade 

genética no restante da microbacia. 

Já para as espécies que compõe a Avifauna, Mastofauna e Herpetofauna o 

empobrecimento genético poderá ocorrer devido a destruição do habitat

competição entre as espécies resultante da entrada de espécies exóticas e da redução dos seus 

sítios de nidificação pelo desmatamento. 

Estes fatos poderão constituir um impacto de natureza negativa, 

eta, que abrangerá a AII, durante a fase de instalação e operação 

empreendimento. Embora com probabilidade de ocorrência média, a duração será de longo 

parcialmente reversível. Mesmo sendo de magnitude baixa, importância 
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deverão ser tomadas medidas 

que viabilizem a colonização das espécies que poderão se dispersar na região de influência do 

empreendimento, podendo contribuir com a recuperação desta fauna na região, que conforme 

o diagnóstico ambiental, apresenta atualmente baixa diversidade. 

reduzir a habilidade das 

populações de se adaptarem em resposta às mudanças ambientais, pois quanto maior a 

ética da população maior é a chance dela possuir indivíduos com 

características genéticas que lhe permitam sobreviver sob as novas condições do ambiente. 

ser causado devido ao escape 

e pode ter efeitos sobre a genética dos peixes. Além disso, alguns peixes 

podem não conseguir utilizar a escada para transpor o barramento, fazendo com que, dessa 

se apenas com indivíduos que estão à jusante do barramento. Em 

nde há mais de um barramento no mesmo corpo hídrico, como é o caso do rio dos 

ou empecilhos naturais que impeçam 

os peixes podem ficar condicionados a permanecer apenas no 

reservatório, ou entre um reservatório e um barramento reduzindo desta forma a variabilidade 

Já para as espécies que compõe a Avifauna, Mastofauna e Herpetofauna o 

habitat e o aumento da 

competição entre as espécies resultante da entrada de espécies exóticas e da redução dos seus 

Estes fatos poderão constituir um impacto de natureza negativa, forma de 

a fase de instalação e operação do 

babilidade de ocorrência média, a duração será de longo 

Mesmo sendo de magnitude baixa, importância 
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média,é de significância moderada 

tratar-se de uma mudança parcialmente 

- Medidas Recomendad

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

do empreendimento, na busc

causar o mínimo impacto ao ambiente. Essas medidas envolvem, por exemplo, a busca de um 

modelo arquitetônico que minimize a área a ser desmatada para a instalação das estruturas 

definitivas e temporárias da PCH

As medidas controladoras e 

de Monitoramento da Fauna e o 

incluir o manejo dos fragmentos florestais existentes, visando 

evitar maior perda de habitat

manutenção da diversidade de espécies no local. Este programa deverá prever também a 

utilização de espécies da flora adequadas à nidif

Outra medida mitigadora é o resgate das espécies, sobretudo as mais vulneráveis, 

por meio do Programa de Resgate da Fauna Terrestre e Aquática. São previstas ainda para 

este impacto medidas controladoras através da realização de um invent

completo que contemple a real diversidade de espécies na região por meio do Programa de 

Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática.

Para a ictiofauna,

população ictiofaunística, avali

necessária a sua implantação) 
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é de significância moderada e carece de medidas mitigadoras e controladoras, 

se de uma mudança parcialmente revertida. 

ecomendadas 

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

do empreendimento, na busca do melhor arranjo de forma a minimizar a alteração do meio e 

causar o mínimo impacto ao ambiente. Essas medidas envolvem, por exemplo, a busca de um 

modelo arquitetônico que minimize a área a ser desmatada para a instalação das estruturas 

emporárias da PCH KM 19.  

controladoras e mitigatórias para este impacto envolvem o 

de Monitoramento da Fauna e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, que deverá 

incluir o manejo dos fragmentos florestais existentes, visando a diminuir os efeitos de borda e 

habitat para as populações, o que poderá facilitar o fluxo gênico e a 

manutenção da diversidade de espécies no local. Este programa deverá prever também a 

utilização de espécies da flora adequadas à nidificação e abrigo.  

Outra medida mitigadora é o resgate das espécies, sobretudo as mais vulneráveis, 

por meio do Programa de Resgate da Fauna Terrestre e Aquática. São previstas ainda para 

este impacto medidas controladoras através da realização de um invent

completo que contemple a real diversidade de espécies na região por meio do Programa de 

Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática. 

a ictiofauna, sugere-se como medida mitigatória 

população ictiofaunística, avaliação da eficiência do mecanismo de transposição 

necessária a sua implantação) e também desenvolvimento de pesquisas sobre a diversidade. 
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as mitigadoras e controladoras, por 

As medidas relacionadas a este impacto envolvem desde a fase de planejamento 

a do melhor arranjo de forma a minimizar a alteração do meio e 

causar o mínimo impacto ao ambiente. Essas medidas envolvem, por exemplo, a busca de um 

modelo arquitetônico que minimize a área a ser desmatada para a instalação das estruturas 

para este impacto envolvem o Programa 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, que deverá 

iminuir os efeitos de borda e 

para as populações, o que poderá facilitar o fluxo gênico e a 

manutenção da diversidade de espécies no local. Este programa deverá prever também a 

Outra medida mitigadora é o resgate das espécies, sobretudo as mais vulneráveis, 

por meio do Programa de Resgate da Fauna Terrestre e Aquática. São previstas ainda para 

este impacto medidas controladoras através da realização de um inventário avifaunístico 

completo que contemple a real diversidade de espécies na região por meio do Programa de 

 o monitoramento da 

ção da eficiência do mecanismo de transposição (caso seja 

e também desenvolvimento de pesquisas sobre a diversidade.  
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7.1.2.10. Espécies Endêmicas, 

As alterações no ambiente que serão provocadas pela construção do

empreendimento, principalmente devido 

reflexos diretos sobre a fauna da região, principalmente naquela mais vulnerável, 

das espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção.

As espécies da 

ocorrência na região Sul e no Estado do Paraná, 

endêmica durante os estudos, conforme relatado no item 6.2.5. 

Por outro lado, foi apontada na pesquisa de campo a ocorrê

como o macaco-prego, e vulneráveis localmente, como a jaguatirica. De fato, as ordens 

Primates e Carnivora, das quais essas espécies fazem parte, respectivamente, são as que têm 

maior proporção de espécies ameaçadas, principalmente pelo fato dos primatas terem baixa 

tolerância à destruição das florestas e os carnívoros apresentarem baixa densidade 

populacional e grande necessidade de espaço.

Estudos desenvolvidos 

de influência do empreendimento, apontaram a ocorrência de espécies de anfíbios endêmicos 

e criticamente ameaçadas nesta formação no Estado do Paraná. No entanto, nos estudos 

realizados na fase de diagnóstico não foram

ameaçadas desse grupo. Já para os répteis foram apontadas em entrevistas e no levanta

de dados secundários duas espécies vulneráveis para o Estado do Paraná, no entanto, nenhuma 

dessas foi observada no levantam

Embora o levantamento da avifauna local também não tenha detectado a 

ocorrência de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas, foi constatada na área de influência do 

empreendimento a existência de muitos passeriformes que requerem cuidados espe

como as espécies da família 

encontra-se em declínio, principalmente devido à

grandes em remanescentes florestais que possibilitam abrigo, alimen
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ndêmicas, Raras ou Ameaçadas 

As alterações no ambiente que serão provocadas pela construção do

empreendimento, principalmente devido à supressão da vegetação e perda de habitat, terão 

reflexos diretos sobre a fauna da região, principalmente naquela mais vulnerável, 

as espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção. 

As espécies da mastofauna diagnosticadas para a região apresentam ampla 

ocorrência na região Sul e no Estado do Paraná, sendo que não foi detectada nenhuma espécie 

endêmica durante os estudos, conforme relatado no item 6.2.5. - Diagnóstico da Mastofauna. 

foi apontada na pesquisa de campo a ocorrência de espécies quase ameaçadas

prego, e vulneráveis localmente, como a jaguatirica. De fato, as ordens 

Primates e Carnivora, das quais essas espécies fazem parte, respectivamente, são as que têm 

ior proporção de espécies ameaçadas, principalmente pelo fato dos primatas terem baixa 

tolerância à destruição das florestas e os carnívoros apresentarem baixa densidade 

populacional e grande necessidade de espaço. 

Estudos desenvolvidos na Floresta Ombrófila Mista, formação que ocorre na área 

de influência do empreendimento, apontaram a ocorrência de espécies de anfíbios endêmicos 

e criticamente ameaçadas nesta formação no Estado do Paraná. No entanto, nos estudos 

realizados na fase de diagnóstico não foram detectadas espécies raras, endêmicas ou 

. Já para os répteis foram apontadas em entrevistas e no levanta

duas espécies vulneráveis para o Estado do Paraná, no entanto, nenhuma 

dessas foi observada no levantamento de campo. 

Embora o levantamento da avifauna local também não tenha detectado a 

ocorrência de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas, foi constatada na área de influência do 

empreendimento a existência de muitos passeriformes que requerem cuidados espe

como as espécies da família Picidae. De fato, as populações de todos os grandes pica

eclínio, principalmente devido à derrubada das florestas ou de árvores 

grandes em remanescentes florestais que possibilitam abrigo, alimento e local para nidificação 
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As alterações no ambiente que serão provocadas pela construção do 

supressão da vegetação e perda de habitat, terão 

reflexos diretos sobre a fauna da região, principalmente naquela mais vulnerável, a exemplo 

mastofauna diagnosticadas para a região apresentam ampla 

não foi detectada nenhuma espécie 

Diagnóstico da Mastofauna. 

ncia de espécies quase ameaçadas, 

prego, e vulneráveis localmente, como a jaguatirica. De fato, as ordens 

Primates e Carnivora, das quais essas espécies fazem parte, respectivamente, são as que têm 

ior proporção de espécies ameaçadas, principalmente pelo fato dos primatas terem baixa 

tolerância à destruição das florestas e os carnívoros apresentarem baixa densidade 

la Mista, formação que ocorre na área 

de influência do empreendimento, apontaram a ocorrência de espécies de anfíbios endêmicos 

e criticamente ameaçadas nesta formação no Estado do Paraná. No entanto, nos estudos 

detectadas espécies raras, endêmicas ou 

. Já para os répteis foram apontadas em entrevistas e no levantamento 

duas espécies vulneráveis para o Estado do Paraná, no entanto, nenhuma 

Embora o levantamento da avifauna local também não tenha detectado a 

ocorrência de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas, foi constatada na área de influência do 

empreendimento a existência de muitos passeriformes que requerem cuidados especiais, tais 

s os grandes pica-paus 

derrubada das florestas ou de árvores 

to e local para nidificação 
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e essa situação poderá ser agravada em virtude do desmatamento previsto para a construção 

da PCH KM19. 

Com relação à ictiofauna, dada à dificuldade de identificação dessas espécies, 

justamente devido ao seu caráter raro, não é p

do empreendimento. Portanto, durante toda a movimentação na fase de instalação, alguma 

espécie endêmica, rara ou ameaçada poderá ser afetada pelo empreendimento. 

Apesar de não terem sido registradas muitas i

endêmicas, raras ou ameaçadas na região onde será implantada a PCH

constatações poderão ser feitas durante a implantação do Programa de Monitoramento de 

Fauna Terrestre e Aquática

Desta forma, este impacto caracteriza

na AII durante a fase de implantação e operação 

ocorrência é baixa, em longo prazo e temporário. 

importância, caracterizando

carecendo de medidas controladoras e mitigatórias.

- Medidas Recomendadas

Como medida 

Recuperação das Áreas Degradadas, o qual tem por objetivo 

áreas que receberão instalações temporárias durante a construção do empreendimento e 

melhorar as condições dos fragmentos florestais existentes na AID, c

estabelecimento de um ambiente propício para a fauna da região por meio d

espécies da flora adequadas à nidificação e abrigo

Ainda como medida mitigatória está previsto o resgate 

afetadas pela instalação e operação da PCH

curso do rio, principalmente daquelas consideradas ameaçadas, raras ou endêmicas, e 
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e essa situação poderá ser agravada em virtude do desmatamento previsto para a construção 

Com relação à ictiofauna, dada à dificuldade de identificação dessas espécies, 

justamente devido ao seu caráter raro, não é possível afirmar que essas não existem na região 

do empreendimento. Portanto, durante toda a movimentação na fase de instalação, alguma 

espécie endêmica, rara ou ameaçada poderá ser afetada pelo empreendimento. 

Apesar de não terem sido registradas muitas informações acerca das espécies 

endêmicas, raras ou ameaçadas na região onde será implantada a PCH

constatações poderão ser feitas durante a implantação do Programa de Monitoramento de 

Fauna Terrestre e Aquática, previsto no projeto. 

Desta forma, este impacto caracteriza-se como negativo, indireto

durante a fase de implantação e operação do empreendimento. A probabilidade de 

ncia é baixa, em longo prazo e temporário. O impacto apresenta baixa magnitude, 

importância, caracterizando-se como moderadamente significativo. É parcialmente reversível, 

carecendo de medidas controladoras e mitigatórias. 

Medidas Recomendadas 

Como medida mitigatória, está prevista a implantação do Programa de 

as Degradadas, o qual tem por objetivo restabelecer a vegetação das 

áreas que receberão instalações temporárias durante a construção do empreendimento e 

melhorar as condições dos fragmentos florestais existentes na AID, c

de um ambiente propício para a fauna da região por meio d

espécies da flora adequadas à nidificação e abrigo.  

Ainda como medida mitigatória está previsto o resgate das espécies

afetadas pela instalação e operação da PCH KM 19 devido a supressão vegetal e alterações no 

curso do rio, principalmente daquelas consideradas ameaçadas, raras ou endêmicas, e 
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e essa situação poderá ser agravada em virtude do desmatamento previsto para a construção 

Com relação à ictiofauna, dada à dificuldade de identificação dessas espécies, 

ossível afirmar que essas não existem na região 

do empreendimento. Portanto, durante toda a movimentação na fase de instalação, alguma 

espécie endêmica, rara ou ameaçada poderá ser afetada pelo empreendimento.  

nformações acerca das espécies 

endêmicas, raras ou ameaçadas na região onde será implantada a PCH KM 19, novas 

constatações poderão ser feitas durante a implantação do Programa de Monitoramento de 

indireto e poderá ocorrer 

do empreendimento. A probabilidade de 

O impacto apresenta baixa magnitude, alta 

significativo. É parcialmente reversível, 

, está prevista a implantação do Programa de 

restabelecer a vegetação das 

áreas que receberão instalações temporárias durante a construção do empreendimento e 

melhorar as condições dos fragmentos florestais existentes na AID, contribuindo para o 

de um ambiente propício para a fauna da região por meio da utilização de 

das espécies que serão 

do a supressão vegetal e alterações no 

curso do rio, principalmente daquelas consideradas ameaçadas, raras ou endêmicas, e 
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realocação dessas espécies em ambientes adequados a sua sobrevivência. Essa medida faz 

parte do Programa de Resgate da Fauna Terrestr

Como medida controladora, será implantado o Programa de Monitoramento da 

Fauna Terrestre e Aquática, o qual prevê a realização de um inventário completo da fauna da 

região, contemplando inclusive os locais de alimentação e sítios de nidificaç

espécies endêmicas, raras 

através do programa de resgate

um novo local que não será atingido. Para a fauna aquática, os indivíduos deverão ser 

encaminhados para rio abaixo

Patos, e serem liberados para evitar 

7.1.2.11. Interrupção da Migração de Peixes

Alguns peixes realizam a reprodução através de um processo reofílico (de nadar 

contra a correnteza), que queima a gordura dos peixes e ativa mecanismos hormonais 

complexos e os prepara para reprodução. 

do peixe da área de alimentação para a de desova e seu posterior retorno, após a reprodução, 

para a área de alimentação. 

subida dos peixes, muitas espécies não conseguem

desova. Apesar de não terem sido encontradas espécies de peixes com comportamento 

migrador nas amostragens 

utilizados como referência de dados secundários

para a região. Segundo IAP (2003) para a ictiofauna da Bacia do rio Ivaí, do qual o Rio dos 

Patos é um afluente, a categoria composta pelas espécies que realizam migração foram 

caracterizadas principalmente por 

Bryconorbignyanus (piracanjuba), 

(dourado), Piaractusmesopotamicus

Leporinusoctofasciatus (ferreirinha), 

(campineiro), e os siluriformes 

(cascudo-preto), Pirinampuspirinampu
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realocação dessas espécies em ambientes adequados a sua sobrevivência. Essa medida faz 

parte do Programa de Resgate da Fauna Terrestre e Aquática. 

Como medida controladora, será implantado o Programa de Monitoramento da 

Fauna Terrestre e Aquática, o qual prevê a realização de um inventário completo da fauna da 

região, contemplando inclusive os locais de alimentação e sítios de nidificaç

 ou ameaçadas forem identificadas no prog

esgate supracitado, ser coletadas cuidadosamente e transferidas para 

um novo local que não será atingido. Para a fauna aquática, os indivíduos deverão ser 

abaixo, a jusante de qualquer empreendimento presente no 

para evitar o choque com estruturas já existente

ção da Migração de Peixes 

Alguns peixes realizam a reprodução através de um processo reofílico (de nadar 

contra a correnteza), que queima a gordura dos peixes e ativa mecanismos hormonais 

complexos e os prepara para reprodução. Este processo de reprodução 

do peixe da área de alimentação para a de desova e seu posterior retorno, após a reprodução, 

para a área de alimentação. Com as barragens, mesmo com a construção de escadas para a 

subida dos peixes, muitas espécies não conseguem se deslocar entre as áreas de alimentação e 

. Apesar de não terem sido encontradas espécies de peixes com comportamento 

migrador nas amostragens in loco realizadas para o diagnóstico da ictiofauna, os estudos 

utilizados como referência de dados secundários relatam a existência de espécies migradoras 

. Segundo IAP (2003) para a ictiofauna da Bacia do rio Ivaí, do qual o Rio dos 

Patos é um afluente, a categoria composta pelas espécies que realizam migração foram 

caracterizadas principalmente por peixes de grande porte, como os Characiformes, 

(piracanjuba), Prochiloduslineatus (corimbatá), 

Piaractusmesopotamicus (pacu), Leporinuselongatus

(ferreirinha), Leporellusvittatus (solteira), 

(campineiro), e os siluriformes Pseudoplatystomacorruscans (pintado), 

Pirinampuspirinampu (barbado) e Pimelodussp. (mandi).
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realocação dessas espécies em ambientes adequados a sua sobrevivência. Essa medida faz 

Como medida controladora, será implantado o Programa de Monitoramento da 

Fauna Terrestre e Aquática, o qual prevê a realização de um inventário completo da fauna da 

região, contemplando inclusive os locais de alimentação e sítios de nidificação e abrigo. Se 

no programa, estas deverão, 

, ser coletadas cuidadosamente e transferidas para 

um novo local que não será atingido. Para a fauna aquática, os indivíduos deverão ser 

de qualquer empreendimento presente no Rio dos 

já existente. 

Alguns peixes realizam a reprodução através de um processo reofílico (de nadar 

contra a correnteza), que queima a gordura dos peixes e ativa mecanismos hormonais 

Este processo de reprodução consiste na migração 

do peixe da área de alimentação para a de desova e seu posterior retorno, após a reprodução, 

Com as barragens, mesmo com a construção de escadas para a 

locar entre as áreas de alimentação e 

. Apesar de não terem sido encontradas espécies de peixes com comportamento 

realizadas para o diagnóstico da ictiofauna, os estudos 

relatam a existência de espécies migradoras 

. Segundo IAP (2003) para a ictiofauna da Bacia do rio Ivaí, do qual o Rio dos 

Patos é um afluente, a categoria composta pelas espécies que realizam migração foram 

peixes de grande porte, como os Characiformes, 

(corimbatá), Salminusmaxillosus 

Leporinuselongatus (piapara), 

(solteira), Schizodonnasutus 

(pintado), Rhinelepisaspera 

. (mandi). 
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A interrupção na migração dos peixes é um dos impactos mais nota

construção de empreendimentos em corpos hídricos. Entretanto, como no Rio dos Patos já 

existe uma pequena central hidrelétrica, a migração dos peixes no rio já se encontra 

dificultada, dessa forma a reprodução em épocas de piracema (épocas quentes e

realizada por diversas espécies de peixes já está deficiente.

contribuído para que nenhuma espécie migradora tenha sido encontrada no levantamento de 

campo.  

Neste contexto, este impacto é negativo, direto, que oco

operação do empreendimento, a probabilidade de ocorrência é alta que ocorrerá em longo 

prazo, de forma cíclica, alta magnitude, alta importância, irreversível e altamente significativo 

para a composição da ictiofauna

- Medidas Recomendadas

 Como a instalação de sistemas de transposição de peixes nem sempre é a melhor 

alternativa para mitigação deste impacto e como a adoção desse método deve ser feita com 

cautela e posterior a monitoramento intensivo que ateste sua necessidade, propõe

medida mitigadora e controladora

Monitoramento e Transposição da Ictiofauna Migradora. 

7.1.2.12. Isolamento de Populações

Com a implantaçã

de algumas populações nas comunidades de avifauna, ictiofauna, herpetofauna e 

mastofaunacausado principalmente 

A edificação da barragem

que fazem uso do leito do rio para deslocamento, tendo

rio dos Patos oferece a todas elas. Deste modo, muitas aves utilizam a calha do rio dos Patos 

para refúgio dos predadores naturais bem como para a procura de outras espécies que servem 
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A interrupção na migração dos peixes é um dos impactos mais nota

construção de empreendimentos em corpos hídricos. Entretanto, como no Rio dos Patos já 

existe uma pequena central hidrelétrica, a migração dos peixes no rio já se encontra 

dificultada, dessa forma a reprodução em épocas de piracema (épocas quentes e

realizada por diversas espécies de peixes já está deficiente. Fato este que talvez possa ter 

contribuído para que nenhuma espécie migradora tenha sido encontrada no levantamento de 

Neste contexto, este impacto é negativo, direto, que ocorrerá na AID durante a 

operação do empreendimento, a probabilidade de ocorrência é alta que ocorrerá em longo 

, alta magnitude, alta importância, irreversível e altamente significativo 

para a composição da ictiofauna. Assim, carece de medidas controladoras e mitigatórias.

Medidas Recomendadas 

Como a instalação de sistemas de transposição de peixes nem sempre é a melhor 

alternativa para mitigação deste impacto e como a adoção desse método deve ser feita com 

posterior a monitoramento intensivo que ateste sua necessidade, propõe

e controladora para este impacto a implantação do Programa de 

Monitoramento e Transposição da Ictiofauna Migradora.  

Isolamento de Populações 

Com a implantação das estruturas do empreendimento poderão ocorrer

de algumas populações nas comunidades de avifauna, ictiofauna, herpetofauna e 

principalmente devido a divisão de habitats pelas estruturas permanentes.

A edificação da barragem certamente influenciará as populações de aves aquáticas 

que fazem uso do leito do rio para deslocamento, tendo-se em vista a proteção que o canal do 

rio dos Patos oferece a todas elas. Deste modo, muitas aves utilizam a calha do rio dos Patos 

dos predadores naturais bem como para a procura de outras espécies que servem 
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A interrupção na migração dos peixes é um dos impactos mais notados na 

construção de empreendimentos em corpos hídricos. Entretanto, como no Rio dos Patos já 

existe uma pequena central hidrelétrica, a migração dos peixes no rio já se encontra 

dificultada, dessa forma a reprodução em épocas de piracema (épocas quentes e chuvosas) 

Fato este que talvez possa ter 

contribuído para que nenhuma espécie migradora tenha sido encontrada no levantamento de 

rrerá na AID durante a 

operação do empreendimento, a probabilidade de ocorrência é alta que ocorrerá em longo 

, alta magnitude, alta importância, irreversível e altamente significativo 

Assim, carece de medidas controladoras e mitigatórias. 

Como a instalação de sistemas de transposição de peixes nem sempre é a melhor 

alternativa para mitigação deste impacto e como a adoção desse método deve ser feita com 

posterior a monitoramento intensivo que ateste sua necessidade, propõe-se como 

para este impacto a implantação do Programa de 

poderão ocorrer isolamento 

de algumas populações nas comunidades de avifauna, ictiofauna, herpetofauna e 

estruturas permanentes. 

certamente influenciará as populações de aves aquáticas 

se em vista a proteção que o canal do 

rio dos Patos oferece a todas elas. Deste modo, muitas aves utilizam a calha do rio dos Patos 

dos predadores naturais bem como para a procura de outras espécies que servem 
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de alimentação para elas. Estas, de certa maneira, terão maior dificuldade e se tornarão mais 

susceptíveis, tendo-se em vista a interposição da barreira de concreto armado. Por 

o fato poderá causar prejuízo para outros animais aquáticos que habitam a região, pois poderá 

aumentar a sua susceptibilidade à predação.

influenciarãoas populações de mamíferos semi

mamíferos voadores (Ordem ChiropteraBlumenbach, 1779) que usam a calha do rio para 

deslocamento. Esses últimos

que procurar outros meios para alimentação e abrigo nos lo

Jáocanal de adução 

podendo provocar a segregação dos indivíduos de uma mesma população que habita o 

local,principalmente indivíduos pertencentes à mastofauna e

provocar o declínio ou extinção de populações locais, tendo

espécies necessitam de mais de um local para desenvolver suas atividades, como a busca de 

alimento e cuidados com a prole

um único local, variando em função da diversidade de paisagem. Assim mesmo, durante as 

diferentes estações do ano, algumas espécies necessitam de diferentes locais para 

sobreviverem devido às variações climát

de movimentação dos animais entre diferentes locais dentro da paisagem certamente será 

dificultada pelo canal de adução, comprometendo a viabilidade das metapopulações.

Quanto à ictiofauna

da escada, e quando transpõem não conseguem retornar. Este fato pode fazer com que 

algumas espécies se isolem. Além disso, a construção do barramento reduz o volume de água 

à jusante, no trecho entre o barramento 

deixar algumas espécies isoladas em poças d’ água.

Além do barramento e do canal de adução, as demais instalações necessárias para 

a operação da PCH KM 19

fragmentação do ambiente florestal será decisiva para o isolamento de populações que têm os 

seus corredores ao longo dos diversos ambientes que compõem a flora local. 
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de alimentação para elas. Estas, de certa maneira, terão maior dificuldade e se tornarão mais 

se em vista a interposição da barreira de concreto armado. Por 

o fato poderá causar prejuízo para outros animais aquáticos que habitam a região, pois poderá 

aumentar a sua susceptibilidade à predação.Alémda avifauna, as edificações da barragem 

as populações de mamíferos semi-aquáticoseprovavelmente também os 

mamíferos voadores (Ordem ChiropteraBlumenbach, 1779) que usam a calha do rio para 

. Esses últimos serão os mais afetados pela barreira de concreto armado, tendo 

que procurar outros meios para alimentação e abrigo nos locais onde ocorrem.

canal de adução será um empecilho parao trânsito de animais pelo local, 

podendo provocar a segregação dos indivíduos de uma mesma população que habita o 

principalmente indivíduos pertencentes à mastofauna e herpetofauna

provocar o declínio ou extinção de populações locais, tendo-se em vista que determinadas 

espécies necessitam de mais de um local para desenvolver suas atividades, como a busca de 

cuidados com a prole, pois os recursos (alimento e água) não estão disponíveis em 

um único local, variando em função da diversidade de paisagem. Assim mesmo, durante as 

diferentes estações do ano, algumas espécies necessitam de diferentes locais para 

sobreviverem devido às variações climáticas que ocorrem ao longo do período.A capacidade 

de movimentação dos animais entre diferentes locais dentro da paisagem certamente será 

dificultada pelo canal de adução, comprometendo a viabilidade das metapopulações.

Quanto à ictiofauna, muitos peixes não conseguem transpor o barramento, através 

da escada, e quando transpõem não conseguem retornar. Este fato pode fazer com que 

algumas espécies se isolem. Além disso, a construção do barramento reduz o volume de água 

à jusante, no trecho entre o barramento e o canal de fuga, onde a vazão é reduzida, podendo 

deixar algumas espécies isoladas em poças d’ água. 

Além do barramento e do canal de adução, as demais instalações necessárias para 

KM 19 ocuparão locais onde atualmente existe vegetação. Deste modo, a 

fragmentação do ambiente florestal será decisiva para o isolamento de populações que têm os 

seus corredores ao longo dos diversos ambientes que compõem a flora local. 
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de alimentação para elas. Estas, de certa maneira, terão maior dificuldade e se tornarão mais 

se em vista a interposição da barreira de concreto armado. Por outro lado, 

o fato poderá causar prejuízo para outros animais aquáticos que habitam a região, pois poderá 

as edificações da barragem 

provavelmente também os 

mamíferos voadores (Ordem ChiropteraBlumenbach, 1779) que usam a calha do rio para 

serão os mais afetados pela barreira de concreto armado, tendo 

cais onde ocorrem. 

o trânsito de animais pelo local, 

podendo provocar a segregação dos indivíduos de uma mesma população que habita o 

herpetofauna. Este fato poderá 

se em vista que determinadas 

espécies necessitam de mais de um local para desenvolver suas atividades, como a busca de 

rsos (alimento e água) não estão disponíveis em 

um único local, variando em função da diversidade de paisagem. Assim mesmo, durante as 

diferentes estações do ano, algumas espécies necessitam de diferentes locais para 

icas que ocorrem ao longo do período.A capacidade 

de movimentação dos animais entre diferentes locais dentro da paisagem certamente será 

dificultada pelo canal de adução, comprometendo a viabilidade das metapopulações. 

o conseguem transpor o barramento, através 

da escada, e quando transpõem não conseguem retornar. Este fato pode fazer com que 

algumas espécies se isolem. Além disso, a construção do barramento reduz o volume de água 

e o canal de fuga, onde a vazão é reduzida, podendo 

Além do barramento e do canal de adução, as demais instalações necessárias para 

ocuparão locais onde atualmente existe vegetação. Deste modo, a 

fragmentação do ambiente florestal será decisiva para o isolamento de populações que têm os 

seus corredores ao longo dos diversos ambientes que compõem a flora local.  
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Neste contexto, este im

negativa, com forma de manifestação direta, 

as fases de instalação e de operação. Terá 

médio prazo, temporário 

magnitude, podendo ser ca

Portanto necessitará de medidas 

espécies, principalmente da família 

- Medidas Recomendadas

Foi incorporado no projeto das estruturas do empreendimento transposições de 

fauna sobre o canal de adução, ilustrado no Desenho nº 

Adução - Planta e Cortes e no Desenho nº 

da AID , cuja localização foi determinada pela equipe de biólogos responsáveis pelo presente 

estudo, visando mitigar o isolamento de espécies e indivíduos da fauna terrestre. 

Ressalta-se que as galerias e aquedutos também serão naturalmente 

fauna terrestre, principalmente anfíbios, e ajudarão a mitigar esse impacto.

As medidas mitigadoras propostas para esse impacto envolvem a recomposição 

das áreas utilizadas para a construção das instalações temporárias e o manejo dos fragmentos 

florestais da região visando a melhoria das condições desses remanescentes e a manutençã

do fluxo gênico na região. Essas medidas fazem parte do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas e buscam manter ligações entre os remanescentes da região de forma a evitar o 

isolamento das espécies, o que pode ocasionar, por exemplo, a extinção local

proposto também o Programa d

indivíduos que possivelmente venham permanecer isolad

vegetação, formação de fragmentos e pela decorrência da supressão 

Como medida controladora, propõe

Terrestre e Aquática o acompanhamento das espécies de

ictiofauna, sobretudo aquelas mais vulneráveis e que necessitam de melhores cond
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Neste contexto, este impacto será caracterizado como um impacto

negativa, com forma de manifestação direta, abrangendo a AID do empreendimento, durante 

as fases de instalação e de operação. Terá probabilidade de ocorrência certa, de duração de 

 e reversível, constituindo um fato de alta importância e 

magnitude, podendo ser caracterizado como um impacto moderada

medidas mitigadoras e controladoras,prevendo o movimento de 

a família Anatidae, ao longo de toda a faixa. 

Medidas Recomendadas 

Foi incorporado no projeto das estruturas do empreendimento transposições de 

fauna sobre o canal de adução, ilustrado no Desenho nº 119.028.1.5.03.011 

es e no Desenho nº 119.028.1.5.07.001 – Mapa de Cobertura Vegetal 

da AID , cuja localização foi determinada pela equipe de biólogos responsáveis pelo presente 

estudo, visando mitigar o isolamento de espécies e indivíduos da fauna terrestre. 

que as galerias e aquedutos também serão naturalmente 

fauna terrestre, principalmente anfíbios, e ajudarão a mitigar esse impacto.

As medidas mitigadoras propostas para esse impacto envolvem a recomposição 

das áreas utilizadas para a construção das instalações temporárias e o manejo dos fragmentos 

florestais da região visando a melhoria das condições desses remanescentes e a manutençã

do fluxo gênico na região. Essas medidas fazem parte do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas e buscam manter ligações entre os remanescentes da região de forma a evitar o 

isolamento das espécies, o que pode ocasionar, por exemplo, a extinção local

o Programa de Resgate de Fauna Terrestre e Aquática

indivíduos que possivelmente venham permanecer isolados nos provenientes da supressão de 

fragmentos e pela decorrência da supressão de habitats

Como medida controladora, propõe-se no Programa de Monitoramento de Fauna 

Terrestre e Aquática o acompanhamento das espécies deavifauna,mastofauna

, sobretudo aquelas mais vulneráveis e que necessitam de melhores cond
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pacto será caracterizado como um impacto de natureza 

do empreendimento, durante 

cia certa, de duração de 

constituindo um fato de alta importância e média 

racterizado como um impacto moderadamente significativo. 

prevendo o movimento de 

Foi incorporado no projeto das estruturas do empreendimento transposições de 

.028.1.5.03.011 - Canal de 

Mapa de Cobertura Vegetal 

da AID , cuja localização foi determinada pela equipe de biólogos responsáveis pelo presente 

estudo, visando mitigar o isolamento de espécies e indivíduos da fauna terrestre.  

que as galerias e aquedutos também serão naturalmente utilizados pela 

fauna terrestre, principalmente anfíbios, e ajudarão a mitigar esse impacto. 

As medidas mitigadoras propostas para esse impacto envolvem a recomposição 

das áreas utilizadas para a construção das instalações temporárias e o manejo dos fragmentos 

florestais da região visando a melhoria das condições desses remanescentes e a manutenção 

do fluxo gênico na região. Essas medidas fazem parte do Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas e buscam manter ligações entre os remanescentes da região de forma a evitar o 

isolamento das espécies, o que pode ocasionar, por exemplo, a extinção local das mesmas. É 

Aquática, para resgatar os 

s nos provenientes da supressão de 

de habitats. 

se no Programa de Monitoramento de Fauna 

mastofauna, herpetofauna e 

, sobretudo aquelas mais vulneráveis e que necessitam de melhores condições para 
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sobreviverem como ambientes florestais preservados. Este programa deverá incluir a família 

Anatidae, com o respectivo 

para movimentação em busca de abrigo, alimento e refúgio dos pre

A implantação da escada de peixe, descrita no item 3.2.1.7.2 

ilustrada no Desenho nº 1

servirá como medida mitigatória, uma vez que esse sistema permitirá o 

peixes no rio entre o trecho a montante e a jusante do rio. Contudo, a instalação desse 

mecanismo deve ser feita com base em dados consistentes de pesquisa sobre o 

comportamento dos peixes migradores presentes na região e ser adequadamente 

7.1.2.13. Mortandade de Peixes

A construção do empreendimento, por alterar o regime hídrico do rio, pode gerar 

condições no ambiente que venham a causar a morta

anteriormente alguns indivíduos podem ficar retidos em 

reduzida e não sobreviver. Outros peixes podem não resistir aos ferimentos que podem ser 

causados pelo choque com as estruturas de alvenaria. 

Neste contexto, este impacto é negativo, direto, que ocorrerá na ADA, durante a

instalação, operação e desativaçãodo empreendimento, a probabilidade de ocorrência é certa, 

ocorrerá imediatamente, de forma temporária, alta magnitude, alta importância, parcialmente 

reversível e com significância moderada para a composição da ictiofauna

medidas mitigatórias e controladoras.

- Medidas Recomendad

Com o Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática, de natureza 

controladora, recomenda-se acompanhar as condições da ictiofauna gerando informações que 

possam subsidiar ações para mitig
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sobreviverem como ambientes florestais preservados. Este programa deverá incluir a família 

com o respectivo estudo das metapopulações que fazem uso de pontos estratégicos 

para movimentação em busca de abrigo, alimento e refúgio dos predadores.

A implantação da escada de peixe, descrita no item 3.2.1.7.2 

119.028.1.5.03.015 - Escada de Peixes - Planta, Vistas 

servirá como medida mitigatória, uma vez que esse sistema permitirá o 

peixes no rio entre o trecho a montante e a jusante do rio. Contudo, a instalação desse 

mecanismo deve ser feita com base em dados consistentes de pesquisa sobre o 

comportamento dos peixes migradores presentes na região e ser adequadamente 

Mortandade de Peixes 

A construção do empreendimento, por alterar o regime hídrico do rio, pode gerar 

condições no ambiente que venham a causar a mortandade de peixes. Como já apresentando 

anteriormente alguns indivíduos podem ficar retidos em poças d´água nos trechos de vazão 

reduzida e não sobreviver. Outros peixes podem não resistir aos ferimentos que podem ser 

causados pelo choque com as estruturas de alvenaria.  

Neste contexto, este impacto é negativo, direto, que ocorrerá na ADA, durante a

instalação, operação e desativaçãodo empreendimento, a probabilidade de ocorrência é certa, 

ocorrerá imediatamente, de forma temporária, alta magnitude, alta importância, parcialmente 

reversível e com significância moderada para a composição da ictiofauna

medidas mitigatórias e controladoras. 

ecomendadas 

Com o Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática, de natureza 

se acompanhar as condições da ictiofauna gerando informações que 

ações para mitigar possíveis efeitos negativos. 
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sobreviverem como ambientes florestais preservados. Este programa deverá incluir a família 

estudo das metapopulações que fazem uso de pontos estratégicos 

dadores. 

A implantação da escada de peixe, descrita no item 3.2.1.7.2 – Escada de Peixe, e 

Planta, Vistas e Corte, 

servirá como medida mitigatória, uma vez que esse sistema permitirá o deslocamento de 

peixes no rio entre o trecho a montante e a jusante do rio. Contudo, a instalação desse 

mecanismo deve ser feita com base em dados consistentes de pesquisa sobre o 

comportamento dos peixes migradores presentes na região e ser adequadamente monitorados. 

A construção do empreendimento, por alterar o regime hídrico do rio, pode gerar 

Como já apresentando 

poças d´água nos trechos de vazão 

reduzida e não sobreviver. Outros peixes podem não resistir aos ferimentos que podem ser 

Neste contexto, este impacto é negativo, direto, que ocorrerá na ADA, durante a 

instalação, operação e desativaçãodo empreendimento, a probabilidade de ocorrência é certa, 

ocorrerá imediatamente, de forma temporária, alta magnitude, alta importância, parcialmente 

reversível e com significância moderada para a composição da ictiofauna, admitindo-se 

Com o Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática, de natureza 

se acompanhar as condições da ictiofauna gerando informações que 
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Com auxílio do Programa de Resgate de Fauna Terrestre e Aquática, as medidas 

mitigatórias adotadas devem resgatar os peixes que não conseguiram manter

água e devolvê-los ao leito do Rio, a jus

que ficarem presos em poças d’ água, pequenos remansos e em baixo de rochas ao longo do 

trecho de vazão reduzida. 

7.1.2.14. Prejuízo de Outros 

A edificação de uma barragem bem como o aumento da áre

represamento certamente influenciarão outras populações da fauna local, as quais terão seu 

ambiente imediato alterado, impacto este que é apresentado no item

Ecológico.  Deste modo, novos ambientes para abrigo e deslocamento deverão ser utilizado 

pelas mesmas, carecendo de estudos prévios quanto à magnitude de influência do alagamento 

bem como da influência da altura e extensão do barramento no tráfego das espécies, sobretudo

aquelas de hábito aquático. 

Este impacto será de natureza negativa, forma de manifestação direta, abrangerá 

as áreas de influência direta do empreendimento, durante as fases de instalaç

desativação. A probabilidade 

parcialmente reversível, constituindo um fato de média importância e magnitude com 

significância moderada.Necessita de medidas mitigatórias.

- Medidas Recomendadas

Para este impacto são previstas 

Recuperação de Áreas Degradadas, o qual prevê o manejo dos fragmentos florestais existentes 

na região de forma a propiciar a reinstalação de ambientes adequados à nidifi

das demais espécies da fauna local.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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Com auxílio do Programa de Resgate de Fauna Terrestre e Aquática, as medidas 

mitigatórias adotadas devem resgatar os peixes que não conseguiram manter

los ao leito do Rio, a jusante do barramento. E também resgataros indivíduos 

que ficarem presos em poças d’ água, pequenos remansos e em baixo de rochas ao longo do 

utros Animais Aquáticos 

A edificação de uma barragem bem como o aumento da áre

represamento certamente influenciarão outras populações da fauna local, as quais terão seu 

ambiente imediato alterado, impacto este que é apresentado no item7.1.2.6

Deste modo, novos ambientes para abrigo e deslocamento deverão ser utilizado 

pelas mesmas, carecendo de estudos prévios quanto à magnitude de influência do alagamento 

da altura e extensão do barramento no tráfego das espécies, sobretudo

 

Este impacto será de natureza negativa, forma de manifestação direta, abrangerá 

as áreas de influência direta do empreendimento, durante as fases de instalaç

A probabilidade de ocorrência é média, duração à curto prazo, permanente e 

el, constituindo um fato de média importância e magnitude com 

Necessita de medidas mitigatórias. 

comendadas 

Para este impacto são previstas medidas mitigadoras por meio do Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas, o qual prevê o manejo dos fragmentos florestais existentes 

na região de forma a propiciar a reinstalação de ambientes adequados à nidifi

das demais espécies da fauna local. 
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Com auxílio do Programa de Resgate de Fauna Terrestre e Aquática, as medidas 

mitigatórias adotadas devem resgatar os peixes que não conseguiram manter-se no fluxo de 

ante do barramento. E também resgataros indivíduos 

que ficarem presos em poças d’ água, pequenos remansos e em baixo de rochas ao longo do 

A edificação de uma barragem bem como o aumento da área superficial pelo 

represamento certamente influenciarão outras populações da fauna local, as quais terão seu 

7.1.2.6 - Desequilíbrio 

Deste modo, novos ambientes para abrigo e deslocamento deverão ser utilizado 

pelas mesmas, carecendo de estudos prévios quanto à magnitude de influência do alagamento 

da altura e extensão do barramento no tráfego das espécies, sobretudo 

Este impacto será de natureza negativa, forma de manifestação direta, abrangerá 

as áreas de influência direta do empreendimento, durante as fases de instalação, operação e 

curto prazo, permanente e 

el, constituindo um fato de média importância e magnitude com 

por meio do Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas, o qual prevê o manejo dos fragmentos florestais existentes 

na região de forma a propiciar a reinstalação de ambientes adequados à nidificação e abrigo 
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Recomenda-se, ainda, a proteção do solo das áreas utilizadas de forma temporária, 

de forma a garantir por meio da revegetação a estabilidade geotécnica dessas áreas e evitar ou 

minimizar processos erosivos

7.1.2.15. Redução de Estoques 

O ambiente florestal na área de influência do empreendimento envolve além de 

recortes de mata ciliar, vários fragmentos em fase secundária de regeneração, inadequados ao 

crescimento populacional da maio

barramento, as demais instalações necessárias para a operação da PCH

construídas onde atualmente a vegetação já se encontra bastante fragmentada, prejudicando 

ainda mais as condições locais. O cen

competição por alimentos e sítios de nidificação e abrigo, poderão causar redução das 

populações ora existentes, 

variabilidade genética. 

Este impacto será de natureza negativa, forma de manifestação direta

AID, durante as fases de instalação e de operação. A probabilidade de oco

duração à médio prazo, permanente e parcialmente reversível, constituindo um fato de alta

importância, magnitude média com alta significância.

controladoras. 

- Medidas Recomendadas

Como medida mitigatória

Terrestre e Aquática, o qual prevê o resgate e real

supressão de vegetação para formação do reservatório e construção das estruturas do 

empreendimento. Como medida controladora, o Programa de Monitoramento de Fauna 

Terrestre e Aquática prevê o estudo da dinâmica populac

elementos para o manejo adequado das espécies que ali ocorrem.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                

se, ainda, a proteção do solo das áreas utilizadas de forma temporária, 

de forma a garantir por meio da revegetação a estabilidade geotécnica dessas áreas e evitar ou 

minimizar processos erosivos e de assoreamento. 

stoques Populacionais 

O ambiente florestal na área de influência do empreendimento envolve além de 

recortes de mata ciliar, vários fragmentos em fase secundária de regeneração, inadequados ao 

crescimento populacional da maioria das espécies que ocorrem na região. Além do 

barramento, as demais instalações necessárias para a operação da PCH

construídas onde atualmente a vegetação já se encontra bastante fragmentada, prejudicando 

ainda mais as condições locais. O cenário pode favorecer espécies oportunistas, que na 

competição por alimentos e sítios de nidificação e abrigo, poderão causar redução das 

populações ora existentes, causando diversas consequências, como por exemplo, a perda de 

impacto será de natureza negativa, forma de manifestação direta

, durante as fases de instalação e de operação. A probabilidade de oco

prazo, permanente e parcialmente reversível, constituindo um fato de alta

média com alta significância.Carecendo de medidas mitigatórias e 

Medidas Recomendadas 

medida mitigatória, deverá ser implantado o Programa de Resgate de Fauna 

Terrestre e Aquática, o qual prevê o resgate e realocação de animais da área onde haverá 

supressão de vegetação para formação do reservatório e construção das estruturas do 

empreendimento. Como medida controladora, o Programa de Monitoramento de Fauna 

Terrestre e Aquática prevê o estudo da dinâmica populacional na região, propiciando 

elementos para o manejo adequado das espécies que ali ocorrem. 
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se, ainda, a proteção do solo das áreas utilizadas de forma temporária, 

de forma a garantir por meio da revegetação a estabilidade geotécnica dessas áreas e evitar ou 

O ambiente florestal na área de influência do empreendimento envolve além de 

recortes de mata ciliar, vários fragmentos em fase secundária de regeneração, inadequados ao 

ria das espécies que ocorrem na região. Além do 

barramento, as demais instalações necessárias para a operação da PCH KM 19 serão 

construídas onde atualmente a vegetação já se encontra bastante fragmentada, prejudicando 

ário pode favorecer espécies oportunistas, que na 

competição por alimentos e sítios de nidificação e abrigo, poderão causar redução das 

como por exemplo, a perda de 

impacto será de natureza negativa, forma de manifestação direta, abrangerá a 

, durante as fases de instalação e de operação. A probabilidade de ocorrência é média, 

prazo, permanente e parcialmente reversível, constituindo um fato de alta 

de medidas mitigatórias e 

, deverá ser implantado o Programa de Resgate de Fauna 

ocação de animais da área onde haverá 

supressão de vegetação para formação do reservatório e construção das estruturas do 

empreendimento. Como medida controladora, o Programa de Monitoramento de Fauna 

ional na região, propiciando 
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Para o caso da Ictiofauna

Programa de Repovoamento de Peixes. Os repovoamentos são aconselhados somente quando 

a implantação do empreendimento causará alterações nas atividades pesqueiras da região, já 

que o principal objetivo do programa é aumentar a população de peixes. O repovoamento não 

é aconselhado em todos os casos

qualidade genética dos peixes nativos que já vivem na região. Além disso, técnicas de 

repovoamento apresentam-

ecossistema quando a finalidade é preservar a ictiofauna local. No caso do rio dos Patos, os 

programas voltados à melhoria e preservação da qualidade ambiental, como programas de 

recuperação de áreas degradas e monitoramento da qualidade da água mostram

eficazes para mitigação e prevenção dos impactos causados pela PCH

Por isso recomenda

artes de pesca e também o m

também cursos voltados a Educação Ambiental, para conscientização da população quanto ao 

descarte de agroquímicos na água do corpo hídrico e também quanto ao tratamento de 

efluentes domésticos e provenientes de atividades agrícolas e aquícolas antes do descarte no 

Rio dos Patos. Outros programas como o de Recuperação de Áreas Degradadas, podem 

contribuir para a melhoria da qualidade da água do rio, possibilitando a recuperação de um 

ecossistema que propicie condições adequadas às espécies 

7.1.2.16. Alterações em Áreas de 

Ameaçadas 

A região de instalação da PCH KM 

ao ambiente natural da flora

empreendimento são, em sua maioria, vegetações secundárias com presença de muitas 

espécies exótica e, conforme levantamento de campo, não 

ou ameaçadas. 

Próximo ao empree

Araucariaangustifolia(pinheiro do Paraná)

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                

Para o caso da Ictiofauna do rio dos Patos não é necessária a implantação de um 

Programa de Repovoamento de Peixes. Os repovoamentos são aconselhados somente quando 

a implantação do empreendimento causará alterações nas atividades pesqueiras da região, já 

do programa é aumentar a população de peixes. O repovoamento não 

é aconselhado em todos os casos, pois possui algumas desvantagens, como redução da 

qualidade genética dos peixes nativos que já vivem na região. Além disso, técnicas de 

-se menos eficazes que programas de recuperação e preservação do 

ecossistema quando a finalidade é preservar a ictiofauna local. No caso do rio dos Patos, os 

programas voltados à melhoria e preservação da qualidade ambiental, como programas de 

de áreas degradas e monitoramento da qualidade da água mostram

eficazes para mitigação e prevenção dos impactos causados pela PCH KM 19

Por isso recomenda-se o monitoramento ictiofaunístico mensal com diferentes 

artes de pesca e também o monitoramento semanal da qualidade de água. Podem ser aplicados 

também cursos voltados a Educação Ambiental, para conscientização da população quanto ao 

descarte de agroquímicos na água do corpo hídrico e também quanto ao tratamento de 

e provenientes de atividades agrícolas e aquícolas antes do descarte no 

Rio dos Patos. Outros programas como o de Recuperação de Áreas Degradadas, podem 

contribuir para a melhoria da qualidade da água do rio, possibilitando a recuperação de um 

que propicie condições adequadas às espécies aquáticas.  

reas de Ocorrência de Espécies da Flora 

egião de instalação da PCH KM 19 encontra-se bastante alterada com relação 

ao ambiente natural da flora. As áreas que serão suprimidas para a instalação do 

empreendimento são, em sua maioria, vegetações secundárias com presença de muitas 

espécies exótica e, conforme levantamento de campo, não possuem espécies endêmicas, raras 

Próximo ao empreendimento foi identificada uma área com 

(pinheiro do Paraná), uma espécie ameaçada. Essa área pertence à 
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do rio dos Patos não é necessária a implantação de um 

Programa de Repovoamento de Peixes. Os repovoamentos são aconselhados somente quando 

a implantação do empreendimento causará alterações nas atividades pesqueiras da região, já 

do programa é aumentar a população de peixes. O repovoamento não 

pois possui algumas desvantagens, como redução da 

qualidade genética dos peixes nativos que já vivem na região. Além disso, técnicas de 

se menos eficazes que programas de recuperação e preservação do 

ecossistema quando a finalidade é preservar a ictiofauna local. No caso do rio dos Patos, os 

programas voltados à melhoria e preservação da qualidade ambiental, como programas de 

de áreas degradas e monitoramento da qualidade da água mostram-se muito mais 

KM 19.  

stico mensal com diferentes 

onitoramento semanal da qualidade de água. Podem ser aplicados 

também cursos voltados a Educação Ambiental, para conscientização da população quanto ao 

descarte de agroquímicos na água do corpo hídrico e também quanto ao tratamento de 

e provenientes de atividades agrícolas e aquícolas antes do descarte no 

Rio dos Patos. Outros programas como o de Recuperação de Áreas Degradadas, podem 

contribuir para a melhoria da qualidade da água do rio, possibilitando a recuperação de um 

lora Endêmicas, Raras ou 

se bastante alterada com relação 

. As áreas que serão suprimidas para a instalação do 

empreendimento são, em sua maioria, vegetações secundárias com presença de muitas 

espécies endêmicas, raras 

ndimento foi identificada uma área com representantes de 

, uma espécie ameaçada. Essa área pertence à 
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Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio Bonito

Biosfera, discutidos no item 6.2.1 deste relatório. Conforme apresentado no Diagnóstico da 

Flora (6.2.2), recomenda-se essa região para preservação ambiental devido a sua importância 

e o empreendimento poderá contribuir para sua con

ambientais. 

Dessa forma, este impacto se caracteriza como

ocorrerá na AID durante a

probabilidade de ocorrência é média

baixa magnitude, média importância, 

de medidas mitigadoras. 

- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigadoras. A fim de reduzir 

o impacto da alteração das áreas de ocorrência de e

será aplicado o Programa de Recuperação e Conservação da APP e o Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas. Ambos contribuirão para o restabelecimento dessas 

espécies, assegurando condições para o seu desenvolviment

resgate de mudas, sementes e exemplares dessas espécies nas áreas onde a vegetação será 

suprimida através do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora. 

7.1.2.17. Contaminação Biológica 

A fragmentação de habitats, o consequente aumento do efeito de borda e a intensa 

movimentação na área para a construção da PCH

introdução de espécies exóticas, principalmente pela facilidade de introdução, ocupação e 

adaptação dessas espécies em áreas alteradas. A contaminação ocorre por meio da dispersão e 

disseminação das espécies e se potencializa com o aumento das alterações no ambiente 

natural. As atividades necessárias durante a fase de implantação da PCH

remoção de vegetação e solo, obras de terraplanagem e a movimentação de veículos e pessoas 

possibilitam e potencializam a contaminação biológica na área do empreendimento.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio Bonito e a uma Zona Núcleo da Reserva da 

m 6.2.1 deste relatório. Conforme apresentado no Diagnóstico da 

se essa região para preservação ambiental devido a sua importância 

e o empreendimento poderá contribuir para sua conservação através de seus programas 

a forma, este impacto se caracteriza como positivo, de forma indireta, e

durante as fases de instalação e operação do empreendimento. A 

babilidade de ocorrência é média, duração imediata e de forma temporária. O impacto é de 

ude, média importância, parcialmente reversível e não significativo, carecendo 

sRecomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigadoras. A fim de reduzir 

o impacto da alteração das áreas de ocorrência de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas, 

será aplicado o Programa de Recuperação e Conservação da APP e o Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas. Ambos contribuirão para o restabelecimento dessas 

espécies, assegurando condições para o seu desenvolvimento. Outra medida a ser adotada é o 

resgate de mudas, sementes e exemplares dessas espécies nas áreas onde a vegetação será 

suprimida através do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora. 

iológica na Flora (Exóticas) 

fragmentação de habitats, o consequente aumento do efeito de borda e a intensa 

movimentação na área para a construção da PCH KM 19 tornam o local mais suscetível á 

introdução de espécies exóticas, principalmente pela facilidade de introdução, ocupação e 

aptação dessas espécies em áreas alteradas. A contaminação ocorre por meio da dispersão e 

disseminação das espécies e se potencializa com o aumento das alterações no ambiente 

natural. As atividades necessárias durante a fase de implantação da PCH

remoção de vegetação e solo, obras de terraplanagem e a movimentação de veículos e pessoas 

possibilitam e potencializam a contaminação biológica na área do empreendimento.
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uma Zona Núcleo da Reserva da 

m 6.2.1 deste relatório. Conforme apresentado no Diagnóstico da 

se essa região para preservação ambiental devido a sua importância 

ação através de seus programas 

positivo, de forma indireta, e 

do empreendimento. A 

, duração imediata e de forma temporária. O impacto é de 

reversível e não significativo, carecendo 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigadoras. A fim de reduzir 

spécies endêmicas, raras ou ameaçadas, 

será aplicado o Programa de Recuperação e Conservação da APP e o Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas. Ambos contribuirão para o restabelecimento dessas 

o. Outra medida a ser adotada é o 

resgate de mudas, sementes e exemplares dessas espécies nas áreas onde a vegetação será 

suprimida através do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora.  

fragmentação de habitats, o consequente aumento do efeito de borda e a intensa 

tornam o local mais suscetível á 

introdução de espécies exóticas, principalmente pela facilidade de introdução, ocupação e 

aptação dessas espécies em áreas alteradas. A contaminação ocorre por meio da dispersão e 

disseminação das espécies e se potencializa com o aumento das alterações no ambiente 

natural. As atividades necessárias durante a fase de implantação da PCH KM 19, tais como a 

remoção de vegetação e solo, obras de terraplanagem e a movimentação de veículos e pessoas 

possibilitam e potencializam a contaminação biológica na área do empreendimento. 
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Essas espécies geralmente são oportunistas e têm uma grande capacidade de 

desenvolver em ambientes antropizados. Atuam de forma agressiva sobre a vegetação nativa e 

apresentam vantagens ao competirem com esta, dificultando a regeneração natural do 

ambiente. 

De acordo com o diagnóstico, a região do empreendimento já possui pre

maciça de vegetação exótica, principalmente na forma de reflorestamentos de Pinus e 

Eucalipto. 

Este impacto é negativo, direto e de alta probabilidade de ocorrência que ocorrerá 

na ADA na fase de instalação do empreendimento. O impacto é caracterizad

prazo, permanente, com probabilidade 

altamentesignificativo e parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras.

- MedidasRecomendadas

A medida a ser adotada para este impacto é 

monitorar a ocorrência de espécies exóticas e invasoras na AID por meio do Programa de 

Monitoramento da Flora afim de evitar a sua proliferação descontrolada. O Programa de 

Educação Ambiental auxiliará na mitigação deste impacto co

população de entorno e dos trabalhadores na fase de instalação da PCH

7.1.2.18. Diminuição da Abundância de 

A perda da cobertura vegetal pela supressão necessária à construção do 

empreendimento resultará na redução das

consequentemente na diminuição da abundância de espécies. Todavia este impacto não será 

muito significativo em vista da área do empreendimento sofrer forte pressão pela agricultura e 

pastagem. 
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Essas espécies geralmente são oportunistas e têm uma grande capacidade de 

desenvolver em ambientes antropizados. Atuam de forma agressiva sobre a vegetação nativa e 

apresentam vantagens ao competirem com esta, dificultando a regeneração natural do 

De acordo com o diagnóstico, a região do empreendimento já possui pre

maciça de vegetação exótica, principalmente na forma de reflorestamentos de Pinus e 

Este impacto é negativo, direto e de alta probabilidade de ocorrência que ocorrerá 

na ADA na fase de instalação do empreendimento. O impacto é caracterizad

prazo, permanente, com probabilidade certa, de média importância e magnitude, 

altamentesignificativo e parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras.

sRecomendadas 

A medida a ser adotada para este impacto é controladora

monitorar a ocorrência de espécies exóticas e invasoras na AID por meio do Programa de 

Monitoramento da Flora afim de evitar a sua proliferação descontrolada. O Programa de 

Educação Ambiental auxiliará na mitigação deste impacto com a conscientização da 

população de entorno e dos trabalhadores na fase de instalação da PCH KM 19

bundância de Espécies da Flora 

A perda da cobertura vegetal pela supressão necessária à construção do 

empreendimento resultará na redução das áreas de ocorrência de vegetação natural e 

consequentemente na diminuição da abundância de espécies. Todavia este impacto não será 

muito significativo em vista da área do empreendimento sofrer forte pressão pela agricultura e 
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Essas espécies geralmente são oportunistas e têm uma grande capacidade de se 

desenvolver em ambientes antropizados. Atuam de forma agressiva sobre a vegetação nativa e 

apresentam vantagens ao competirem com esta, dificultando a regeneração natural do 

De acordo com o diagnóstico, a região do empreendimento já possui presença 

maciça de vegetação exótica, principalmente na forma de reflorestamentos de Pinus e 

Este impacto é negativo, direto e de alta probabilidade de ocorrência que ocorrerá 

na ADA na fase de instalação do empreendimento. O impacto é caracterizado como de longo 

de média importância e magnitude, 

altamentesignificativo e parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras. 

oladora, na qual deve-se 

monitorar a ocorrência de espécies exóticas e invasoras na AID por meio do Programa de 

Monitoramento da Flora afim de evitar a sua proliferação descontrolada. O Programa de 

m a conscientização da 

KM 19. 

A perda da cobertura vegetal pela supressão necessária à construção do 

áreas de ocorrência de vegetação natural e 

consequentemente na diminuição da abundância de espécies. Todavia este impacto não será 

muito significativo em vista da área do empreendimento sofrer forte pressão pela agricultura e 
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Este é um impacto n

fase de instalação. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata, temporário, baixa 

magnitude e média importância. O impacto caracteriza

reversível, carecendo de medidas mitigatórias.

- MedidasRecomendadas

As medidas a serem adotadas para esse impacto são mitigatórias. O 

reestabelecimento da APP do reservatório irá amenizar a diminuição da abundância de 

espécies por meio do Programa de Recuperação e Conservaçã

recuperada a vegetação das áreas degradadas com a aplicação do PRAD. Para tal, serão 

aproveitadas mudas, sementes e exemplares da vegetação das áreas a serem desmatadas, 

resgatadas de acordo com o Programa de Resgate e Aproveitament

7.1.2.19. Diminuição de Área de 

A supressão da vegetação e consequente perda da cobertura vegetal nativa terão 

como resultado a diminuição da área de ocorrência de espécies nativas. 

A flora da área de 

ocorrência de espécies nativas se restringe a pequenos capões espalhados pela região. Dessa 

forma, a diminuição da área de ocorrência de espécies nativas se caracteriza como um 

impacto importante a ser observado na fase de construção, dada a limitação da vegetação 

natural do local, na sua maioria substituída por áreas de agricultura, pastagem e 

reflorestamento. 

Ressalta-se que esse impacto também será amenizado com a criação da APP do 

reservatório e sua manutenção que aumentará a área de ocorrência de espécies nativas.

Este impacto é 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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Este é um impacto negativo, indireto e ocorrerá na AID do empreendimento, na 

fase de instalação. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata, temporário, baixa 

magnitude e média importância. O impacto caracteriza-se como pouco

o de medidas mitigatórias. 

sRecomendadas 

As medidas a serem adotadas para esse impacto são mitigatórias. O 

reestabelecimento da APP do reservatório irá amenizar a diminuição da abundância de 

espécies por meio do Programa de Recuperação e Conservação da APP, bem como será 

recuperada a vegetação das áreas degradadas com a aplicação do PRAD. Para tal, serão 

aproveitadas mudas, sementes e exemplares da vegetação das áreas a serem desmatadas, 

resgatadas de acordo com o Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora. 

rea de Ocorrência de Espécies da Flora Nativas

A supressão da vegetação e consequente perda da cobertura vegetal nativa terão 

como resultado a diminuição da área de ocorrência de espécies nativas.  

A flora da área de influência da PCH KM 19se encontra bastante modificada e a 

ocorrência de espécies nativas se restringe a pequenos capões espalhados pela região. Dessa 

forma, a diminuição da área de ocorrência de espécies nativas se caracteriza como um 

ser observado na fase de construção, dada a limitação da vegetação 

natural do local, na sua maioria substituída por áreas de agricultura, pastagem e 

se que esse impacto também será amenizado com a criação da APP do 

sua manutenção que aumentará a área de ocorrência de espécies nativas.

Este impacto é negativo, direto e ocorrerá na ADA na fase de instalação do 

babilidade de ocorrência é média, duração imediata e periodicidade 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
D/PR                                                                                                  IV-83 

egativo, indireto e ocorrerá na AID do empreendimento, na 

fase de instalação. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata, temporário, baixa 

se como pouco significativo e 

As medidas a serem adotadas para esse impacto são mitigatórias. O 

reestabelecimento da APP do reservatório irá amenizar a diminuição da abundância de 

o da APP, bem como será 

recuperada a vegetação das áreas degradadas com a aplicação do PRAD. Para tal, serão 

aproveitadas mudas, sementes e exemplares da vegetação das áreas a serem desmatadas, 

o Científico da Flora.  

ativas 

A supressão da vegetação e consequente perda da cobertura vegetal nativa terão 

 

se encontra bastante modificada e a 

ocorrência de espécies nativas se restringe a pequenos capões espalhados pela região. Dessa 

forma, a diminuição da área de ocorrência de espécies nativas se caracteriza como um 

ser observado na fase de construção, dada a limitação da vegetação 

natural do local, na sua maioria substituída por áreas de agricultura, pastagem e 

se que esse impacto também será amenizado com a criação da APP do 

sua manutenção que aumentará a área de ocorrência de espécies nativas. 

ADA na fase de instalação do 

, duração imediata e periodicidade 
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temporária. O impacto é considerado de média magnitude, 

significativo e reversível, carecendo de medidas mitigatórias.

- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias. O Programa de 

Recuperação e Conservação 

espécies nativas, a fim de assegurar condições para o estabelecimento destas espécies. Outra 

medida é a recuperação da vegetação, ao término da execução das obras, nas áreas ocupadas 

pelas instalações temporárias. Para tal, serão utilizadas espécies nativas, seguindo o Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas. Estas espécies poderão ser aquelas coletadas por meio 

do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora.

7.1.2.20. Efeito de Borda 

Um dos principais problemas causados pela fragmentação de habitats é o efeito de 

borda. O efeito de borda pode ser definido como uma alteração na composição ou abundância 

de espécies na parte marginal de um fragmento. Assim, considera

composição de espécies e estrutura de comunidade entre as bordas das florestas e o interior 

das mesmas. Essa diferença se deve, sobretudo, pela influência que esta parte do fragmento 

sofre do meio externo. 

Mudanças no microclima e na estrutura dos fragmento

radiação solar, umidade e padrões de vento, redução da heterogeneidade ambiental e 

extinções locais são algumas das consequências desse efeito.

O efeito de borda se intensifica em fragmentos pequenos e isolados e pode até ser 

irreversível, condenando todo o remanescente. A região do empreendimento já se encontra 

bastante fragmentada, assim, o efeito de borda já ocorre na região

KM 19e a recuperação da APP do reservatório bem com o incentivo à regularização das Ár

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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é considerado de média magnitude, alta importância, 

reversível, carecendo de medidas mitigatórias. 

sRecomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias. O Programa de 

Recuperação e Conservação da APP irá atenuar a diminuição da área de ocorrência de 

espécies nativas, a fim de assegurar condições para o estabelecimento destas espécies. Outra 

medida é a recuperação da vegetação, ao término da execução das obras, nas áreas ocupadas 

s temporárias. Para tal, serão utilizadas espécies nativas, seguindo o Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas. Estas espécies poderão ser aquelas coletadas por meio 

do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora. 

principais problemas causados pela fragmentação de habitats é o efeito de 

borda. O efeito de borda pode ser definido como uma alteração na composição ou abundância 

de espécies na parte marginal de um fragmento. Assim, considera-se que há uma diferença na 

omposição de espécies e estrutura de comunidade entre as bordas das florestas e o interior 

das mesmas. Essa diferença se deve, sobretudo, pela influência que esta parte do fragmento 

Mudanças no microclima e na estrutura dos fragmento

radiação solar, umidade e padrões de vento, redução da heterogeneidade ambiental e 

extinções locais são algumas das consequências desse efeito. 

O efeito de borda se intensifica em fragmentos pequenos e isolados e pode até ser 

el, condenando todo o remanescente. A região do empreendimento já se encontra 

bastante fragmentada, assim, o efeito de borda já ocorre na região. Com a construção da PCH

a recuperação da APP do reservatório bem com o incentivo à regularização das Ár
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importância, moderadamente 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias. O Programa de 

da APP irá atenuar a diminuição da área de ocorrência de 

espécies nativas, a fim de assegurar condições para o estabelecimento destas espécies. Outra 

medida é a recuperação da vegetação, ao término da execução das obras, nas áreas ocupadas 

s temporárias. Para tal, serão utilizadas espécies nativas, seguindo o Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas. Estas espécies poderão ser aquelas coletadas por meio 

principais problemas causados pela fragmentação de habitats é o efeito de 

borda. O efeito de borda pode ser definido como uma alteração na composição ou abundância 

se que há uma diferença na 

omposição de espécies e estrutura de comunidade entre as bordas das florestas e o interior 

das mesmas. Essa diferença se deve, sobretudo, pela influência que esta parte do fragmento 

Mudanças no microclima e na estrutura dos fragmentos, com alteração na 

radiação solar, umidade e padrões de vento, redução da heterogeneidade ambiental e 

O efeito de borda se intensifica em fragmentos pequenos e isolados e pode até ser 

el, condenando todo o remanescente. A região do empreendimento já se encontra 

om a construção da PCH 

a recuperação da APP do reservatório bem com o incentivo à regularização das Áreas 
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de Preservação Permanente que se encontram antropizadas, deverá haver uma conexão entre 

os fragmentos existentes reduzindo, assim, o efeito de borda na AID do empreendimento.

Este impacto é

operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e de 

periodicidade permanente. O impacto se caracteriza por média importância e magnitude, 

moderadamente significativo e parcialmente reversível.

controladoras. 

- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são controladoras, por meio do 

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 

florestais da área do empreendimento a fim de assegurar con

mesmos. 

7.1.2.21. Contribuição para a 

A alteração do ambiente pelas intervenções necessárias à construção do 

empreendimento e, principalmente, as alterações em áreas de ocorrência de espécies 

endêmicas, raras ou ameaçadas poderão contribuir para a extinção das espécies. A 

fragmentação das áreas de vegetação e, consequentemente, o aumento do efeito de borda 

também contribuem para esse processo. 

A fragmentação de ambientes tem reflexos significativos também na fauna, 

sobretudo pela segmentação de habitats. As espécies mais exigentes e que necess

ambientes mais conservados para sobreviverem são os mais afetados pelas alterações na 

vegetação e mais propícias à extinção.

Este é um impacto negativo, direto e que ocorrerá na ADA na fase de instalação 

do empreendimento. A probabilidade de ocorrê

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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de Preservação Permanente que se encontram antropizadas, deverá haver uma conexão entre 

os fragmentos existentes reduzindo, assim, o efeito de borda na AID do empreendimento.

Este impacto é positivo, direto e ocorrerá na AID nas 

do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e de 

. O impacto se caracteriza por média importância e magnitude, 

moderadamente significativo e parcialmente reversível. Necessita

sRecomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são controladoras, por meio do 

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 

florestais da área do empreendimento a fim de assegurar condições para a sustentabilidade dos 

Contribuição para a Extinção das Espécies da Flora 

A alteração do ambiente pelas intervenções necessárias à construção do 

empreendimento e, principalmente, as alterações em áreas de ocorrência de espécies 

endêmicas, raras ou ameaçadas poderão contribuir para a extinção das espécies. A 

s de vegetação e, consequentemente, o aumento do efeito de borda 

também contribuem para esse processo.  

A fragmentação de ambientes tem reflexos significativos também na fauna, 

sobretudo pela segmentação de habitats. As espécies mais exigentes e que necess

ambientes mais conservados para sobreviverem são os mais afetados pelas alterações na 

vegetação e mais propícias à extinção. 

Este é um impacto negativo, direto e que ocorrerá na ADA na fase de instalação 

do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e periodicidade 
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de Preservação Permanente que se encontram antropizadas, deverá haver uma conexão entre 

os fragmentos existentes reduzindo, assim, o efeito de borda na AID do empreendimento. 

 fases de instalação e 

do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e de 

. O impacto se caracteriza por média importância e magnitude, 

Necessita-se de medidas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são controladoras, por meio do 

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 

dições para a sustentabilidade dos 

A alteração do ambiente pelas intervenções necessárias à construção do 

empreendimento e, principalmente, as alterações em áreas de ocorrência de espécies 

endêmicas, raras ou ameaçadas poderão contribuir para a extinção das espécies. A 

s de vegetação e, consequentemente, o aumento do efeito de borda 

A fragmentação de ambientes tem reflexos significativos também na fauna, 

sobretudo pela segmentação de habitats. As espécies mais exigentes e que necessitam de 

ambientes mais conservados para sobreviverem são os mais afetados pelas alterações na 

Este é um impacto negativo, direto e que ocorrerá na ADA na fase de instalação 

ncia é baixa, duração imediata e periodicidade 
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temporária. O impacto é de baixa importância e magnitude, pouco

parcialmente reversível, carecendo de medidas mitigatórias.

- MedidasRecomendadas

As medidas a serem adotadas para esse impacto s

aplicação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e Programa de 

Recuperação e Conservação da APP que atuarão no restabelecimento da vegetação da região; 

e do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flor

de espécies nas áreas a serem desmatadas para uso nas atividades de recomposição e 

recuperação vegetal. O Programa de Educação Ambiental também auxiliará na mitigação 

desse impacto conscientizando a população de entorno e os t

preservação de espécies que

7.1.2.22. Fragmentação de H

A fragmentação de habitats é atualmente uma das principais ameaças à 

conservação da biodiversidade. A fragmentação se caracteriz

vegetadas e resulta em diversos reflexos negativos, como aumento do efeito de borda, 

alterações no microclima, isolamento de populações, maior susceptibilidade às pragas e 

doenças e à invasão de espécies exóticas dificultando a 

outros. 

A construção da PCH

empreendimento. Assim, a área que já está bastante modificada e cuja cobertura vegetal se 

caracteriza pela ocorrência de pequenos remane

descaracterizada, com aumento da fragmentação existente. 

Esse impacto é negativo, indireto e que ocorrerá na ADA na fase de instalação do 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e perio

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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temporária. O impacto é de baixa importância e magnitude, pouco

parcialmente reversível, carecendo de medidas mitigatórias. 

sRecomendadas 

As medidas a serem adotadas para esse impacto são mitigatórias, por meio da 

aplicação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e Programa de 

Recuperação e Conservação da APP que atuarão no restabelecimento da vegetação da região; 

e do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora, que permitirá o salvamento 

de espécies nas áreas a serem desmatadas para uso nas atividades de recomposição e 

recuperação vegetal. O Programa de Educação Ambiental também auxiliará na mitigação 

desse impacto conscientizando a população de entorno e os trabalhadores da importância da 

preservação de espécies que estejam sob risco de extinção. 

Fragmentação de Habitats – Isolamento 

A fragmentação de habitats é atualmente uma das principais ameaças à 

conservação da biodiversidade. A fragmentação se caracteriza pela segmentação de áreas 

vegetadas e resulta em diversos reflexos negativos, como aumento do efeito de borda, 

alterações no microclima, isolamento de populações, maior susceptibilidade às pragas e 

doenças e à invasão de espécies exóticas dificultando a regeneração de espécies nativas, entre 

A construção da PCH KM 19exigirá o corte da vegetação para instalação do 

empreendimento. Assim, a área que já está bastante modificada e cuja cobertura vegetal se 

caracteriza pela ocorrência de pequenos remanescentes florestais, ficará ainda mais 

descaracterizada, com aumento da fragmentação existente.  

Esse impacto é negativo, indireto e que ocorrerá na ADA na fase de instalação do 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e perio
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temporária. O impacto é de baixa importância e magnitude, pouco significativo e 

ão mitigatórias, por meio da 

aplicação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e Programa de 

Recuperação e Conservação da APP que atuarão no restabelecimento da vegetação da região; 

a, que permitirá o salvamento 

de espécies nas áreas a serem desmatadas para uso nas atividades de recomposição e 

recuperação vegetal. O Programa de Educação Ambiental também auxiliará na mitigação 

rabalhadores da importância da 

A fragmentação de habitats é atualmente uma das principais ameaças à 

a pela segmentação de áreas 

vegetadas e resulta em diversos reflexos negativos, como aumento do efeito de borda, 

alterações no microclima, isolamento de populações, maior susceptibilidade às pragas e 

regeneração de espécies nativas, entre 

exigirá o corte da vegetação para instalação do 

empreendimento. Assim, a área que já está bastante modificada e cuja cobertura vegetal se 

scentes florestais, ficará ainda mais 

Esse impacto é negativo, indireto e que ocorrerá na ADA na fase de instalação do 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e periodicidade 
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temporária. A magnitude e importância são baixas e o impacto de caracteriza como 

poucosignificativo e reversível, carecendo de medidas mitigatórias.

- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias. O 

restabelecimento da APP, por meio do Programa de Recuperação e Conservação da APP, e 

das áreas degradadas, por meio do PRAD, atenuarão os efeitos da fragmentação de habitats ao 

oferecer locais em melhores condições de abrigar a fauna da região.

7.1.2.23. Perda da Conexão entr

A fragmentação de habitats poderá ser mais ou menos intensa a depender do grau 

de conectividade entre os remanescentes. O isolamento afeta o fluxo gênico entre os 

fragmentos florestais e, assim, a sustentabilidade das populações que neles ocor

A perda de conexão entre os fragmentos pode levar a insustentabilidade dos 

mesmos, uma vez que compromete toda a dinâmica do ambiente, principalmente aquela 

relacionada à polinização, dispersão e disseminação que garantem a reprodução e perpetuação 

das espécies vegetais. 

Conforme já descrito, a área da construção do empreendimento já se apresenta 

bastante fragmentada e as ações necessárias para a instalação da PCH

ainda mais esse processo, diminuindo a extensão dos fragmentos existe

distância entre eles. Dessa forma, a perda de conexão entre fragmentos é um impacto 

importante a ser considerado na construção da PCH

Este impacto é negativo, 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é

temporária. O impacto é de 

carecendo de medidas controladoras. 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                

temporária. A magnitude e importância são baixas e o impacto de caracteriza como 

poucosignificativo e reversível, carecendo de medidas mitigatórias. 

sRecomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias. O 

imento da APP, por meio do Programa de Recuperação e Conservação da APP, e 

das áreas degradadas, por meio do PRAD, atenuarão os efeitos da fragmentação de habitats ao 

oferecer locais em melhores condições de abrigar a fauna da região. 

da Conexão entre Fragmentos 

A fragmentação de habitats poderá ser mais ou menos intensa a depender do grau 

de conectividade entre os remanescentes. O isolamento afeta o fluxo gênico entre os 

fragmentos florestais e, assim, a sustentabilidade das populações que neles ocor

A perda de conexão entre os fragmentos pode levar a insustentabilidade dos 

mesmos, uma vez que compromete toda a dinâmica do ambiente, principalmente aquela 

relacionada à polinização, dispersão e disseminação que garantem a reprodução e perpetuação 

Conforme já descrito, a área da construção do empreendimento já se apresenta 

bastante fragmentada e as ações necessárias para a instalação da PCH

ainda mais esse processo, diminuindo a extensão dos fragmentos existe

distância entre eles. Dessa forma, a perda de conexão entre fragmentos é um impacto 

importante a ser considerado na construção da PCH KM 19. 

Este impacto é negativo, indireto e que ocorrerá na ADA na fase de instalação do 

babilidade de ocorrência ébaixa, duração imediata e periodicidade 

temporária. O impacto é de baixa magnitude e importância, pouco significativo e 

carecendo de medidas controladoras.  
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temporária. A magnitude e importância são baixas e o impacto de caracteriza como 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias. O 

imento da APP, por meio do Programa de Recuperação e Conservação da APP, e 

das áreas degradadas, por meio do PRAD, atenuarão os efeitos da fragmentação de habitats ao 

A fragmentação de habitats poderá ser mais ou menos intensa a depender do grau 

de conectividade entre os remanescentes. O isolamento afeta o fluxo gênico entre os 

fragmentos florestais e, assim, a sustentabilidade das populações que neles ocorrem. 

A perda de conexão entre os fragmentos pode levar a insustentabilidade dos 

mesmos, uma vez que compromete toda a dinâmica do ambiente, principalmente aquela 

relacionada à polinização, dispersão e disseminação que garantem a reprodução e perpetuação 

Conforme já descrito, a área da construção do empreendimento já se apresenta 

bastante fragmentada e as ações necessárias para a instalação da PCH KM 19intensificarão 

ainda mais esse processo, diminuindo a extensão dos fragmentos existentes e ampliando a 

distância entre eles. Dessa forma, a perda de conexão entre fragmentos é um impacto 

direto e que ocorrerá na ADA na fase de instalação do 

, duração imediata e periodicidade 

significativo e reversível, 
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- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a se

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 

florestais da área do empreendimento a fim de assegurar condições para a sustentabilidade dos 

mesmos. 

7.1.2.24. Insularização (Formação 

O processo de fragmentação de florestas vem promovendo intensa degradação na 

Mata Atlântica, bioma que compreende a região do empreendimento e que é considerado um 

dos mais ameaçados de extinção.

A flora da área de influência do empreendimento se apresenta na forma de 

fragmentos remanescentes em diferentes estágios de sucessão. Dessa forma, a região já se 

encontra em processo de insularização caracterizado na forma de ilhas de vegetação. A 

supressão de vegetação necessária para a construção da PCH

processo, principalmente com a construção do canal de adução, através da segmentação dos 

remanescentes que ali ocorrem.  Entretanto o impacto não será muito significativo devido às 

áreas que serão segmentadas estarem em estágios iniciais de regeneração e sofrerem fortes 

pressões antrópicas. 

Este é um impacto negativo, 

do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é

periodicidade temporária. O impacto apresenta magnitude e importância baixas, é 

poucosignificativo e reversível, carecendo de medidas controladoras.

- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são controladoras, po

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 
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sRecomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são controladoras, por meio do 

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 

florestais da área do empreendimento a fim de assegurar condições para a sustentabilidade dos 

ormação de Áreas Isoladas) 

O processo de fragmentação de florestas vem promovendo intensa degradação na 

Mata Atlântica, bioma que compreende a região do empreendimento e que é considerado um 

dos mais ameaçados de extinção. 

A flora da área de influência do empreendimento se apresenta na forma de 

fragmentos remanescentes em diferentes estágios de sucessão. Dessa forma, a região já se 

encontra em processo de insularização caracterizado na forma de ilhas de vegetação. A 

o de vegetação necessária para a construção da PCH KM 19

processo, principalmente com a construção do canal de adução, através da segmentação dos 

remanescentes que ali ocorrem.  Entretanto o impacto não será muito significativo devido às 

áreas que serão segmentadas estarem em estágios iniciais de regeneração e sofrerem fortes 

Este é um impacto negativo, indireto, que ocorrerá na ADA na fase de instalação 

do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, duração

. O impacto apresenta magnitude e importância baixas, é 

significativo e reversível, carecendo de medidas controladoras. 

sRecomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são controladoras, po

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 
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rem adotadas são controladoras, por meio do 

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 

florestais da área do empreendimento a fim de assegurar condições para a sustentabilidade dos 

O processo de fragmentação de florestas vem promovendo intensa degradação na 

Mata Atlântica, bioma que compreende a região do empreendimento e que é considerado um 

A flora da área de influência do empreendimento se apresenta na forma de 

fragmentos remanescentes em diferentes estágios de sucessão. Dessa forma, a região já se 

encontra em processo de insularização caracterizado na forma de ilhas de vegetação. A 

KM 19intensificará esse 

processo, principalmente com a construção do canal de adução, através da segmentação dos 

remanescentes que ali ocorrem.  Entretanto o impacto não será muito significativo devido às 

áreas que serão segmentadas estarem em estágios iniciais de regeneração e sofrerem fortes 

direto, que ocorrerá na ADA na fase de instalação 

ão de médio prazo e 

. O impacto apresenta magnitude e importância baixas, é 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são controladoras, por meio do 

Programa de Monitoramento da Flora. Neste programa serão monitorados os remanescentes 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

florestais da área do empreendimento a fim de assegurar condições para a sustentabilidade dos 

mesmos. 

7.1.2.25. Invasão de Espécies 

Com a perda da

sobretudo pelas mudanças na cobertura vegetal, pode favorecer o desenvolvimento de 

espécies mais tolerantes e afetar aquelas mais sensíveis. O aumento da fragmentação dos 

remanescentes pode torn

principalmente às mudanças na dinâmica do ambiente decorrentes do efeito de borda. De fato, 

há espécies que se adaptam mais rápido, com melhor reprodução e desenvolvimento que 

outras que necessitam de estrutura e condições mais complexas.

Este impacto tem reflexos na evolução do ecossistema, interferindo no processo 

natural de sucessão ecológica ao impedir o estabelecimento de espécies mais evoluídas e 

contribui para o aumento de espécies oportunistas,

encontram boas condições de desenvolvimento em áreas alteradas.

Este impacto é negativo, 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, duração de 

periodicidade temporária. O impacto é de 

e parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras.

- MedidasRecomendadas

As medidas a serem adotadas para esse impacto são controladoras, por meio da 

aplicação do Programa de Monitoramento da Flora. Este programa permitirá o 

acompanhamento do desenvolvimento e composição da formação vegetal da região de modo 

a oferecer informações para evitar a disseminação de algumas espécies mais adaptadas de 

forma mais intensa que aquelas mais exigentes.
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florestais da área do empreendimento a fim de assegurar condições para a sustentabilidade dos 

spécies da Flora mais Adaptadas 

Com a perda da diversidade biológica, a alteração das condições ambientais, 

sobretudo pelas mudanças na cobertura vegetal, pode favorecer o desenvolvimento de 

espécies mais tolerantes e afetar aquelas mais sensíveis. O aumento da fragmentação dos 

remanescentes pode torná-los insustentáveis às espécies mais exigentes, devido 

principalmente às mudanças na dinâmica do ambiente decorrentes do efeito de borda. De fato, 

há espécies que se adaptam mais rápido, com melhor reprodução e desenvolvimento que 

estrutura e condições mais complexas. 

Este impacto tem reflexos na evolução do ecossistema, interferindo no processo 

natural de sucessão ecológica ao impedir o estabelecimento de espécies mais evoluídas e 

contribui para o aumento de espécies oportunistas, inclusive exóticas e invasoras que 

encontram boas condições de desenvolvimento em áreas alteradas. 

Este impacto é negativo, indireto, que ocorrerá na AID na fase de 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, duração de 

O impacto é de magnitude e importânciabaix

e parcialmente reversível, carecendo de medidas controladoras. 

sRecomendadas 

As medidas a serem adotadas para esse impacto são controladoras, por meio da 

plicação do Programa de Monitoramento da Flora. Este programa permitirá o 

acompanhamento do desenvolvimento e composição da formação vegetal da região de modo 

a oferecer informações para evitar a disseminação de algumas espécies mais adaptadas de 

s intensa que aquelas mais exigentes. 
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florestais da área do empreendimento a fim de assegurar condições para a sustentabilidade dos 

diversidade biológica, a alteração das condições ambientais, 

sobretudo pelas mudanças na cobertura vegetal, pode favorecer o desenvolvimento de 

espécies mais tolerantes e afetar aquelas mais sensíveis. O aumento da fragmentação dos 

los insustentáveis às espécies mais exigentes, devido 

principalmente às mudanças na dinâmica do ambiente decorrentes do efeito de borda. De fato, 

há espécies que se adaptam mais rápido, com melhor reprodução e desenvolvimento que 

Este impacto tem reflexos na evolução do ecossistema, interferindo no processo 

natural de sucessão ecológica ao impedir o estabelecimento de espécies mais evoluídas e 

inclusive exóticas e invasoras que 

que ocorrerá na AID na fase de operação do 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, duração de médio prazo e 

baixa, pouco significativo 

As medidas a serem adotadas para esse impacto são controladoras, por meio da 

plicação do Programa de Monitoramento da Flora. Este programa permitirá o 

acompanhamento do desenvolvimento e composição da formação vegetal da região de modo 

a oferecer informações para evitar a disseminação de algumas espécies mais adaptadas de 
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7.1.2.26. Mudança de Paisagem (A

A região da construção do empreendimento já se encontra bastante modificada. 

Devido à elevada utilização do solo para agricultura, não existem 

original ou mata ciliar, constatando

A supressão de vegetação necessária à construção da PCH

remoção de solo e obras de terraplanagem, intensificará ainda mais a mudança de paisagem da 

região. Entretanto, com a construção d

este impacto será positivo uma vez que a formação do lago, criação da APP, recuperação das 

áreas degradadas e conservação do entorno do empreendimento trarão uma paisagem pouco 

agressiva em contraste com a 

Portanto, este impacto pode ser considerado positivo, direto, que ocorrerá na ADA 

na fase de instalação e operação 

duração imediata e perio

importância, significância moderada e é parcialmente reversível, carecendo de medidas 

mitigatórias e potencializadoras. 

- MedidasRecomendadas

Durante a instalação do empreendimento a medida deverá ser mitigadora através 

do Programa de Qualidade do Ar, com o controle dos materiais particulados gerados na 

construção, e do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas ao longo da fase de 

instalação nas áreas que forem sendo concluídas. 

Na fase de operação do empreendimento o Programa de Recuperação e 

Conservação da APP e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas irão contribuir para 

a melhoria paisagística das áreas impactadas, mitigando esse im

Programa de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) o 
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Mudança de Paisagem (Ambiente) 

A região da construção do empreendimento já se encontra bastante modificada. 

Devido à elevada utilização do solo para agricultura, não existem vastas 

iliar, constatando-se uma abrupta perda da paisagem. 

supressão de vegetação necessária à construção da PCH

remoção de solo e obras de terraplanagem, intensificará ainda mais a mudança de paisagem da 

om a construção da PCH KM 19concluída e a formação do reservatório 

este impacto será positivo uma vez que a formação do lago, criação da APP, recuperação das 

áreas degradadas e conservação do entorno do empreendimento trarão uma paisagem pouco 

agressiva em contraste com a paisagem fortemente impactada pela agricultura e pastagem.

Portanto, este impacto pode ser considerado positivo, direto, que ocorrerá na ADA 

e operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é

periodicidade longa. O impacto apresenta média magnitude, baixa 

importância, significância moderada e é parcialmente reversível, carecendo de medidas 

mitigatórias e potencializadoras.  

sRecomendadas 

Durante a instalação do empreendimento a medida deverá ser mitigadora através 

do Programa de Qualidade do Ar, com o controle dos materiais particulados gerados na 

construção, e do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas ao longo da fase de 

nas áreas que forem sendo concluídas.  

Na fase de operação do empreendimento o Programa de Recuperação e 

Conservação da APP e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas irão contribuir para 

a melhoria paisagística das áreas impactadas, mitigando esse impacto. Com a aplicação do 

Programa de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) o 
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A região da construção do empreendimento já se encontra bastante modificada. 

vastas áreas de vegetação 

 

supressão de vegetação necessária à construção da PCH KM 19combinada à 

remoção de solo e obras de terraplanagem, intensificará ainda mais a mudança de paisagem da 

concluída e a formação do reservatório 

este impacto será positivo uma vez que a formação do lago, criação da APP, recuperação das 

áreas degradadas e conservação do entorno do empreendimento trarão uma paisagem pouco 

paisagem fortemente impactada pela agricultura e pastagem. 

Portanto, este impacto pode ser considerado positivo, direto, que ocorrerá na ADA 

do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é média, 

. O impacto apresenta média magnitude, baixa 

importância, significância moderada e é parcialmente reversível, carecendo de medidas 

Durante a instalação do empreendimento a medida deverá ser mitigadora através 

do Programa de Qualidade do Ar, com o controle dos materiais particulados gerados na 

construção, e do Programa de Recuperação das Áreas Degradadas ao longo da fase de 

Na fase de operação do empreendimento o Programa de Recuperação e 

Conservação da APP e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas irão contribuir para 

pacto. Com a aplicação do 

Programa de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) o 
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impacto positivo do empreendimento construído com seu lago e APP será potencializado 

principalmente para o aproveitamento turístico.

7.1.2.27. Perda da Diversidade 

A perda da cobertura vegetal combinada ao aumento da fragmentação e do efeito 

de borda, à diminuição da abundância de espécies e demais impactos na dinâmica do 

ecossistema ocasionados pela construção da PCH

biológica. A alteração das condições ambientais pode favorecer o desenvolvimento de 

espécies mais tolerantes e afetar aquelas mais sensíveis. O aumento da fragmentação dos 

remanescentes pode torná-los insustentáveis ao desenvolvimento de espé

sobretudo, pelas mudanças decorrentes do efeito de borda. O corte da vegetação, por sua vez, 

interfere no processo natural de sucessão ecológica, impedindo o desenvolvimento de estágios 

mais avançados e ricos em biodiversidade. 

Como a região já se encontra bastante modificada e em diferentes estágios 

sucessionais com as alterações necessárias à construção da PCH

um tempo maior para alcançar estágios mais evoluídos tanto em estrutura quanto em 

diversidade. 

Este é um impacto negativo, direto, que ocorrerá na ADA na fase de operaçãodo 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e periodicidade 

temporária. O impacto é de média magnitude, baixa importância, poucosignificativo e 

reversível. Carecendo de medidas controladoras e mitigadoras.

- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias e controladoras. 

Para a manutenção e melhora da biodiversidade o Programa de Monitoramento da Flora 

auxiliará no acompanhamento e controle dos remanescentes florestais da área do 

empreendimento a fim de assegurar a sua biodiversidade.
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impacto positivo do empreendimento construído com seu lago e APP será potencializado 

principalmente para o aproveitamento turístico. 

ade Biológica da Flora 

A perda da cobertura vegetal combinada ao aumento da fragmentação e do efeito 

de borda, à diminuição da abundância de espécies e demais impactos na dinâmica do 

ecossistema ocasionados pela construção da PCH KM 19podem levar a perda d

biológica. A alteração das condições ambientais pode favorecer o desenvolvimento de 

espécies mais tolerantes e afetar aquelas mais sensíveis. O aumento da fragmentação dos 

los insustentáveis ao desenvolvimento de espé

sobretudo, pelas mudanças decorrentes do efeito de borda. O corte da vegetação, por sua vez, 

interfere no processo natural de sucessão ecológica, impedindo o desenvolvimento de estágios 

mais avançados e ricos em biodiversidade.  

região já se encontra bastante modificada e em diferentes estágios 

sucessionais com as alterações necessárias à construção da PCH KM 19

um tempo maior para alcançar estágios mais evoluídos tanto em estrutura quanto em 

é um impacto negativo, direto, que ocorrerá na ADA na fase de operaçãodo 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e periodicidade 

temporária. O impacto é de média magnitude, baixa importância, poucosignificativo e 

. Carecendo de medidas controladoras e mitigadoras. 

sRecomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias e controladoras. 

Para a manutenção e melhora da biodiversidade o Programa de Monitoramento da Flora 

nhamento e controle dos remanescentes florestais da área do 

empreendimento a fim de assegurar a sua biodiversidade. 
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impacto positivo do empreendimento construído com seu lago e APP será potencializado 

A perda da cobertura vegetal combinada ao aumento da fragmentação e do efeito 

de borda, à diminuição da abundância de espécies e demais impactos na dinâmica do 

podem levar a perda da diversidade 

biológica. A alteração das condições ambientais pode favorecer o desenvolvimento de 

espécies mais tolerantes e afetar aquelas mais sensíveis. O aumento da fragmentação dos 

los insustentáveis ao desenvolvimento de espécies mais exigentes, 

sobretudo, pelas mudanças decorrentes do efeito de borda. O corte da vegetação, por sua vez, 

interfere no processo natural de sucessão ecológica, impedindo o desenvolvimento de estágios 

região já se encontra bastante modificada e em diferentes estágios 

KM 19provavelmente levará 

um tempo maior para alcançar estágios mais evoluídos tanto em estrutura quanto em 

é um impacto negativo, direto, que ocorrerá na ADA na fase de operaçãodo 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e periodicidade 

temporária. O impacto é de média magnitude, baixa importância, poucosignificativo e 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias e controladoras. 

Para a manutenção e melhora da biodiversidade o Programa de Monitoramento da Flora 

nhamento e controle dos remanescentes florestais da área do 
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Com a aplicação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas serão 

restabelecidas as áreas que abrigarão estruturas provisórias como áreas

fora. O manejo dos remanescentes em fase inicial de sucessão garantirá a evolução dos 

mesmos e assegurará, assim, condições para o estabelecimento de uma flora mais 

diversificada à medida que for atingindo novos estágios. Outras medid

o restabelecimento da APP por meio do Programa de Recuperação e Conservação da APP, e o 

resgate de mudas, sementes e exemplares da vegetação nas áreas a serem desmatadas através 

do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da 

tanto no PRAD quanto na recuperação da APP.

7.1.2.28. Perda da Cobertura 

A supressão da vegetação é um dos impactos mais significativos na construção do 

empreendimento. O corte da vegetação é 

KM 19, canteiro de obras, áreas de bota

empreendimento, ocasionando a perda da cobertura vegetal atual.

Apesar de a região apresentar a cobertura florest

constituída por fragmentos remanescentes em vários estágios de sucessão

de pastagem ou cultivo agrícola, estes remanescentes são de notável importância para a 

manutenção das poucas espécies nativas que restam na r

Ressalta-se a obrigação da Área de Preservação Permanente (APP) de 30 metros 

no entrono do reservatório que será constituída de vegetação nativa reduzirá 

significativamente este impacto.

Este impacto é negativo, direto e ocorrerá na fase de 

empreendimento, na ADA

periodicidade temporária. O impacto apresenta média magnitude, baixa importância, é 

reversível e não significativo, 
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Com a aplicação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas serão 

restabelecidas as áreas que abrigarão estruturas provisórias como áreas 

fora. O manejo dos remanescentes em fase inicial de sucessão garantirá a evolução dos 

mesmos e assegurará, assim, condições para o estabelecimento de uma flora mais 

diversificada à medida que for atingindo novos estágios. Outras medidas a serem adotadas são 

o restabelecimento da APP por meio do Programa de Recuperação e Conservação da APP, e o 

resgate de mudas, sementes e exemplares da vegetação nas áreas a serem desmatadas através 

do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora. Estas poderão ser utilizadas 

tanto no PRAD quanto na recuperação da APP. 

obertura Vegetal Nativa (Floresta eCampo) 

A supressão da vegetação é um dos impactos mais significativos na construção do 

empreendimento. O corte da vegetação é necessário para a instalação das estruturas da PCH

, canteiro de obras, áreas de bota-fora, formação do reservatório e abrangerá a ADA do 

empreendimento, ocasionando a perda da cobertura vegetal atual. 

Apesar de a região apresentar a cobertura florestal bastante modificada, 

constituída por fragmentos remanescentes em vários estágios de sucessão

de pastagem ou cultivo agrícola, estes remanescentes são de notável importância para a 

manutenção das poucas espécies nativas que restam na região.  

se a obrigação da Área de Preservação Permanente (APP) de 30 metros 

no entrono do reservatório que será constituída de vegetação nativa reduzirá 

significativamente este impacto. 

Este impacto é negativo, direto e ocorrerá na fase de 

, na ADA. A probabilidade de ocorrência é baixa

periodicidade temporária. O impacto apresenta média magnitude, baixa importância, é 

não significativo, carecendo de medidas mitigatórias. 
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Com a aplicação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas serão 

 de empréstimo e bota-

fora. O manejo dos remanescentes em fase inicial de sucessão garantirá a evolução dos 

mesmos e assegurará, assim, condições para o estabelecimento de uma flora mais 

as a serem adotadas são 

o restabelecimento da APP por meio do Programa de Recuperação e Conservação da APP, e o 

resgate de mudas, sementes e exemplares da vegetação nas áreas a serem desmatadas através 

Flora. Estas poderão ser utilizadas 

A supressão da vegetação é um dos impactos mais significativos na construção do 

necessário para a instalação das estruturas da PCH 

fora, formação do reservatório e abrangerá a ADA do 

al bastante modificada, 

constituída por fragmentos remanescentes em vários estágios de sucessão rodeados por áreas 

de pastagem ou cultivo agrícola, estes remanescentes são de notável importância para a 

se a obrigação da Área de Preservação Permanente (APP) de 30 metros 

no entrono do reservatório que será constituída de vegetação nativa reduzirá 

Este impacto é negativo, direto e ocorrerá na fase de operação do 

baixa, duração imediata e 

periodicidade temporária. O impacto apresenta média magnitude, baixa importância, é 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias, com a aplicação 

do Programa de Recuperação e Conservação da APP para o restabelecimento destas áreas no 

entorno do reservatório e execução do Programa de Recuperação de Áreas Degr

(PRAD) para a restituição da vegetação nas áreas de instalações provisórias. Cabe também o 

resgate das espécies da flora a ser suprimida para aproveitamento em atividades científicas e 

confecção de mudas, por meio do Programa de Resgate e Aproveitam

7.1.2.29. Redução da Variabilidade 

O aumento da fragmentação do ambiente juntamente com a perda da conexão 

entre os fragmentos, a diminuição da abundância de espécies e a perda da diversidade 

biológica podem levar a reduçã

PCH KM 19. 

A limitação da interação entre as espécies, restringindo o contato aos reduzidos 

fragmentos diminuirá a variabilidade genética das populações e, desta forma, estas podem se 

tornar menos resistentes. A diminuição da abundância de espécies também limita as 

possibilidades de troca genética entre os indivíduos assim como a perda da diversidade 

biológica traz prejuízos à complexidade das populações.

Este é um impacto negativo, indireto e q

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e periodicidade 

temporária. O impacto apresenta baixa magnitude e importância, é pouco

reversível. 

- MedidasRecomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias e controladoras. 

Como forma de controlar deverá ser feito um acompanhamento da variabilidade genética 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                

Recomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias, com a aplicação 

do Programa de Recuperação e Conservação da APP para o restabelecimento destas áreas no 

entorno do reservatório e execução do Programa de Recuperação de Áreas Degr

(PRAD) para a restituição da vegetação nas áreas de instalações provisórias. Cabe também o 

resgate das espécies da flora a ser suprimida para aproveitamento em atividades científicas e 

confecção de mudas, por meio do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora.

ariabilidade Genética da Flora 

O aumento da fragmentação do ambiente juntamente com a perda da conexão 

entre os fragmentos, a diminuição da abundância de espécies e a perda da diversidade 

biológica podem levar a redução da variabilidade genética das espécies vegetais da região da 

A limitação da interação entre as espécies, restringindo o contato aos reduzidos 

fragmentos diminuirá a variabilidade genética das populações e, desta forma, estas podem se 

nos resistentes. A diminuição da abundância de espécies também limita as 

possibilidades de troca genética entre os indivíduos assim como a perda da diversidade 

biológica traz prejuízos à complexidade das populações. 

Este é um impacto negativo, indireto e que ocorrerá na AII na fase de operação do 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e periodicidade 

temporária. O impacto apresenta baixa magnitude e importância, é pouco

sRecomendadas 

este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias e controladoras. 

Como forma de controlar deverá ser feito um acompanhamento da variabilidade genética 
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Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias, com a aplicação 

do Programa de Recuperação e Conservação da APP para o restabelecimento destas áreas no 

entorno do reservatório e execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) para a restituição da vegetação nas áreas de instalações provisórias. Cabe também o 

resgate das espécies da flora a ser suprimida para aproveitamento em atividades científicas e 

ento Científico da Flora. 

O aumento da fragmentação do ambiente juntamente com a perda da conexão 

entre os fragmentos, a diminuição da abundância de espécies e a perda da diversidade 

o da variabilidade genética das espécies vegetais da região da 

A limitação da interação entre as espécies, restringindo o contato aos reduzidos 

fragmentos diminuirá a variabilidade genética das populações e, desta forma, estas podem se 

nos resistentes. A diminuição da abundância de espécies também limita as 

possibilidades de troca genética entre os indivíduos assim como a perda da diversidade 

ue ocorrerá na AII na fase de operação do 

empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração imediata e periodicidade 

temporária. O impacto apresenta baixa magnitude e importância, é pouco significativo e 

este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias e controladoras. 

Como forma de controlar deverá ser feito um acompanhamento da variabilidade genética 
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através do Programa de Monitoramento da Flora. O restabelecimento da APP, por meio do 

Programa de Recuperação e Conservação da APP, e a recuperação das áreas degradadas, por 

meio do PRAD irão auxiliar na mitigação do impacto. Outra medida a ser adotada

de mudas, sementes e exemplares de espécies nas áreas onde a vegetação será suprimida 

através do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR                                                                                                

através do Programa de Monitoramento da Flora. O restabelecimento da APP, por meio do 

e Recuperação e Conservação da APP, e a recuperação das áreas degradadas, por 

meio do PRAD irão auxiliar na mitigação do impacto. Outra medida a ser adotada

de mudas, sementes e exemplares de espécies nas áreas onde a vegetação será suprimida 

través do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora. 
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através do Programa de Monitoramento da Flora. O restabelecimento da APP, por meio do 

e Recuperação e Conservação da APP, e a recuperação das áreas degradadas, por 

meio do PRAD irão auxiliar na mitigação do impacto. Outra medida a ser adotada é o resgate 

de mudas, sementes e exemplares de espécies nas áreas onde a vegetação será suprimida 
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7.1.3. Avaliação de Impactos Ambientais 

Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do Diagnóstico 

Ambiental do Meio Antrópico

impactos ambientais para esse meio dividido em subgrupos.

Para este item ressalta

quando da análise e classifica

conforme descrito no Capítulo 5 

meio antrópico: 

Para o meio Socioeconômico, a 

como a área que será efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas 

permanentes e temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo 

reservatório e trecho de vazão reduzida. A 

como uma área de cerca de 500

Influência Indireta (AII) 

Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí.

Para os impactos sob o subgrupo

paisagístico, a Área Diretamente Afetada (ADA) 

efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas permanentes e 

temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo reservatório e trecho d

vazão reduzida. A Área de Influência Direta (AID) 

2 km de extensão no entorno da ADA

como a área ocupada pelos 

Influência Indireta (AII) 

Patos faz parte, somada a AIE.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

e Impactos Ambientais do Meio Antrópico 

Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do Diagnóstico 

Antrópico, apresentado no item 6.1. O Quadro 7.1.3

impactos ambientais para esse meio dividido em subgrupos. 

Para este item ressalta-se que as áreas de influência variam por grupo e, portanto, 

quando da análise e classificação dos critérios dos impactos, foram consideradas essas áreas 

conforme descrito no Capítulo 5 – Áreas de Influência do Empreendimento, a saber, para o 

Para o meio Socioeconômico, a Área Diretamente Afetada (ADA) 

e será efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas 

permanentes e temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo 

reservatório e trecho de vazão reduzida. A Área de Influência Direta (AID) 

ea de cerca de 500 metros de extensão no entorno da ADA

Influência Indireta (AII) foi definida como a área ocupada pelos 

Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. 

Para os impactos sob o subgrupoPatrimônio cultural, histórico, arqueológico 

Área Diretamente Afetada (ADA) foi definida como a área que será 

efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas permanentes e 

temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo reservatório e trecho d

Área de Influência Direta (AID) foi definida como uma área de cerca de 

de extensão no entorno da ADA. A Área de Influência Expandida (AIE) 

como a área ocupada pelos Municípios de Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí

Influência Indireta (AII) foi definida com aBacia Hidrográfica do rio Ivaí, da qual o rio dos 

Patos faz parte, somada a AIE. 
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Neste tópico serão abordados os impactos identificados a partir do Diagnóstico 

7.1.3-1 a seguir contém os 

se que as áreas de influência variam por grupo e, portanto, 

ção dos critérios dos impactos, foram consideradas essas áreas 

Áreas de Influência do Empreendimento, a saber, para o 

Área Diretamente Afetada (ADA) foi definida 

e será efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas 

permanentes e temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo 

Área de Influência Direta (AID) foi definida 

de extensão no entorno da ADA. A Área de 

foi definida como a área ocupada pelos Municípios de 

Patrimônio cultural, histórico, arqueológico e 

foi definida como a área que será 

efetivamente atingida pelo empreendimento, ou seja, pelas estruturas permanentes e 

temporárias para a instalação do empreendimento, área ocupada pelo reservatório e trecho de 

foi definida como uma área de cerca de 

Área de Influência Expandida (AIE) foi definida 

Municípios de Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. A Área de 

Bacia Hidrográfica do rio Ivaí, da qual o rio dos 
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Quadro 

SUBGRUPO 
IDENTIFICAÇÃO 
DO IMPACTO 

NAT FORMA 

Aspectos 
sociais e 
culturais 

Geração de emprego 
e renda 

P DIR 

Alteração das 
condições de 

qualidade de vida 
P DIR 

Alteração das 
relações sociais 

N DIR 

Alteração dos 
elementos culturais 

P DIR 

Atividades 
econômicas do 
setor primário 

Alteração das 
atividades agrícolas 

e pesqueiras 
P IND 

Alteração de áreas e 
atividades agrícolas 

N DIR 

Atividades 
econômicas do 

setor 
secundário 

Alteração da 
produção de 

unidades industriais 
P DIR 

Alteração das 
atividades 
industriais 

P DIR 

Atividades 
econômicas do 
setor terciário 

Alteração das 
atividades 

comerciais e de 
serviços 

P DIR 

Alterações das 
atividades do setor 
terciário (turismo) 

P DIR 

Alteração das 
finanças municipais 

P DIR 

Educação, 
recreação e 

lazer 

Alteração da 
demanda por 

escolas 
N IND 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

        

Quadro 7.1.3-1 (continua) – Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico
 

ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV

AII 
PL/IN/
OP 

3 3 3 3 3 3 

AII IN/OP 2 3 3 2 2 3 

AID IN/OP 3 2 1 1 1 1 

AII IN/OP 3 1 3 2 2 3 

AID IN/OP 3 3 3 1 2 3 

ADA IN/OP 3 3 3 1 1 2 

AII OP 1 3 3 1 2 3 

AII OP 1 3 3 1 2 3 

AII 
PL/IN/
OP 

3 3 3 2 2 3 

AII 
PL/IN/
OP 

2 3 3 1 2 2 

AII IN/OP 2 3 3 1 2 3 

AII IN/OP 1 2 1 1 1 1 
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os Ambientais para o Meio Antrópico 

REV MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

PT/MI
/CT 

18 
Altamente 

Significativo 

PT 15 
Altamente 

Significativo 

MI 9 Pouco Significativo 

MI/ 
CT 

14 
Altamente 

Significativo 

PT 15 
Altamente 

Significativo 

MI 13 
Significância 
Moderada 

PT 13 
Significância 
Moderada 

PT 13 
Significância 
Moderada 

PT 16 
Altamente 

Significativo 

PT 13 
Significância 
Moderada 

PT 14 
Altamente 

Significativo 

MI 7 Pouco Significativo 
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Quadro 

SUBGRUPO 
IDENTIFICAÇÃO 
DO IMPACTO 

NAT FORMA 

Educação, 
recreação e 

lazer 

Maior procura por 
centros de lazer 

P DIR 

Infraestrutura 
regional 

Alteração do sistema 
de telecomunicações 

N DIR 

Alteração do sistema 
de transmissão e 
distribuição de 
energia elétrica 

P DIR 

Infraestrutura 
regional 

Alteração do sistema 
viário, incluindo 

rodovias, ferrovias, 
hidrovias e 
aeroportos 

P DIR 

Núcleos 
populacionais 

Alterações das 
condições de 

abastecimento e 
comercialização 

P DIR 

Alterações na rede de 
polarização regional 

P DIR 

Criação de pólos de 
atração com o 

consequente aumento 
da demanda de 

serviços e 
equipamento sociais 

N IND 

Inundação de áreas 
urbanas 

I - 

Patrimônio 
cultural, 
histórico, 

arqueológico e 
paisagístico 

Desaparecimento/des
caracterização de 

monumentos, prédios 
e sítios com valor 
cultural e histórico 

I - 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

        

Quadro 7.1.3-1(continuação) – Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico

 ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV

AID OP 3 3 3 2 2 1 

AII IN/OP 2 1 3 1 1 1 

AII OP 2 3 3 2 2 3 

AID IN 3 1 3 1 3 1 

AID IN/OP 3 1 3 2 2 1 

AII OP 2 2 3 2 2 1 

AII OP 1 3 3 1 1 1 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico 

REV MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

 PT 14 
Altamente 

Significativo 

 MI 9 
Pouco 

Significativo 

 PT 15 
Altamente 

Significativo 

 MI 12 
Significância 
Moderada 

 PT 12 
Significância 
Moderada 

 PT 12 
Significância 
Moderada 

 MI 10 
Significância 
Moderada 

- 0 Inexistente 

- 0 Inexistente 
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Quadro 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO DO 

IMPACTO 
NAT FORMA

Patrimônio 
cultural, 
histórico, 

arqueológico 
e paisagístico 

Desaparecimento de sítios 
com valor arqueológico e 

paisagístico 
N DIR

Populações 
indígenas, 

quilombolas e 
outras 

populações 
tradicionais 

Alteração da organização 
social vigente 

I 

Alteração dos elementos 
culturais das populações 

tradicionais 
I 

Transferência compulsória 
de populações indígenas 

I 

Saúdepública 

Alteração da demanda para a 
rede médico - hospitalar 

N IND

Alterações que possibilitem 
focos de moléstias diversas 

N DIR

Aumento da Pressão de 
Agravos à Saúde 

N IND

Potencialidade de acidentes 
com a população local e 

temporária 
N DIR

Situação 
demográfica 
rural e urbana 

Alteração das condições 
habitacionais na fase de 
construção de obras 

N DIR

Transferência compulsória 
da população afetada 

I 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

        

Quadro 7.1.3-1(continua) – Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico

FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV 

DIR AID IN 1 1 3 3 3 3 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

IND AII IN 3 1 1 1 1 1 

DIR AII IN 1 1 1 1 1 1 

IND AII IN 1 3 3 1 3 2 

DIR AID IN/OP 1 3 3 1 1 1 

DIR AID IN 3 1 1 1 1 1 

- - - - - - - - - 

Fonte: Elaboração própria.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
           IV-98 

Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico 

REV  MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

 
CT/
MI 

14 
AltamenteSignifica

tivo 

 - 0 Inexistente 

 - 0 Inexistente 

 - 0 Inexistente 

 MI 8 PoucoSignificativo 

 MI 6 PoucoSignificativo 

 MI 13 
SignificânciaModer

ada 

 MI 10 
SignificânciaModer

ada 

 MI 8 PoucoSignificativo 

 - 0 Inexistente 
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7.1.3.1.Geração de Emprego e Renda

A implantação da PCH terá um impacto relacionado com a geração empregos e 

renda nos três municípios da área de influência, 

envolvendo a contratação de mão de obra em diversas áreas e níveis de qualificação.

Neste item será apresentada a metodologia para cálculo dos empregos indiretos e 

de efeito-renda gerados com a instalação do empreendimento. O detalhamento dos empregos 

diretos na fase de instalação e operação estão detalhados no Capítulo 3 

Empreendimento. 

A quantidade de empregos gerados e seu impacto na sociedade será um reflexo de 

diferentes variáveis, como o tempo de construção do empreendimento, a magnitude e a 

dimensão da PCH, além do nível de interesse da sociedade referente à implantação do 

empreendimento. 

A estimativa de empregos considerou o estudo realizado por Filho et al. (2008): 

Impactos Socioeconômicos das Pequenas Centrais Hidrelétricas Inseridas no Program

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA). Os autores utilizaram de 

metodologia concebida pelo Departamento Econômico do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

da PCH, segundo o estudo, atrairá diferente tipos de emprego, sendo eles o emprego direto, 

indireto e de efeito-renda. 

Segundo esses estudos, para a mensuração dos empregos gerados nas fases de 

estudos, implantação e operação das PCHs do PROINFA, valeu

nas atividades de fiscalização de obras de construção das PCHs em operação no pais, feita sob 

contrato entre o Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH) e a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL. Também foi utilizada a experiência do me

operação e na elaboração de projetos de PCHs e acompanhamento de sua implantação.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Geração de Emprego e Renda 

A implantação da PCH terá um impacto relacionado com a geração empregos e 

renda nos três municípios da área de influência, Guamiranga, Prudentópolis e Ivaí

tratação de mão de obra em diversas áreas e níveis de qualificação.

Neste item será apresentada a metodologia para cálculo dos empregos indiretos e 

renda gerados com a instalação do empreendimento. O detalhamento dos empregos 

nstalação e operação estão detalhados no Capítulo 3 

A quantidade de empregos gerados e seu impacto na sociedade será um reflexo de 

diferentes variáveis, como o tempo de construção do empreendimento, a magnitude e a 

são da PCH, além do nível de interesse da sociedade referente à implantação do 

A estimativa de empregos considerou o estudo realizado por Filho et al. (2008): 

Impactos Socioeconômicos das Pequenas Centrais Hidrelétricas Inseridas no Program

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA). Os autores utilizaram de 

metodologia concebida pelo Departamento Econômico do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. A geração de emprego pela implementação 

o estudo, atrairá diferente tipos de emprego, sendo eles o emprego direto, 

Segundo esses estudos, para a mensuração dos empregos gerados nas fases de 

estudos, implantação e operação das PCHs do PROINFA, valeu-se da experiência a

nas atividades de fiscalização de obras de construção das PCHs em operação no pais, feita sob 

contrato entre o Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH) e a Agência Nacional de 

ANEEL. Também foi utilizada a experiência do me

operação e na elaboração de projetos de PCHs e acompanhamento de sua implantação.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
IV-99 

A implantação da PCH terá um impacto relacionado com a geração empregos e 

Guamiranga, Prudentópolis e Ivaí, 

tratação de mão de obra em diversas áreas e níveis de qualificação. 

Neste item será apresentada a metodologia para cálculo dos empregos indiretos e 

renda gerados com a instalação do empreendimento. O detalhamento dos empregos 

nstalação e operação estão detalhados no Capítulo 3 – Caracterização do 

A quantidade de empregos gerados e seu impacto na sociedade será um reflexo de 

diferentes variáveis, como o tempo de construção do empreendimento, a magnitude e a 

são da PCH, além do nível de interesse da sociedade referente à implantação do 

A estimativa de empregos considerou o estudo realizado por Filho et al. (2008): 

Impactos Socioeconômicos das Pequenas Centrais Hidrelétricas Inseridas no Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA). Os autores utilizaram de 

metodologia concebida pelo Departamento Econômico do Banco Nacional de 

BNDES. A geração de emprego pela implementação 

o estudo, atrairá diferente tipos de emprego, sendo eles o emprego direto, 

Segundo esses estudos, para a mensuração dos empregos gerados nas fases de 

se da experiência adquirida 

nas atividades de fiscalização de obras de construção das PCHs em operação no pais, feita sob 

contrato entre o Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH) e a Agência Nacional de 

ANEEL. Também foi utilizada a experiência do mesmo organismo na 

operação e na elaboração de projetos de PCHs e acompanhamento de sua implantação. 
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Cabe ressaltar a diferença entre os três, sendo o 

obra adicional requerida para a instalação do empreendimento, incluindo a

relacionada à construção civil, à montagem e equipamentos, ao meio ambiente, entre outros.

Os empregos indiretos

setores que compõem a cadeia produtiva, já que a produção de um bem final estim

produção de todos os insumos necessários à sua produção. No exemplo anterior, para que 

sejam fabricadas roupas adicionais, é necessária a produção de fios e algodão, entre outros 

produtos, estimulando a indústria têxtil e a agricultura e gerando novo

nesses setores. Desse modo, um aumento de demanda em um setor específico (no caso 

Vestuário) provoca um aumento de produção não apenas do setor, mas ao longo de toda a 

cadeia produtiva. 

Os empregos efeito

trabalhadores e empresários em consumo. Parte da receita das empresas auferida em 

decorrência da venda de seus produtos se transforma, através do pagamento de salários ou do 

recebimento de dividendos, em renda dos trabalhadores e

parcela de sua renda adquirindo bens e serviços diversos, segundo seu perfil de consumo, 

estimulando a produção de um conjunto de setores e realimentando o processo de geração de 

emprego. No exemplo anterior, um aumento da de

no próprio setor e indiretos na indústria têxtil e na agropecuária, por exemplo, que fornecem 

parte dos insumos necessários para a produção das novas roupas. Esses trabalhadores 

adicionais, ao receberem seus salário

comprando alimentos, consumindo serviços diversos, como restaurantes ou cinemas, e 

inclusive comprando roupas, o que aumenta ainda mais a demanda e os empregos no setor.

A quantificação do emprego indireto e de 

demanda final em cada setor da economia interligada na implementação do empreendimento. 

Desta forma a geração de emprego indireto tem efeito 

produzir o bem final e foi aplicado o m

de efeito renda será consequência da remuneração da força de trabalho e do capital utilizados 

para fabricar um produto. 
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Cabe ressaltar a diferença entre os três, sendo o emprego direto

obra adicional requerida para a instalação do empreendimento, incluindo a

relacionada à construção civil, à montagem e equipamentos, ao meio ambiente, entre outros.

empregos indiretos correspondem aos postos de trabalho que surgem nos 

setores que compõem a cadeia produtiva, já que a produção de um bem final estim

produção de todos os insumos necessários à sua produção. No exemplo anterior, para que 

sejam fabricadas roupas adicionais, é necessária a produção de fios e algodão, entre outros 

produtos, estimulando a indústria têxtil e a agricultura e gerando novo

nesses setores. Desse modo, um aumento de demanda em um setor específico (no caso 

Vestuário) provoca um aumento de produção não apenas do setor, mas ao longo de toda a 

empregos efeito-renda são obtidos a partir da transformação da renda dos 

trabalhadores e empresários em consumo. Parte da receita das empresas auferida em 

decorrência da venda de seus produtos se transforma, através do pagamento de salários ou do 

recebimento de dividendos, em renda dos trabalhadores e dos empresários. Ambos gastam 

parcela de sua renda adquirindo bens e serviços diversos, segundo seu perfil de consumo, 

estimulando a produção de um conjunto de setores e realimentando o processo de geração de 

emprego. No exemplo anterior, um aumento da demanda de vestuário gera empregos diretos 

no próprio setor e indiretos na indústria têxtil e na agropecuária, por exemplo, que fornecem 

parte dos insumos necessários para a produção das novas roupas. Esses trabalhadores 

adicionais, ao receberem seus salários, gastam uma parte de sua renda em consumo, 

comprando alimentos, consumindo serviços diversos, como restaurantes ou cinemas, e 

inclusive comprando roupas, o que aumenta ainda mais a demanda e os empregos no setor.

A quantificação do emprego indireto e de efeito renda foi basead

demanda final em cada setor da economia interligada na implementação do empreendimento. 

Desta forma a geração de emprego indireto tem efeito nas matérias primas necessárias para 

produzir o bem final e foi aplicado o modelo Leontief para chegar ao resultado final. No caso 

de efeito renda será consequência da remuneração da força de trabalho e do capital utilizados 
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emprego direto referente à mão de 

obra adicional requerida para a instalação do empreendimento, incluindo a mão de obra 

relacionada à construção civil, à montagem e equipamentos, ao meio ambiente, entre outros. 

correspondem aos postos de trabalho que surgem nos 

setores que compõem a cadeia produtiva, já que a produção de um bem final estimula a 

produção de todos os insumos necessários à sua produção. No exemplo anterior, para que 

sejam fabricadas roupas adicionais, é necessária a produção de fios e algodão, entre outros 

produtos, estimulando a indústria têxtil e a agricultura e gerando novos postos de trabalho 

nesses setores. Desse modo, um aumento de demanda em um setor específico (no caso 

Vestuário) provoca um aumento de produção não apenas do setor, mas ao longo de toda a 

transformação da renda dos 

trabalhadores e empresários em consumo. Parte da receita das empresas auferida em 

decorrência da venda de seus produtos se transforma, através do pagamento de salários ou do 

dos empresários. Ambos gastam 

parcela de sua renda adquirindo bens e serviços diversos, segundo seu perfil de consumo, 

estimulando a produção de um conjunto de setores e realimentando o processo de geração de 

manda de vestuário gera empregos diretos 

no próprio setor e indiretos na indústria têxtil e na agropecuária, por exemplo, que fornecem 

parte dos insumos necessários para a produção das novas roupas. Esses trabalhadores 

s, gastam uma parte de sua renda em consumo, 

comprando alimentos, consumindo serviços diversos, como restaurantes ou cinemas, e 

inclusive comprando roupas, o que aumenta ainda mais a demanda e os empregos no setor. 

efeito renda foi baseada no aumento da 

demanda final em cada setor da economia interligada na implementação do empreendimento. 

as matérias primas necessárias para 

odelo Leontief para chegar ao resultado final. No caso 

de efeito renda será consequência da remuneração da força de trabalho e do capital utilizados 
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O estudo desenvolvido por Filho et al. (2008) prevê a geração de empregos para 

uma PCH padrão de 20 MW. Destaca

significativamente o número de empregos gerados. 

- Empregos diretos na fase de planejamento

A fase de planejamento, que envolve a elaboração de estudos e projetos exigidos 

pelos órgãos públicos para a emissão de licenças e autorizações para implantação do 

empreendimento exige uma gama de profissionais de várias áreas, envolvendo trabalhos de 

campo e de escritório. 

Segundo Filho et tal. (2008), 50% da mão de obra nessa fase 

altamente qualificado, com curso superior concluído e predominantemente tendo mestrado e 

doutorado. Com respeito à divisão entre áreas de engenharia e meio ambiente, praticamente 

existe um equilíbrio ficando alocado 50% em cada área.

A Tabela 7.1.3

planejamento, por etapa e nível de ensino. 
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O estudo desenvolvido por Filho et al. (2008) prevê a geração de empregos para 

a PCH padrão de 20 MW. Destaca-se que a variação de potência não altera 

significativamente o número de empregos gerados.  

Empregos diretos na fase de planejamento 

A fase de planejamento, que envolve a elaboração de estudos e projetos exigidos 

órgãos públicos para a emissão de licenças e autorizações para implantação do 

empreendimento exige uma gama de profissionais de várias áreas, envolvendo trabalhos de 

Segundo Filho et tal. (2008), 50% da mão de obra nessa fase 

altamente qualificado, com curso superior concluído e predominantemente tendo mestrado e 

doutorado. Com respeito à divisão entre áreas de engenharia e meio ambiente, praticamente 

existe um equilíbrio ficando alocado 50% em cada área. 

7.1.3-1 apresenta a quantidade de mão de obra necessária na fase de 

planejamento, por etapa e nível de ensino.  
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O estudo desenvolvido por Filho et al. (2008) prevê a geração de empregos para 

se que a variação de potência não altera 

A fase de planejamento, que envolve a elaboração de estudos e projetos exigidos 

órgãos públicos para a emissão de licenças e autorizações para implantação do 

empreendimento exige uma gama de profissionais de várias áreas, envolvendo trabalhos de 

Segundo Filho et tal. (2008), 50% da mão de obra nessa fase são de pessoal 

altamente qualificado, com curso superior concluído e predominantemente tendo mestrado e 

doutorado. Com respeito à divisão entre áreas de engenharia e meio ambiente, praticamente 

apresenta a quantidade de mão de obra necessária na fase de 
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Tabela 7.1.3

Etapa 

Hidrometria e Qualidade de Água
Geologia/Geotecnia 

Topografia 

Estudos Hidrológicos/Energéticos
Estudos de Arranjo 

Estudo eletro-mecânicos 
Coordenação 
Desenhos 

Administrativos 

Levantamento de Campo para Meio Ambiente

Ictiofauna 
Flora Terrestre 
Fauna Terrestre 

Flora/Fauna Aquática 
Socio-Economia 

Diagnósticos 
Definição de Impactos 

Definição de Medidas Mitigadoras
Coordenação 
Desenhos 

Administrativo 

Detalhamento de Planos/Programas
Coordenação 
Desenhos 

Administrativo 

Especificações Técnicas 

Levantamentos 
Catalogação / Resgate 

Coordenação 
 

TOTAL 

- Empregos diretos na fase de implantação e operação

 A quantificação da mão de obra necessária na fase de implantação e operação é 

importante para o dimensionamento 

detalhes estão contidos na Descrição do Empreendimento (Item 3.3).

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

7.1.3-1 – Mão de obra utilizada para a etapa de estudos e projetos

Mão de Obra de 
Nível Superior 

Mão de Obra de 
Nível Médio/Técnico 

Mão de Obra Sem 
Qualificação

Levantamento de Campo para Engenharia 

e Qualidade de Água 3 3 
2 2 
1 2 

Projeto Básico 

Estudos Hidrológicos/Energéticos 1 1 
3 1 
2 2 
3  
 3 
1 3 

Levantamento de Campo para Meio Ambiente 

1  
1  
1  
1  
2  

EIA/RIMA 
 

5  
5  

Definição de Medidas Mitigadoras 4  
1  
 4 
1 3 

PBA 

Detalhamento de Planos/Programas 12  
3  
 3 
1 3 

3 1 

Arqueologia 

1 2 
1 1 
1  
  

60 34 
Fonte: Filho et tal. (2008) 

Empregos diretos na fase de implantação e operação 

A quantificação da mão de obra necessária na fase de implantação e operação é 

importante para o dimensionamento das estruturas do canteiro de obras e alojamentos e seus 

detalhes estão contidos na Descrição do Empreendimento (Item 3.3). 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
IV-102 

Mão de obra utilizada para a etapa de estudos e projetos 

Mão de Obra Sem 
Qualificação 

Total 

2 8 
6 10 
4 7 

 2 
 4 
 4 
 3 
 3 
1 5 

2 3 
2 3 
2 3 
 1 
 2 

 5 
 5 
 4 
 1 
 4 
1 5 

 12 
 3 
 3 
1 5 

 4 

2 5 
5 7 
 1 
  

28 122 

A quantificação da mão de obra necessária na fase de implantação e operação é 

das estruturas do canteiro de obras e alojamentos e seus 
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São estimados cerca de 

empreendimento durante os 

são previstos mais 64 profissionais durante a construção do empreendimento.

Durante a operação do empreendimento são previstos 

operação e manutenção da usina e 42

ambientais dessa fase. 

- Empregos indiretos e de efeito renda

No caso dos empregos indiretos gerados e de efeito renda foram calculados com o 

número de postos de trabalho criados em decorrência de um aumento de demanda no 

mercado, acarretado nos setores de merc

serviços. 

O Modelo de Geração de Empregos do BNDES (MGE) estima o número de 

postos de trabalho que poderão surgir a partir de um aumento de produção nos diferentes 

setores da economia. Utilizando dados oficia

estima a quantidade de pessoas ocupadas, do mercado formal e informal, necessária para 

atender a um aumento produção, a preços correntes, em qualquer um dos setores da economia 

brasileira.  

Os resultados dos estudos para determinação dos empregos gerados em função da 

implantação do empreendimento, calculados por meio da adaptação da metodologia do 

BNDES ao Setor Elétrico e aos dados da PCH KM 1

Tabela 7.1.3-3. 
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EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

São estimados cerca de 300 empregos diretos para a construção do 

empreendimento durante os 24 meses de obras. Para a implantação dos 

profissionais durante a construção do empreendimento.

Durante a operação do empreendimento são previstos 32 trabalhadores para 

operação e manutenção da usina e 42 trabalhadores para a execução dos programas 

Empregos indiretos e de efeito renda 

No caso dos empregos indiretos gerados e de efeito renda foram calculados com o 

número de postos de trabalho criados em decorrência de um aumento de demanda no 

mercado, acarretado nos setores de mercado de equipamento, obra civil, meio ambiente e 

O Modelo de Geração de Empregos do BNDES (MGE) estima o número de 

postos de trabalho que poderão surgir a partir de um aumento de produção nos diferentes 

setores da economia. Utilizando dados oficiais do IBGE como fonte de informação, o MGE 

estima a quantidade de pessoas ocupadas, do mercado formal e informal, necessária para 

atender a um aumento produção, a preços correntes, em qualquer um dos setores da economia 

os para determinação dos empregos gerados em função da 

implantação do empreendimento, calculados por meio da adaptação da metodologia do 

BNDES ao Setor Elétrico e aos dados da PCH KM 19 (Tabela 7.1.3
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empregos diretos para a construção do 

 programas ambientais 

profissionais durante a construção do empreendimento. 

32 trabalhadores para 

trabalhadores para a execução dos programas 

No caso dos empregos indiretos gerados e de efeito renda foram calculados com o 

número de postos de trabalho criados em decorrência de um aumento de demanda no 

ado de equipamento, obra civil, meio ambiente e 

O Modelo de Geração de Empregos do BNDES (MGE) estima o número de 

postos de trabalho que poderão surgir a partir de um aumento de produção nos diferentes 

is do IBGE como fonte de informação, o MGE 

estima a quantidade de pessoas ocupadas, do mercado formal e informal, necessária para 

atender a um aumento produção, a preços correntes, em qualquer um dos setores da economia 

os para determinação dos empregos gerados em função da 

implantação do empreendimento, calculados por meio da adaptação da metodologia do 

Tabela 7.1.3-2), estão contidos na 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Tabela 7.1.3

Potência Instalada
Valor por 
Investimento Total
Fator Multiplicador

Tabela 
 

Construção Civil 

Montagem e Equipamentos 

Meio Ambiente 

Diversos 

Subtotal 

Indireto + Efeito Renda 

 O total de empregos gerados, considerando diretos, indiretos e de efeito renda, 

será de aproximadamente 2138

Este impacto deverá incidir na AII nas fases de planejamento, instalação e 

operação, classificado como positivo, direto, tendo probabilidade d

longo prazo, permanente, de alta magnitude, de alta importância, irreversível ealtamente 

significativo. 

- Medidas Recomendadas

Os impactos ambientais indiretos oriundos da geração de empregos, tais como 

alteração da demanda por escolas, maior procura por centros de lazer, alteração de demanda 

para a rede médico-hospitalar, dentre outros, foram analisados isoladamente nesse capítulo. 

Como forma de controle e acompanhamento serão adotadas medidas através do Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

 
7.1.3-2 – Dados da PCH KM 19 para Geração de Empregos

 Valor Unidade de medida 

Potência Instalada 10 MW 
Valor por KWinst. 3.034,32 R$ mil 
Investimento Total 34.343,00 R$ milhões 
Fator Multiplicador 34,3  

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Tabela 7.1.3-3 – Empregos Indiretos e de Efeito Renda 

Participação 
Indiretos 
BNDES 

Indiretos 
Podenrado 

BNDES 

Efeito 
Renda

40% 412,08 165 1259,6

42% 412,08 173 1128

5% 309,06 15 1146,8

13% 309,06 40 1146,8

100%  394  

 1578 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O total de empregos gerados, considerando diretos, indiretos e de efeito renda, 

2138. 

Este impacto deverá incidir na AII nas fases de planejamento, instalação e 

operação, classificado como positivo, direto, tendo probabilidade de ocorrência certa, de 

longo prazo, permanente, de alta magnitude, de alta importância, irreversível ealtamente 

Medidas Recomendadas 

Os impactos ambientais indiretos oriundos da geração de empregos, tais como 

escolas, maior procura por centros de lazer, alteração de demanda 

hospitalar, dentre outros, foram analisados isoladamente nesse capítulo. 

Como forma de controle e acompanhamento serão adotadas medidas através do Programa de 

o dos Aspectos Socioeconômicos. 
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para Geração de Empregos 

 

Efeito 
Renda 

Efeito Renda 
Ponderado 
BNDES 

1259,6 504 

1128 474 

1146,8 57 

1146,8 149 

1184 

 

O total de empregos gerados, considerando diretos, indiretos e de efeito renda, 

Este impacto deverá incidir na AII nas fases de planejamento, instalação e 

e ocorrência certa, de 

longo prazo, permanente, de alta magnitude, de alta importância, irreversível ealtamente 

Os impactos ambientais indiretos oriundos da geração de empregos, tais como 

escolas, maior procura por centros de lazer, alteração de demanda 

hospitalar, dentre outros, foram analisados isoladamente nesse capítulo. 

Como forma de controle e acompanhamento serão adotadas medidas através do Programa de 
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Para mitigar o efeito de aumento da população devido à oferta de empregos será 

dada preferência para a contratação de profissionais residentes na AID e, em seguida, para 

profissionais da região, conforme descrito no Programa

Local e de Qualificação Profissional.

O empreendedor iniciou na atual fase do empreendimento (fase de planejamento) 

o cadastro de profissionais e fornecedores através do 

qual os interessados podem registrar seu interesse. A seleção e contratação irá sempre 

obedecer às preferências apresentadas acima.

Para potencializar o impacto positivo serão ofertados cursos profissionalizantes 

através do mesmo Programa citado acima. O empreendedor já

para cursos profissionalizantes em seu site, que está registrando os interessados e ajudará na 

implantação dos cursos. 

7.1.3.2.Alteração das Condições da Qualidade de Vida

A implantação de um empreendimento do tipo PCH sempre poderá 

alterações nas condições de vida de uma região. Pode, por exemplo, 

atrair novos contingentes populacionais e, por consequência, provocar alterações na qualidade 

de vida dos moradores locais, em especial nas condições de moradi

segurançapública. Todavia, no longo prazo poderá contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas ao gerar m

melhoria de atendimento de saúde, educação, segurança, hab

Estudos apontam que, na maioria dos empreendimentos localizados em regiões 

com baixos índices de IDH, os impactos na qualidade de vida da população são

positivos e podem promover o assentamento de atividades econômicas

turismona área do entorno do reservatório. Em áreas remotas e com sistemas populacionais 

isolados, a PCH contribui 

elétrica à população local, mas promover na grande maioria dos ca

sensível melhora de IDH destas regiões.
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Para mitigar o efeito de aumento da população devido à oferta de empregos será 

dada preferência para a contratação de profissionais residentes na AID e, em seguida, para 

profissionais da região, conforme descrito no Programa de Aproveitamento da Mão de Obra 

Local e de Qualificação Profissional. 

O empreendedor iniciou na atual fase do empreendimento (fase de planejamento) 

o cadastro de profissionais e fornecedores através do site www.valedoriodospatos.com.br, no 

ssados podem registrar seu interesse. A seleção e contratação irá sempre 

obedecer às preferências apresentadas acima. 

Para potencializar o impacto positivo serão ofertados cursos profissionalizantes 

através do mesmo Programa citado acima. O empreendedor já disponibilizou o Pré

para cursos profissionalizantes em seu site, que está registrando os interessados e ajudará na 

das Condições da Qualidade de Vida 

A implantação de um empreendimento do tipo PCH sempre poderá 

alterações nas condições de vida de uma região. Pode, por exemplo, 

atrair novos contingentes populacionais e, por consequência, provocar alterações na qualidade 

de vida dos moradores locais, em especial nas condições de moradi

segurançapública. Todavia, no longo prazo poderá contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas ao gerar mais dinâmica na economia local e carrear investimentos na 

melhoria de atendimento de saúde, educação, segurança, habitação e assistência social.

Estudos apontam que, na maioria dos empreendimentos localizados em regiões 

com baixos índices de IDH, os impactos na qualidade de vida da população são

positivos e podem promover o assentamento de atividades econômicas

na área do entorno do reservatório. Em áreas remotas e com sistemas populacionais 

isolados, a PCH contribui não apenas para ampliar o atendimento do serviço de ener

elétrica à população local, mas promover na grande maioria dos ca

sensível melhora de IDH destas regiões. 
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Para mitigar o efeito de aumento da população devido à oferta de empregos será 

dada preferência para a contratação de profissionais residentes na AID e, em seguida, para 

de Aproveitamento da Mão de Obra 

O empreendedor iniciou na atual fase do empreendimento (fase de planejamento) 

www.valedoriodospatos.com.br, no 

ssados podem registrar seu interesse. A seleção e contratação irá sempre 

Para potencializar o impacto positivo serão ofertados cursos profissionalizantes 

disponibilizou o Pré-cadastro 

para cursos profissionalizantes em seu site, que está registrando os interessados e ajudará na 

A implantação de um empreendimento do tipo PCH sempre poderá provocar 

alterações nas condições de vida de uma região. Pode, por exemplo, durante a construção 

atrair novos contingentes populacionais e, por consequência, provocar alterações na qualidade 

de vida dos moradores locais, em especial nas condições de moradia, saúde, educação e 

segurançapública. Todavia, no longo prazo poderá contribuir para a melhoria da qualidade de 

ais dinâmica na economia local e carrear investimentos na 

itação e assistência social. 

Estudos apontam que, na maioria dos empreendimentos localizados em regiões 

com baixos índices de IDH, os impactos na qualidade de vida da população são bastante 

positivos e podem promover o assentamento de atividades econômicas de recreação e 

na área do entorno do reservatório. Em áreas remotas e com sistemas populacionais 

para ampliar o atendimento do serviço de energia 

elétrica à população local, mas promover na grande maioria dos casos analisados, uma 
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No caso de Prudentópolis, segundo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking

os 399 municípios paranaenses. Na região sudeste paranaense ele ocupa o 9º lugar entre os 21 

municípios da região. Essa posição, num município dessas proporções (2.308,500 km²), é 

bastante preocupante e demonstra a sua precariedade, refletida no baixo IDH

município poderá ser bastante beneficiado com a instalação do empreendimento e 

implementação de seus Programas Ambientais, no que tange a Qualidade de Vida.

Neste contexto, este impacto, que ocorrerá nas fases de instalação e operação do 

empreendimento, pode ser considerado positivo e direto, permanente, irreversível e de longo 

prazo. É um impacto disperso na Área de Influência Indireta (AII), de média magnitude, 

média probabilidade de ocorrência, de média importância, 

ao porte do empreendimento.

- Medida e/ou programar

Para este impacto a medida a adotar é potencializadora, devendo

parcerias com instituições públicas e privadas existentes no âmbito local e regional, através do 

Programa de Monitoramento dos 

instituições, formas de atuação e de comunicação, visando informar a população sobre as 

características do empreendimento e elaborar projetos de melhorias da infraestrutura de saúde, 

educação e assistência social.

Deve-se, ainda, dar total visibilidade às características do empreendimento por 

meio de campanhas de divulgação previstas no Programa de Comunicação Social, que devem 

ser realizadas notadamente durante a fase de planejamento, o que deverá contribu

minimizar seus efeitos negativos durante as fases de implantação e operação do 

empreendimento. Destacando

conseguir no que se refere à melhoria da qualidade de vida, do acesso a melhores se

públicos, como saúde, educação e saneamento básico, os quais poderão ser ampliados com os 

investimentos públicos e privados.
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No caso de Prudentópolis, segundo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking), o município situa-se hoje no 312° lugar entre 

paranaenses. Na região sudeste paranaense ele ocupa o 9º lugar entre os 21 

municípios da região. Essa posição, num município dessas proporções (2.308,500 km²), é 

bastante preocupante e demonstra a sua precariedade, refletida no baixo IDH

ípio poderá ser bastante beneficiado com a instalação do empreendimento e 

implementação de seus Programas Ambientais, no que tange a Qualidade de Vida.

Neste contexto, este impacto, que ocorrerá nas fases de instalação e operação do 

r considerado positivo e direto, permanente, irreversível e de longo 

prazo. É um impacto disperso na Área de Influência Indireta (AII), de média magnitude, 

média probabilidade de ocorrência, de média importância, e de altamente

e do empreendimento. 

e/ou programarecomendado 

Para este impacto a medida a adotar é potencializadora, devendo

parcerias com instituições públicas e privadas existentes no âmbito local e regional, através do 

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos, e estabelecer

formas de atuação e de comunicação, visando informar a população sobre as 

racterísticas do empreendimento e elaborar projetos de melhorias da infraestrutura de saúde, 

social. 

se, ainda, dar total visibilidade às características do empreendimento por 

meio de campanhas de divulgação previstas no Programa de Comunicação Social, que devem 

ser realizadas notadamente durante a fase de planejamento, o que deverá contribu

minimizar seus efeitos negativos durante as fases de implantação e operação do 

Destacando-se, ainda, os benefícios que as comunidades locais poderão 

conseguir no que se refere à melhoria da qualidade de vida, do acesso a melhores se

públicos, como saúde, educação e saneamento básico, os quais poderão ser ampliados com os 

investimentos públicos e privados.  
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No caso de Prudentópolis, segundo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

se hoje no 312° lugar entre 

paranaenses. Na região sudeste paranaense ele ocupa o 9º lugar entre os 21 

municípios da região. Essa posição, num município dessas proporções (2.308,500 km²), é 

bastante preocupante e demonstra a sua precariedade, refletida no baixo IDH. Assim, esse 

ípio poderá ser bastante beneficiado com a instalação do empreendimento e 

implementação de seus Programas Ambientais, no que tange a Qualidade de Vida. 

Neste contexto, este impacto, que ocorrerá nas fases de instalação e operação do 

r considerado positivo e direto, permanente, irreversível e de longo 

prazo. É um impacto disperso na Área de Influência Indireta (AII), de média magnitude, 

altamente significativo devido 

Para este impacto a medida a adotar é potencializadora, devendo-se firmar 

parcerias com instituições públicas e privadas existentes no âmbito local e regional, através do 

Aspectos Socioeconômicos, e estabelecer, com essas 

formas de atuação e de comunicação, visando informar a população sobre as 

racterísticas do empreendimento e elaborar projetos de melhorias da infraestrutura de saúde, 

se, ainda, dar total visibilidade às características do empreendimento por 

meio de campanhas de divulgação previstas no Programa de Comunicação Social, que devem 

ser realizadas notadamente durante a fase de planejamento, o que deverá contribuir para 

minimizar seus efeitos negativos durante as fases de implantação e operação do 

os benefícios que as comunidades locais poderão 

conseguir no que se refere à melhoria da qualidade de vida, do acesso a melhores serviços 

públicos, como saúde, educação e saneamento básico, os quais poderão ser ampliados com os 
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7.1.3.3.Alteração das Relações Sociais

A organização social nas comunidades rurais dos municípios da área de estudos 

segue um padrão de normas, valores e regras, que foi estabelecido e é reproduzido 

continuamente pelos seus membros, o que mostra ainda uma coesão entre as famílias e um 

forte significado de pertencimento ao lugar. Neste contexto, não estão descartadas alterações 

na organização social vigente nas comunidades que vivem na área de influência da PCH 

KM 19. 

Durante o período das obras de instalação do empreendimento PCH 

19poderão ocorrer interferências no cotidiano dos moradores das comunidades locais e dos 

moradores das propriedades rurais localizadas na área de influência direta, principalmente 

com a movimentação de trabalhadores no canteiro de obras.

Acrescenta-se que a circulação de pessoas estranhas ao meio local, portadoras de 

valores e hábitos culturais diferente

e relações sociais.  

Este impacto deverá incidir na AID nas fases de instalação e operação, 

classificado como negativo, direto, tendo probabilidade de ocorrência certa, de médio prazo, 

temporário, de baixa magnitude

significativo. 

- Medidas Recomendadas

A medida para este impacto é mitigatória, pois poderá ser minimizado por meio 

da implantação do Programa de Comunicação Social e do Programa de

Aspectos Socioeconômicos.

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Alteração das Relações Sociais 

A organização social nas comunidades rurais dos municípios da área de estudos 

o de normas, valores e regras, que foi estabelecido e é reproduzido 

continuamente pelos seus membros, o que mostra ainda uma coesão entre as famílias e um 

forte significado de pertencimento ao lugar. Neste contexto, não estão descartadas alterações 

nização social vigente nas comunidades que vivem na área de influência da PCH 

Durante o período das obras de instalação do empreendimento PCH 

poderão ocorrer interferências no cotidiano dos moradores das comunidades locais e dos 

as propriedades rurais localizadas na área de influência direta, principalmente 

com a movimentação de trabalhadores no canteiro de obras. 

se que a circulação de pessoas estranhas ao meio local, portadoras de 

valores e hábitos culturais diferentes, poderá acarretar modificações nas questões de convívio 

Este impacto deverá incidir na AID nas fases de instalação e operação, 

classificado como negativo, direto, tendo probabilidade de ocorrência certa, de médio prazo, 

magnitude e importância e reversível, resultando num impacto pouco

Medidas Recomendadas 

A medida para este impacto é mitigatória, pois poderá ser minimizado por meio 

da implantação do Programa de Comunicação Social e do Programa de

Aspectos Socioeconômicos. 
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A organização social nas comunidades rurais dos municípios da área de estudos 

o de normas, valores e regras, que foi estabelecido e é reproduzido 

continuamente pelos seus membros, o que mostra ainda uma coesão entre as famílias e um 

forte significado de pertencimento ao lugar. Neste contexto, não estão descartadas alterações 

nização social vigente nas comunidades que vivem na área de influência da PCH 

Durante o período das obras de instalação do empreendimento PCH KM 

poderão ocorrer interferências no cotidiano dos moradores das comunidades locais e dos 

as propriedades rurais localizadas na área de influência direta, principalmente 

se que a circulação de pessoas estranhas ao meio local, portadoras de 

s, poderá acarretar modificações nas questões de convívio 

Este impacto deverá incidir na AID nas fases de instalação e operação, 

classificado como negativo, direto, tendo probabilidade de ocorrência certa, de médio prazo, 

resultando num impacto pouco 

A medida para este impacto é mitigatória, pois poderá ser minimizado por meio 

da implantação do Programa de Comunicação Social e do Programa de Monitoramento dos 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Além disso, a inclusão da região em programas de extensão rural voltados à 

diversificação das atividades como a introdução da fruticultura irrigada, da piscicultura e da 

apicultura, poderá servir para a criação

como cooperativas e associações de produtores, invertendo o quadro negativo desse impacto e 

trazendo benefícios às comunidades locais no que diz respeito às relações sociais.

7.1.3.4.Alteração dos Elementos Cult

Nas últimas décadas as atividades produtivas tradicionais nos municípios da área 

de influência do empreendimento PCH 

pressões, particularmente com a opção do cultivo da soja como principal cultura agrícola

brasileira, promovendo ganhos extremamente elevados por hectare cultivado. Essa 

valorização da soja levou à quase extinção das pequenas propriedades, que foram 

incorporadas às grandes fazendas, aumentando a migração de famílias para as cidades.

A instalação da PCH KM 

ao Resgate da Cultura Local e ao Incentivo do Turismo, que na região sofre forte influência 

histórica e cultural, proporcionará uma melhora na identidade cultural da região, que 

atualmente já se encontra muito presente. 

Neste contexto, estão descartadasalterações significativas no modo

costumes e nas tradições locais, com a implantação do empreendimento PCH 

Assim, no aspecto cultural, identificou

nos municípios da Área de Influência Indireta nas fases de instalação e operação do 

empreendimento PCH KM 

probabilidade de ocorrência, imediato, 

média importância e altamente
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Além disso, a inclusão da região em programas de extensão rural voltados à 

diversificação das atividades como a introdução da fruticultura irrigada, da piscicultura e da 

apicultura, poderá servir para a criação de novos vínculos de organização econômica e social 

como cooperativas e associações de produtores, invertendo o quadro negativo desse impacto e 

trazendo benefícios às comunidades locais no que diz respeito às relações sociais.

Alteração dos Elementos Culturais 

Nas últimas décadas as atividades produtivas tradicionais nos municípios da área 

de influência do empreendimento PCH KM 19vêm sofrendo permanentes e crescentes 

pressões, particularmente com a opção do cultivo da soja como principal cultura agrícola

brasileira, promovendo ganhos extremamente elevados por hectare cultivado. Essa 

valorização da soja levou à quase extinção das pequenas propriedades, que foram 

incorporadas às grandes fazendas, aumentando a migração de famílias para as cidades.

ão da PCH KM 19, juntamente com os Programas Ambientais voltados 

ao Resgate da Cultura Local e ao Incentivo do Turismo, que na região sofre forte influência 

histórica e cultural, proporcionará uma melhora na identidade cultural da região, que 

muito presente.  

Neste contexto, estão descartadasalterações significativas no modo

costumes e nas tradições locais, com a implantação do empreendimento PCH 

aspecto cultural, identificou-se que deverá ocorrerum impacto 

nos municípios da Área de Influência Indireta nas fases de instalação e operação do 

KM 19. Esse impacto deve ser classificado comodireto, de 

probabilidade de ocorrência, imediato, permanente, irreversível, de 

altamente significativo. 
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Além disso, a inclusão da região em programas de extensão rural voltados à 

diversificação das atividades como a introdução da fruticultura irrigada, da piscicultura e da 

de novos vínculos de organização econômica e social 

como cooperativas e associações de produtores, invertendo o quadro negativo desse impacto e 

trazendo benefícios às comunidades locais no que diz respeito às relações sociais. 

Nas últimas décadas as atividades produtivas tradicionais nos municípios da área 

vêm sofrendo permanentes e crescentes 

pressões, particularmente com a opção do cultivo da soja como principal cultura agrícola 

brasileira, promovendo ganhos extremamente elevados por hectare cultivado. Essa 

valorização da soja levou à quase extinção das pequenas propriedades, que foram 

incorporadas às grandes fazendas, aumentando a migração de famílias para as cidades. 

, juntamente com os Programas Ambientais voltados 

ao Resgate da Cultura Local e ao Incentivo do Turismo, que na região sofre forte influência 

histórica e cultural, proporcionará uma melhora na identidade cultural da região, que 

Neste contexto, estão descartadasalterações significativas no modo de vida, nos 

costumes e nas tradições locais, com a implantação do empreendimento PCH KM 19.  

que deverá ocorrerum impacto positivo 

nos municípios da Área de Influência Indireta nas fases de instalação e operação do 

impacto deve ser classificado comodireto, de alta 

reversível, de média magnitude, de 
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- Medidas Recomendadas

Este impacto poderá ser acompanhado e controlado através do 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos

negativo relacionado com elementos culturais

serpotencializado através do 

Cultura Local que se propõe a 

da colonização local e arquivar em 

informações para o desenvolvimento cultural da sociedade e suas gerações futuras. 

como forma de consolidar o Resgate da cultura e histór

para Edição de Livro, filme e DVD “História do Vale do Rio dos Patos”.

7.1.3.5.Alteração das Atividades Agrícolas e Pesqueiras

Na área de influência do empreendimento PCH 

populações que sejam dependentes d

estas são dominantes na área. Todavia, não foram identificadas alterações que possam ocorrer 

nestas atividades no que se refere à supressão ou diminuição da produção agrícola local

instalação do empreendimento, haja vista que seu reservatório terá reduzidas dimensões, não 

impactando na supressão de qualquer área agrícola.

Ao contrário, o uso múltiplo dos recursos hídricos, ao prever programas de 

fruticultura irrigada por gotejamento, piscicultura e aquicultura, possibilitarão o aumento 

dessas atividades e sua diversificação e não sua diminuição ou restrição. 

Esse impacto t

instalação e operação, será de natureza positiva, indireto e permanente, de longo prazo, 

irreversível, de média importância, de 

resultando num impacto altamente significativo.
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Medidas Recomendadas 

impacto poderá ser acompanhado e controlado através do 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos, evitando que ocorra qualquer aspe

negativo relacionado com elementos culturais. Além disso, o impacto positivo poderá 

serpotencializado através do Programa de Comunicação Social e do Programa de Resgate da 

se propõe a coletar, sistematizar e interpretar dados 

da colonização local e arquivar em dois museusa serem criados, para que consiga destinar 

informações para o desenvolvimento cultural da sociedade e suas gerações futuras. 

como forma de consolidar o Resgate da cultura e histórico local, está previsto o Programa 

para Edição de Livro, filme e DVD “História do Vale do Rio dos Patos”.

lteração das Atividades Agrícolas e Pesqueiras 

Na área de influência do empreendimento PCH KM 1

populações que sejam dependentes da atividade pesqueira. Quanto às atividades agrícolas, 

estas são dominantes na área. Todavia, não foram identificadas alterações que possam ocorrer 

nestas atividades no que se refere à supressão ou diminuição da produção agrícola local

empreendimento, haja vista que seu reservatório terá reduzidas dimensões, não 

impactando na supressão de qualquer área agrícola. 

Ao contrário, o uso múltiplo dos recursos hídricos, ao prever programas de 

fruticultura irrigada por gotejamento, piscicultura e aquicultura, possibilitarão o aumento 

dessas atividades e sua diversificação e não sua diminuição ou restrição. 

terá ocorrência na Área de Influência Direta (AID

será de natureza positiva, indireto e permanente, de longo prazo, 

importância, de alta probabilidade de ocorrência e baixa magnitude, 

m impacto altamente significativo. 
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impacto poderá ser acompanhado e controlado através do Programa de 

, evitando que ocorra qualquer aspecto 

Além disso, o impacto positivo poderá 

do Programa de Resgate da 

coletar, sistematizar e interpretar dados da história primitiva e 

, para que consiga destinar 

informações para o desenvolvimento cultural da sociedade e suas gerações futuras. Ainda, 

ico local, está previsto o Programa 

para Edição de Livro, filme e DVD “História do Vale do Rio dos Patos”. 

KM 19 não se encontra 

a atividade pesqueira. Quanto às atividades agrícolas, 

estas são dominantes na área. Todavia, não foram identificadas alterações que possam ocorrer 

nestas atividades no que se refere à supressão ou diminuição da produção agrícola local com a 

empreendimento, haja vista que seu reservatório terá reduzidas dimensões, não 

Ao contrário, o uso múltiplo dos recursos hídricos, ao prever programas de 

fruticultura irrigada por gotejamento, piscicultura e aquicultura, possibilitarão o aumento 

dessas atividades e sua diversificação e não sua diminuição ou restrição.  

rrência na Área de Influência Direta (AID) nas fases de 

será de natureza positiva, indireto e permanente, de longo prazo, 

alta probabilidade de ocorrência e baixa magnitude, 
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- Medidas Recomendadas

A medida a ser adota

características da região de instalação do empreendimento são propícias para um grande 

desenvolvimento das atividades 

empreendimento, e de forma a aproveitar esse potencial, estão previstos diversos programas 

ambientais no Plano de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Patos, entre eles: Programa de 

Desenvolvimento da Piscicultura; Programa de Fruticultura Irrigada por Gotejamento; 

Programa de Desenvolvimento da Apicultura; e o Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF). 

7.1.3.6.Alteração de Áreas e Atividades Agrícolas

Um empreendimento com as 

intervenções através de seu reservatório, estruturas (principalmente o canal de adução), vias

acesso e áreas de empréstimo e bota

Seu reservatório não impactará áreas e atividades agrícolas, pois é muito 

encaixado e terá uma variação muito pequena da área que o leito original ocupa atualmente, 

sendo essas novas áreas ocupadas pertencentes à APP original do rio. O mesmo pode

avaliar das estruturas do barramento e casa de força, que estarão todas na APP or

Ressalta-se que a APP encontra

Com relação ao canal de adução, esse está muito próximo ao rio, em sua maior 

parte em áreas não aproveitadas para atividades agrícolas, como áreas de p

permanente, florestadas ou com alto declive, restando apenas cerca de

atualmente aproveitada que precisará ser adquirida.

As áreas destinadas ao canteiro de obras e bota

4,1hectares foram escolhidas para provocar o menor impacto ambiental com a perda de 

vegetação e, portanto, optou
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Medidas Recomendadas 

A medida a ser adotada para este impacto é potencializadora, pois visto que as 

características da região de instalação do empreendimento são propícias para um grande 

desenvolvimento das atividades agrícolas, principalmente no vale do rio dos patos próximo ao 

empreendimento, e de forma a aproveitar esse potencial, estão previstos diversos programas 

ambientais no Plano de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Patos, entre eles: Programa de 

o da Piscicultura; Programa de Fruticultura Irrigada por Gotejamento; 

Programa de Desenvolvimento da Apicultura; e o Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Alteração de Áreas e Atividades Agrícolas 

Um empreendimento com as características da PCH KM 1

intervenções através de seu reservatório, estruturas (principalmente o canal de adução), vias

acesso e áreas de empréstimo e bota-fora.  

Seu reservatório não impactará áreas e atividades agrícolas, pois é muito 

ncaixado e terá uma variação muito pequena da área que o leito original ocupa atualmente, 

sendo essas novas áreas ocupadas pertencentes à APP original do rio. O mesmo pode

avaliar das estruturas do barramento e casa de força, que estarão todas na APP or

se que a APP encontra-se altamente antropizada e apresenta poucos remanescentes.

Com relação ao canal de adução, esse está muito próximo ao rio, em sua maior 

parte em áreas não aproveitadas para atividades agrícolas, como áreas de p

permanente, florestadas ou com alto declive, restando apenas cerca de

atualmente aproveitada que precisará ser adquirida. 

As áreas destinadas ao canteiro de obras e bota-fora, que totalizam cerca de 

scolhidas para provocar o menor impacto ambiental com a perda de 

vegetação e, portanto, optou-se por áreas planas e agricultáveis. Essas áreas deverão ser 
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potencializadora, pois visto que as 

características da região de instalação do empreendimento são propícias para um grande 

agrícolas, principalmente no vale do rio dos patos próximo ao 

empreendimento, e de forma a aproveitar esse potencial, estão previstos diversos programas 

ambientais no Plano de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Patos, entre eles: Programa de 

o da Piscicultura; Programa de Fruticultura Irrigada por Gotejamento; 

Programa de Desenvolvimento da Apicultura; e o Programa de Fortalecimento da Agricultura 

características da PCH KM 19 pode causar 

intervenções através de seu reservatório, estruturas (principalmente o canal de adução), viasde 

Seu reservatório não impactará áreas e atividades agrícolas, pois é muito 

ncaixado e terá uma variação muito pequena da área que o leito original ocupa atualmente, 

sendo essas novas áreas ocupadas pertencentes à APP original do rio. O mesmo pode-se 

avaliar das estruturas do barramento e casa de força, que estarão todas na APP original do rio. 

se altamente antropizada e apresenta poucos remanescentes. 

Com relação ao canal de adução, esse está muito próximo ao rio, em sua maior 

parte em áreas não aproveitadas para atividades agrícolas, como áreas de preservação 

permanente, florestadas ou com alto declive, restando apenas cerca de1,13hectares de área 

fora, que totalizam cerca de 

scolhidas para provocar o menor impacto ambiental com a perda de 

se por áreas planas e agricultáveis. Essas áreas deverão ser 
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objeto de negociação com os proprietários que ficarão, por um período, impossibilitados de 

produzirem nessas áreas. 

Deve ser ressaltado o fato de que as terras situadas no perímetro da área do 

empreendimento PCH KM 

deverão ocorrer algumas alterações no uso do solo em algumas propriedades rurais da ADA, 

tanto na fase de instalação como de operação. 

Este impacto que deverá ocorrer nas fases instalação e opera

deve ocorrer somente na Área Diretamente Afetada, é de alta probabilidade de ocorrência, 

permanente, parcialmente 

magnitude, resultando num impacto 

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas mitigatórias propostas no Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos e no Programa de Acompanhamento dos 

Projetos de Negociação com Proprietários deverão contribuir para minimizar os efeito

impacto no contexto local.

considerando o seu aproveitamento agrícola e deverá ser realizada uma negociação com os 

proprietários atingidos por áreas de empréstimo de forma a mitigar o impac

produção, além da inclusão das áreas afetadas em projetos de extensão rural promovidos pela 

EMASTER com recurso do Ministério de Desenvolvimento Agrário.

Os Programas Ambientais constantes no Plano de Desenvolvimento do Vale do 

Rio dos Patos deverão contribuir para uma inversão do quadro desse impacto, com a 

diversificação das atividades agrícolas e o melhoramento da eficiência na produção, 

produzindo inclusive em novas áreas onde antes não era possível, através dos seguintes 

programas ambientais: Programa de Desenvolvimento da Piscicultura; Programa de 

Fruticultura Irrigada por Gotejamento; Programa de Desenvolvimento da Apicultura; e o 

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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objeto de negociação com os proprietários que ficarão, por um período, impossibilitados de 

Deve ser ressaltado o fato de que as terras situadas no perímetro da área do 

KM 19não serem aquelas de maior potencial produtivo. Entretanto, 

deverão ocorrer algumas alterações no uso do solo em algumas propriedades rurais da ADA, 

tanto na fase de instalação como de operação.  

Este impacto que deverá ocorrer nas fases instalação e opera

deve ocorrer somente na Área Diretamente Afetada, é de alta probabilidade de ocorrência, 

parcialmente reversível, de longo prazo, de baixa importância, de 

, resultando num impacto moderadamente significativo.  

Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas mitigatórias propostas no Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos e no Programa de Acompanhamento dos 

Projetos de Negociação com Proprietários deverão contribuir para minimizar os efeito

impacto no contexto local. Deverá ser adotado um preço justo para a compra das áreas, 

considerando o seu aproveitamento agrícola e deverá ser realizada uma negociação com os 

proprietários atingidos por áreas de empréstimo de forma a mitigar o impac

produção, além da inclusão das áreas afetadas em projetos de extensão rural promovidos pela 

EMASTER com recurso do Ministério de Desenvolvimento Agrário. 

Os Programas Ambientais constantes no Plano de Desenvolvimento do Vale do 

rão contribuir para uma inversão do quadro desse impacto, com a 

diversificação das atividades agrícolas e o melhoramento da eficiência na produção, 

produzindo inclusive em novas áreas onde antes não era possível, através dos seguintes 

Programa de Desenvolvimento da Piscicultura; Programa de 

Fruticultura Irrigada por Gotejamento; Programa de Desenvolvimento da Apicultura; e o 

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 
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objeto de negociação com os proprietários que ficarão, por um período, impossibilitados de 

Deve ser ressaltado o fato de que as terras situadas no perímetro da área do 

não serem aquelas de maior potencial produtivo. Entretanto, 

deverão ocorrer algumas alterações no uso do solo em algumas propriedades rurais da ADA, 

Este impacto que deverá ocorrer nas fases instalação e operação é negativo, direto, 

deve ocorrer somente na Área Diretamente Afetada, é de alta probabilidade de ocorrência, 

reversível, de longo prazo, de baixa importância, de baixa 

A implementação de medidas mitigatórias propostas no Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos e no Programa de Acompanhamento dos 

Projetos de Negociação com Proprietários deverão contribuir para minimizar os efeitos deste 

Deverá ser adotado um preço justo para a compra das áreas, 

considerando o seu aproveitamento agrícola e deverá ser realizada uma negociação com os 

proprietários atingidos por áreas de empréstimo de forma a mitigar o impacto em sua 

produção, além da inclusão das áreas afetadas em projetos de extensão rural promovidos pela 

Os Programas Ambientais constantes no Plano de Desenvolvimento do Vale do 

rão contribuir para uma inversão do quadro desse impacto, com a 

diversificação das atividades agrícolas e o melhoramento da eficiência na produção, 

produzindo inclusive em novas áreas onde antes não era possível, através dos seguintes 

Programa de Desenvolvimento da Piscicultura; Programa de 

Fruticultura Irrigada por Gotejamento; Programa de Desenvolvimento da Apicultura; e o 
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7.1.3.7.Alteração da Produção de Unidades 

Como já caracterizado no diagnóstico ambiental, as atividades relativas ao setor 

secundário dominantes na área de influência são a exploração de minerais não metálicos 

utilizados na produção de cerâmica, a produção de celulose para papel, a produção de fumo, e 

a agroindústria da soja. Neste contexto, a instalação da PCH 

incrementar e diversificar o setor industrial da região, ao promover a expansão na oferta de 

energia elétrica, por exemplo. 

Neste sentido, este impacto vai ser posi

Indireta, na fase de operação do empreendimento, será direto, de longo prazo, irreversível, 

permanente, significativo, de média importância, média magnitude e de média probabilidade 

de ocorrência, resultando num i

- Medidas Recomendadas

Estimular em conjunto com o poder público municipal e estadual o 

estabelecimento de medidas

de micro e pequenas indústrias nos 

7.1.3.8.Alteração das Atividades 

Como já caracterizado no diagnóstico ambiental, as atividades industriais são 

ainda incipientes nos municípios da área de influência do empreendimento PCH 

instalação da PCH KM 19poderá contribuir para incrementar e diversificar estas atividades na 

região, ao promover a expansão na oferta de energia 

salários da população local.

Este impacto é, portanto, positivo, de incidê

fase de operação e permanente, direto, de longo prazo, irreversível, de média importância, 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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Alteração da Produção de Unidades Industriais 

já caracterizado no diagnóstico ambiental, as atividades relativas ao setor 

secundário dominantes na área de influência são a exploração de minerais não metálicos 

utilizados na produção de cerâmica, a produção de celulose para papel, a produção de fumo, e 

a agroindústria da soja. Neste contexto, a instalação da PCH KM 19poderá contribuir para 

incrementar e diversificar o setor industrial da região, ao promover a expansão na oferta de 

energia elétrica, por exemplo.  

Neste sentido, este impacto vai ser positivo, deverá ocorrer na Área de Influência 

Indireta, na fase de operação do empreendimento, será direto, de longo prazo, irreversível, 

permanente, significativo, de média importância, média magnitude e de média probabilidade 

resultando num impacto moderadamente significativo.  

Medidas Recomendadas 

Estimular em conjunto com o poder público municipal e estadual o 

estabelecimento de medidas, de forma a potencializaresse impacto, para o 

s indústrias nos municípios da área de influência do empreendimento.

tividades Industriais 

Como já caracterizado no diagnóstico ambiental, as atividades industriais são 

ainda incipientes nos municípios da área de influência do empreendimento PCH 

poderá contribuir para incrementar e diversificar estas atividades na 

região, ao promover a expansão na oferta de energia elétrica e o aumento da renda e dos 

. 

Este impacto é, portanto, positivo, de incidência na Área de Influência Indireta, na 

fase de operação e permanente, direto, de longo prazo, irreversível, de média importância, 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
IV-112 

já caracterizado no diagnóstico ambiental, as atividades relativas ao setor 

secundário dominantes na área de influência são a exploração de minerais não metálicos 

utilizados na produção de cerâmica, a produção de celulose para papel, a produção de fumo, e 

poderá contribuir para 

incrementar e diversificar o setor industrial da região, ao promover a expansão na oferta de 

tivo, deverá ocorrer na Área de Influência 

Indireta, na fase de operação do empreendimento, será direto, de longo prazo, irreversível, 

permanente, significativo, de média importância, média magnitude e de média probabilidade 

Estimular em conjunto com o poder público municipal e estadual o 

, de forma a potencializaresse impacto, para o apoio à instalação 

municípios da área de influência do empreendimento. 

Como já caracterizado no diagnóstico ambiental, as atividades industriais são 

ainda incipientes nos municípios da área de influência do empreendimento PCH KM 19. A 

poderá contribuir para incrementar e diversificar estas atividades na 

e o aumento da renda e dos 

ncia na Área de Influência Indireta, na 

fase de operação e permanente, direto, de longo prazo, irreversível, de média importância, 
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significativo, mas de baixa magnitude e de baixa probabilidade de ocorrência

impacto moderadamente significat

- Medidas Recomendadas

Assim como descrito no item anterior, a medida recomendada para potencializar 

esse impacto é estimular

estabelecimento de medidas

municípios da área de influência do empreendimento.

7.1.3.9.Alteração das Atividades 

Conforme apresentado acima, a implantação da PCH 

para estimular significativamen

atender não apenas às fases de planejamento e construção, mas à própria fase de operação 

comercial da usina e dos negócios que deverão suceder a essa fase, pela implantação de novos 

consumidores industriais da energia gerada.

Neste sentido, a instalação do empreendimento deverá contribuir para incrementar 

as atividades comerciais e de serviços no âmbito local. 

Com base no que foi citado antes, pode

positivo, de incidência na Área de Influência Indireta, nas fases de planejamento, instalação e 

operação, de forma permanente, direto, de longo prazo, de média importância, irreversível, de 

média magnitude, significativo e 

altamente significativo. 
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significativo, mas de baixa magnitude e de baixa probabilidade de ocorrência

moderadamente significativo. 

Medidas Recomendadas 

Assim como descrito no item anterior, a medida recomendada para potencializar 

stimular, em conjunto com o poder público municipal e estadual

estabelecimento de medidas para o apoio à instalação de micro e pequena

municípios da área de influência do empreendimento. 

tividades Comerciais e de Serviços 

Conforme apresentado acima, a implantação da PCH KM 

estimular significativamente o mercado local na compra de bens e de serviços

atender não apenas às fases de planejamento e construção, mas à própria fase de operação 

comercial da usina e dos negócios que deverão suceder a essa fase, pela implantação de novos 

striais da energia gerada. 

Neste sentido, a instalação do empreendimento deverá contribuir para incrementar 

as atividades comerciais e de serviços no âmbito local.  

Com base no que foi citado antes, pode-se considerar que esse impacto será 

idência na Área de Influência Indireta, nas fases de planejamento, instalação e 

operação, de forma permanente, direto, de longo prazo, de média importância, irreversível, de 

magnitude, significativo e alta probabilidade de ocorrência, resultando num 
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significativo, mas de baixa magnitude e de baixa probabilidade de ocorrência, resultando num 

Assim como descrito no item anterior, a medida recomendada para potencializar 

em conjunto com o poder público municipal e estadual, o 

à instalação de micro e pequenas indústrias nos 

KM 19poderá contribuir 

o mercado local na compra de bens e de serviços, para 

atender não apenas às fases de planejamento e construção, mas à própria fase de operação 

comercial da usina e dos negócios que deverão suceder a essa fase, pela implantação de novos 

Neste sentido, a instalação do empreendimento deverá contribuir para incrementar 

se considerar que esse impacto será 

idência na Área de Influência Indireta, nas fases de planejamento, instalação e 

operação, de forma permanente, direto, de longo prazo, de média importância, irreversível, de 

, resultando num impacto 
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- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas potencializadoras referentes ao Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos 

e pequenas indústrias deverá contribuir

em âmbito local. 

7.1.3.10. Alteração das Atividades do 

A região onde está proposta a implantação da PCH 

desenvolver além da indústria, comércio e todas as áreas de serviços, também 

atividade que contribui para incrementar as demais atividades do setor terciário. Neste 

sentido, a presença do empreendimento assume papel de importante aliado

melhoria dos acessos aos locais turísticos à volta dos empreendimentos, como pela 

possibilidade destas áreas de preservação permanente acolherem parques e outros elementos 

arquitetônicos de relevância como museu colonial e o etnográfico, estruturas de recepçã

apoio, salões de conferência, bases para atividades turísticas, de lazer e esportivas.

Segundo relatório do IBQP (Instituto Brasileiro da Qualidade e Pro

turismo hoje representa a principal atividade econômica na geração de emprego e rend

mundial, com impacto direto de aproximadamente 10% do PIB de todos os países. 

Segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC

setor empregou 230 milhões de pessoas em todo o mundo, o que sign

empregos e impactará 12% no PIB mundial até 2017. 

Especificamente, uma 

turismo. Dentre os segmentos de destaque estão o ecoturismo e o turismo de aventura, que 

têm crescimento muito acima da média do turismo convenci

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas potencializadoras referentes ao Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos e ao Programa de apoio

s indústrias deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste impacto 

tividades do Setor Terciário 

A região onde está proposta a implantação da PCH KM 19

além da indústria, comércio e todas as áreas de serviços, também 

atividade que contribui para incrementar as demais atividades do setor terciário. Neste 

sentido, a presença do empreendimento assume papel de importante aliado

horia dos acessos aos locais turísticos à volta dos empreendimentos, como pela 

possibilidade destas áreas de preservação permanente acolherem parques e outros elementos 

arquitetônicos de relevância como museu colonial e o etnográfico, estruturas de recepçã

apoio, salões de conferência, bases para atividades turísticas, de lazer e esportivas.

Segundo relatório do IBQP (Instituto Brasileiro da Qualidade e Pro

turismo hoje representa a principal atividade econômica na geração de emprego e rend

mundial, com impacto direto de aproximadamente 10% do PIB de todos os países. 

Segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC

setor empregou 230 milhões de pessoas em todo o mundo, o que sign

ará 12% no PIB mundial até 2017.  

Especificamente, uma em cada 12 pessoas trabalha direta ou indiretamente com 

turismo. Dentre os segmentos de destaque estão o ecoturismo e o turismo de aventura, que 

têm crescimento muito acima da média do turismo convencional em todo o mundo.
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A implementação de medidas potencializadoras referentes ao Programa de 

de apoio à instalação de micro 

para potencializar os efeitos positivos deste impacto 

19possui potencial para 

além da indústria, comércio e todas as áreas de serviços, também o turismo, 

atividade que contribui para incrementar as demais atividades do setor terciário. Neste 

sentido, a presença do empreendimento assume papel de importante aliado, não apenas pela 

horia dos acessos aos locais turísticos à volta dos empreendimentos, como pela 

possibilidade destas áreas de preservação permanente acolherem parques e outros elementos 

arquitetônicos de relevância como museu colonial e o etnográfico, estruturas de recepção e 

apoio, salões de conferência, bases para atividades turísticas, de lazer e esportivas. 

Segundo relatório do IBQP (Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade), o 

turismo hoje representa a principal atividade econômica na geração de emprego e renda 

mundial, com impacto direto de aproximadamente 10% do PIB de todos os países.  

Segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC–2007), o 

setor empregou 230 milhões de pessoas em todo o mundo, o que significa 8,3% do total de 

cada 12 pessoas trabalha direta ou indiretamente com 

turismo. Dentre os segmentos de destaque estão o ecoturismo e o turismo de aventura, que 

onal em todo o mundo. 
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Implantação de hidroelétricas traz

do turismo? 

A equivocada versão de que a construção de obras de infraestrutura, como 

pequenas usinas hidrelétricas, reservatórios, estradas e pontes, pode traz

para o desenvolvimento e expansão da atividade turística não resiste a uma análise objetiva 

dos fatos. 

Muito ao contrário, ao estabelecer formas de facilitar o acesso, a visitação e a 

permanência de pessoas de várias idades e de vári

infraestrutura, como no presente caso, a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas com 

pequenos reservatórios, constituem

turismo na região em questão. 

Afinal, as usinas, para serem implantadas, necessitam da melhoria significativa e 

construção de vias de acesso. Além disso, exigirão a recomposição da mata e da fauna 

originais nas Áreas de Preservação Permanente e serão

internas e seus reservatórios, novas atrações turísticas a serem visitadas, já que são obras de 

engenharia incomuns e que despertam a curiosidade de visitantes de todas as idades.

Além disso, nem a PCH KM 

pelo empreendedor ENERBIOS no rio dos patos está situada em cachoeiras, mas em trechos 

de declives, não implicando em supressão, portanto, de qualquer ponto de visitação turística 

existente. 
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Implantação de hidroelétricas traz riscos ou oportunidade

A equivocada versão de que a construção de obras de infraestrutura, como 

pequenas usinas hidrelétricas, reservatórios, estradas e pontes, pode traz

para o desenvolvimento e expansão da atividade turística não resiste a uma análise objetiva 

Muito ao contrário, ao estabelecer formas de facilitar o acesso, a visitação e a 

permanência de pessoas de várias idades e de vários gostos, em determinado local, as obras de 

infraestrutura, como no presente caso, a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas com 

pequenos reservatórios, constituem-se em uma excelente oportunidade de incrementar o 

turismo na região em questão.  

al, as usinas, para serem implantadas, necessitam da melhoria significativa e 

construção de vias de acesso. Além disso, exigirão a recomposição da mata e da fauna 

originais nas Áreas de Preservação Permanente e serão elas mesmas com suas instalações 

nas e seus reservatórios, novas atrações turísticas a serem visitadas, já que são obras de 

engenharia incomuns e que despertam a curiosidade de visitantes de todas as idades.

Além disso, nem a PCH KM 19, nem nenhuma das PCHs em desenvolvimento 

endedor ENERBIOS no rio dos patos está situada em cachoeiras, mas em trechos 

de declives, não implicando em supressão, portanto, de qualquer ponto de visitação turística 
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riscos ou oportunidades para a expansão 

A equivocada versão de que a construção de obras de infraestrutura, como 

pequenas usinas hidrelétricas, reservatórios, estradas e pontes, pode trazer risco incontornável 

para o desenvolvimento e expansão da atividade turística não resiste a uma análise objetiva 

Muito ao contrário, ao estabelecer formas de facilitar o acesso, a visitação e a 

os gostos, em determinado local, as obras de 

infraestrutura, como no presente caso, a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas com 

se em uma excelente oportunidade de incrementar o 

al, as usinas, para serem implantadas, necessitam da melhoria significativa e 

construção de vias de acesso. Além disso, exigirão a recomposição da mata e da fauna 

elas mesmas com suas instalações 

nas e seus reservatórios, novas atrações turísticas a serem visitadas, já que são obras de 

engenharia incomuns e que despertam a curiosidade de visitantes de todas as idades. 

, nem nenhuma das PCHs em desenvolvimento 

endedor ENERBIOS no rio dos patos está situada em cachoeiras, mas em trechos 

de declives, não implicando em supressão, portanto, de qualquer ponto de visitação turística 
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Diversificação do produto turístico

Devido ao fato de serem consideradas fontes renováveis de geração de energia, a 

construção de PCHs contribui também para a atração de um público que se interessa pela 

questão ambiental e pela questão da geração de energia, temas cada vez mais difundidos co

a preocupação dos próximos séculos. 

Assim, por exemplo, o visitante poderá conhecer as instalações turísticas e de 

hospedagem no Salto Sete e ainda, no mesmo pacote, visitar o interior de uma instalação que 

é fonte de energia renovável de baixíssimo cu

ainda poder praticar ski aquático ou 

Isso, sem dúvida, será motivo a mais para permanecer por maior período na 

região.  

Além disso, enquanto os jovens estiverem praticando o 

da família poderão visitar a usina, banhar

chama diversificar o produto turístico, criando atrações que estejam concentradas em um 

mesmo ponto diversas atrações para diferentes fai

PCHs como fonte de recurso para a expansão do turismo.

Segundo diagnóstico do Inventário Turístico do Município de Prudentópolis 

realizado pelo SEBRAE, um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento turístico é a falta 

de recursos para financiar acessos e novos empreendimentos.

É inegável que as usinas de pequeno porte, desde que licenciadas ambientalmente 

dentro dos rigores da legislação, constituem

privada de recursos para construção de 

infraestrutura que poderão inclusive ser incluídas nos Planos e Programas Ambientais como 

medidas mitigatórias e compensatórias.
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Diversificação do produto turístico 

Devido ao fato de serem consideradas fontes renováveis de geração de energia, a 

construção de PCHs contribui também para a atração de um público que se interessa pela 

questão ambiental e pela questão da geração de energia, temas cada vez mais difundidos co

a preocupação dos próximos séculos.  

Assim, por exemplo, o visitante poderá conhecer as instalações turísticas e de 

hospedagem no Salto Sete e ainda, no mesmo pacote, visitar o interior de uma instalação que 

é fonte de energia renovável de baixíssimo custo, uma das usinas de menor 

ainda poder praticar ski aquático ou jetski em seu reservatório. 

Isso, sem dúvida, será motivo a mais para permanecer por maior período na 

Além disso, enquanto os jovens estiverem praticando o rapel, os demais membros 

da família poderão visitar a usina, banhar-se em seu reservatório e conhecer o canal. Isso se 

chama diversificar o produto turístico, criando atrações que estejam concentradas em um 

mesmo ponto diversas atrações para diferentes faixas etárias do público.

PCHs como fonte de recurso para a expansão do turismo.

Segundo diagnóstico do Inventário Turístico do Município de Prudentópolis 

realizado pelo SEBRAE, um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento turístico é a falta 

para financiar acessos e novos empreendimentos. 

É inegável que as usinas de pequeno porte, desde que licenciadas ambientalmente 

dentro dos rigores da legislação, constituem-se, obrigatoriamente, numa excelente fonte 

privada de recursos para construção de estradas de acesso e uma série de outras obras de 

infraestrutura que poderão inclusive ser incluídas nos Planos e Programas Ambientais como 

medidas mitigatórias e compensatórias. 
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Devido ao fato de serem consideradas fontes renováveis de geração de energia, a 

construção de PCHs contribui também para a atração de um público que se interessa pela 

questão ambiental e pela questão da geração de energia, temas cada vez mais difundidos como 

Assim, por exemplo, o visitante poderá conhecer as instalações turísticas e de 

hospedagem no Salto Sete e ainda, no mesmo pacote, visitar o interior de uma instalação que 

sto, uma das usinas de menor custo do Brasil e 

Isso, sem dúvida, será motivo a mais para permanecer por maior período na 

rapel, os demais membros 

se em seu reservatório e conhecer o canal. Isso se 

chama diversificar o produto turístico, criando atrações que estejam concentradas em um 

xas etárias do público. 

PCHs como fonte de recurso para a expansão do turismo. 

Segundo diagnóstico do Inventário Turístico do Município de Prudentópolis 

realizado pelo SEBRAE, um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento turístico é a falta 

É inegável que as usinas de pequeno porte, desde que licenciadas ambientalmente 

se, obrigatoriamente, numa excelente fonte 

estradas de acesso e uma série de outras obras de 

infraestrutura que poderão inclusive ser incluídas nos Planos e Programas Ambientais como 
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Informação correta: base de uma análise objetiva

Em todo o processo de avalia

empreendedores, comunidade, poder público e organizações não governamentais dediquem 

parte de seu tempo e recursos para analisar em profundidade, e sem preconceitos, as 

oportunidades que estarão sendo criadas co

Outra atitude importante será a de informar as comunidades sobre a real 

configuração física desses empreendimentos, uma vez que versões de que os barramentos 

teriam 40 metros de altura ou mais circularam com velocidade impressiona

produzindo efeitos sobre a própria tranquilidade dos moradores das áreas vizinhas. 

E até mesmo sobre os preços dos imóveis, desvalorizando

que se tornarão inviáveis e que "a água irá subir até o alto do desfiladeiro",

verdade, as três barragens terão apenas 9,25, 10,3 e 11 metros (KM 19, KM 14 e KM 10, 

respectivamente). 

Potencial Turístico

A região apresenta um grande potencial ecoturístico, uma vez que apresenta tanto 

elementos naturais (inúmeras cachoeiras

riachos, faxinais e a Serra da Esperança) como culturais marcantes (manifestações folclóricas, 

preservação da cultura europeia dos imigrantes, gastronomia típica), que são o foco principal 

de atração e atenção do viajante.

Em Prudentópolis, identifica

entre setembro a abril, tornando sua oferta ociosa no restante do ano. 

Possuindo produtos turísticos já formatados, o seu potencial turístico vem sendo 

divulgado em veículos de comunicação de massa. Isso contribui para a formação de uma 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Informação correta: base de uma análise objetiva 

Em todo o processo de avaliação de impactos é fundamental, portanto, que 

empreendedores, comunidade, poder público e organizações não governamentais dediquem 

parte de seu tempo e recursos para analisar em profundidade, e sem preconceitos, as 

oportunidades que estarão sendo criadas com a construção das PCHs.  

Outra atitude importante será a de informar as comunidades sobre a real 

configuração física desses empreendimentos, uma vez que versões de que os barramentos 

teriam 40 metros de altura ou mais circularam com velocidade impressiona

produzindo efeitos sobre a própria tranquilidade dos moradores das áreas vizinhas. 

E até mesmo sobre os preços dos imóveis, desvalorizando-os sobre o pretexto de 

que se tornarão inviáveis e que "a água irá subir até o alto do desfiladeiro",

verdade, as três barragens terão apenas 9,25, 10,3 e 11 metros (KM 19, KM 14 e KM 10, 

Potencial Turístico 

A região apresenta um grande potencial ecoturístico, uma vez que apresenta tanto 

elementos naturais (inúmeras cachoeiras, cânions, morros, vegetação exuberante, rios, 

riachos, faxinais e a Serra da Esperança) como culturais marcantes (manifestações folclóricas, 

preservação da cultura europeia dos imigrantes, gastronomia típica), que são o foco principal 

do viajante. 

Em Prudentópolis, identifica-se atualmente um período de alta taxa de visitação 

entre setembro a abril, tornando sua oferta ociosa no restante do ano.  

Possuindo produtos turísticos já formatados, o seu potencial turístico vem sendo 

em veículos de comunicação de massa. Isso contribui para a formação de uma 
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ção de impactos é fundamental, portanto, que 

empreendedores, comunidade, poder público e organizações não governamentais dediquem 

parte de seu tempo e recursos para analisar em profundidade, e sem preconceitos, as 

Outra atitude importante será a de informar as comunidades sobre a real 

configuração física desses empreendimentos, uma vez que versões de que os barramentos 

teriam 40 metros de altura ou mais circularam com velocidade impressionante na região, 

produzindo efeitos sobre a própria tranquilidade dos moradores das áreas vizinhas.  

os sobre o pretexto de 

que se tornarão inviáveis e que "a água irá subir até o alto do desfiladeiro", quando, na 

verdade, as três barragens terão apenas 9,25, 10,3 e 11 metros (KM 19, KM 14 e KM 10, 

A região apresenta um grande potencial ecoturístico, uma vez que apresenta tanto 

, cânions, morros, vegetação exuberante, rios, 

riachos, faxinais e a Serra da Esperança) como culturais marcantes (manifestações folclóricas, 

preservação da cultura europeia dos imigrantes, gastronomia típica), que são o foco principal 

se atualmente um período de alta taxa de visitação 

Possuindo produtos turísticos já formatados, o seu potencial turístico vem sendo 

em veículos de comunicação de massa. Isso contribui para a formação de uma 
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imagem turística positiva, baseada nos seus atributos naturais e culturais, gerando uma 

demanda potencial turística para o município. 

O desenvolvimento integrado das vocações turí

Prudentópolis, buscando atingir públicos variados através de novos produtos turísticos, 

possibilitará um melhor aproveitamento e ampliação da sua oferta turística, amenizando a 

sazonalidade da demanda e proporcionando maior retorno 

Considerando as características desta demanda turística, bem como o conjunto dos 

atrativos turísticos reais do município de Prudentópolis, pode

turística está ligada, sobretudo, às seguintes mod

• Turismo de Aventura

participativas, onde o turista passa a ser o protagonista, exigindo instalações, equipamentos, 

serviços auxiliares e guias especializados. Caracteriza

busca do desconhecido, de pesca, conquista de acidentes geomorfológicos e assemelhados.

 

• Ecoturismo

conservacionista, procurando conciliar a atividade turístic

as ações com a natureza, bem como oferecendo ao turista um contato íntimo com os recursos 

naturais e culturais da região, contribuindo para a formação de uma consciência ecológica. 

Programas com atividades ligadas ao meio a

contemplativa, nos quais os participantes mantêm contato com a natureza, como observação 

de aves, caminhadas, etc. 

 

• Turismo Rural

da zona rural, aproveitando

a de ser uma atividade complementar à agropecuária e que tem como características “o clima 

de informalidade e familiaridade, a oferta de alojamento e recreação não concentrada e de 

pequena escala”. 
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imagem turística positiva, baseada nos seus atributos naturais e culturais, gerando uma 

demanda potencial turística para o município.  

O desenvolvimento integrado das vocações turísticas identificadas em 

Prudentópolis, buscando atingir públicos variados através de novos produtos turísticos, 

possibilitará um melhor aproveitamento e ampliação da sua oferta turística, amenizando a 

sazonalidade da demanda e proporcionando maior retorno socioeconômico para a localidade.

Considerando as características desta demanda turística, bem como o conjunto dos 

atrativos turísticos reais do município de Prudentópolis, pode-se concluir que sua vocação 

turística está ligada, sobretudo, às seguintes modalidades de Turismo no Espaço Natural: 

Turismo de Aventura - Pressupõe uma programação com atividades 

participativas, onde o turista passa a ser o protagonista, exigindo instalações, equipamentos, 

serviços auxiliares e guias especializados. Caracteriza-se por viagens em que predominam a 

busca do desconhecido, de pesca, conquista de acidentes geomorfológicos e assemelhados.

Ecoturismo - Desenvolvido em localidades com potencial ecológico, de forma 

conservacionista, procurando conciliar a atividade turística ao meio ambiente, harmonizando 

as ações com a natureza, bem como oferecendo ao turista um contato íntimo com os recursos 

naturais e culturais da região, contribuindo para a formação de uma consciência ecológica. 

Programas com atividades ligadas ao meio ambiente natural, em geral amadora e 

contemplativa, nos quais os participantes mantêm contato com a natureza, como observação 

Turismo Rural - O principal objetivo é a aproximação do homem com a vida 

da zona rural, aproveitando-se o potencial da vida do campo. A premissa do Turismo Rural é 

a de ser uma atividade complementar à agropecuária e que tem como características “o clima 

de informalidade e familiaridade, a oferta de alojamento e recreação não concentrada e de 
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imagem turística positiva, baseada nos seus atributos naturais e culturais, gerando uma 

sticas identificadas em 

Prudentópolis, buscando atingir públicos variados através de novos produtos turísticos, 

possibilitará um melhor aproveitamento e ampliação da sua oferta turística, amenizando a 

socioeconômico para a localidade. 

Considerando as características desta demanda turística, bem como o conjunto dos 

se concluir que sua vocação 

alidades de Turismo no Espaço Natural:  

Pressupõe uma programação com atividades 

participativas, onde o turista passa a ser o protagonista, exigindo instalações, equipamentos, 

por viagens em que predominam a 

busca do desconhecido, de pesca, conquista de acidentes geomorfológicos e assemelhados. 

Desenvolvido em localidades com potencial ecológico, de forma 

a ao meio ambiente, harmonizando 

as ações com a natureza, bem como oferecendo ao turista um contato íntimo com os recursos 

naturais e culturais da região, contribuindo para a formação de uma consciência ecológica. 

mbiente natural, em geral amadora e 

contemplativa, nos quais os participantes mantêm contato com a natureza, como observação 

O principal objetivo é a aproximação do homem com a vida 

o potencial da vida do campo. A premissa do Turismo Rural é 

a de ser uma atividade complementar à agropecuária e que tem como características “o clima 

de informalidade e familiaridade, a oferta de alojamento e recreação não concentrada e de 
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• Turismo de Lazer

descanso ou esportivas sem fins de condicionamento físico e/ou de “adrenalina”, exigindo 

instalações, equipamentos, serviços auxiliares e acessos que facilitem sua busca por conforto.

Além dessas modalidades, a região possui as seguintes oportunidades

de negócios turísticos: 

• Turismo Náutico

utilização de embarcações náuticas como finalidade da movimentação turística, p

fluvial, em represas, lacustre ou marítima. Pode, também, envolver atividades como passeios, 

excursões e viagens em quaisquer tipos de embarcações náuticas para fins turísticos.

 

• Turismo de Pesca

decorrentes da prática da pesca amadora.

 

• Turismo de Aventura

adrenalina), mas sempre com muita responsabilidade, uma vez que os riscos inerentes des

são grandes. Ex: parapente, asa delta, mountain bike, eq

arvorismo, tirolesa, jeep raid, canyoning, rapel, motocross, Rally.

• Turismo de Relaxamento

Turismo de Saúde, é resul

espiritual dos moradores dos grandes centros urbanos, através de técnicas alternativas de 

relaxamento: banhos termais e hidrominerais, massagens, meditação e outros.

• Turismo ecológico / Ecoturismo

especiais, observação de flora e fauna, visita monitorada aos faxinais. Ilustrado pela 

7.1.3-1, como exemplo, na cidade de Brotas, SP. 
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Turismo de Lazer - Pressupõe uma programação com atividades de mero 

descanso ou esportivas sem fins de condicionamento físico e/ou de “adrenalina”, exigindo 

instalações, equipamentos, serviços auxiliares e acessos que facilitem sua busca por conforto.

lém dessas modalidades, a região possui as seguintes oportunidades

Turismo Náutico - Para o MTur (2008), o Turismo Náutico caracteriza

utilização de embarcações náuticas como finalidade da movimentação turística, p

fluvial, em represas, lacustre ou marítima. Pode, também, envolver atividades como passeios, 

excursões e viagens em quaisquer tipos de embarcações náuticas para fins turísticos.

Turismo de Pesca - Turismo de Pesca compreende as atividades turísticas 

decorrentes da prática da pesca amadora. 

Turismo de Aventura - Pressupõem atividades com emoção (altas doses de 

adrenalina), mas sempre com muita responsabilidade, uma vez que os riscos inerentes des

Ex: parapente, asa delta, mountain bike, equicross, boiacross, jetski, trekking, 

arvorismo, tirolesa, jeep raid, canyoning, rapel, motocross, Rally. 

Turismo de Relaxamento - Também conhecido inapropriadamente como 

Turismo de Saúde, é resultado da necessidade de um maior equilíbrio físico, mental e 

espiritual dos moradores dos grandes centros urbanos, através de técnicas alternativas de 

relaxamento: banhos termais e hidrominerais, massagens, meditação e outros.

Turismo ecológico / Ecoturismo - Caminhadas, passeios em veículos 

especiais, observação de flora e fauna, visita monitorada aos faxinais. Ilustrado pela 

, como exemplo, na cidade de Brotas, SP.  
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Pressupõe uma programação com atividades de mero 

descanso ou esportivas sem fins de condicionamento físico e/ou de “adrenalina”, exigindo 

instalações, equipamentos, serviços auxiliares e acessos que facilitem sua busca por conforto. 

lém dessas modalidades, a região possui as seguintes oportunidades imediatas 

Para o MTur (2008), o Turismo Náutico caracteriza-se pela 

utilização de embarcações náuticas como finalidade da movimentação turística, podendo ser 

fluvial, em represas, lacustre ou marítima. Pode, também, envolver atividades como passeios, 

excursões e viagens em quaisquer tipos de embarcações náuticas para fins turísticos. 

Turismo de Pesca compreende as atividades turísticas 

Pressupõem atividades com emoção (altas doses de 

adrenalina), mas sempre com muita responsabilidade, uma vez que os riscos inerentes destas 

icross, boiacross, jetski, trekking, 

Também conhecido inapropriadamente como 

tado da necessidade de um maior equilíbrio físico, mental e 

espiritual dos moradores dos grandes centros urbanos, através de técnicas alternativas de 

relaxamento: banhos termais e hidrominerais, massagens, meditação e outros. 

Caminhadas, passeios em veículos 

especiais, observação de flora e fauna, visita monitorada aos faxinais. Ilustrado pela Figura 
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Figura 7.1.3

• Turismo Rural

cavalgada, café colonial, atividades agropecuárias nas propriedades. Ilustrado pelas 

7.1.3-2 à Figura 7.1.3-, como exemplo, nas cidades de Santo Antônio da Patrulha/RS 

eVargem Grande/RJ. 

 

                                        
1 TRIPADVISOR. Areia que canta. Disponível em: <
g793338-d2426992-Reviews-Areia_que_Canta

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

7.1.3-1 - Imagem ilustrativa de turismo ecológico/ecoturismo
Fonte: TripAdvisor, 20141 

Turismo Rural - Pousadas Rurais / Chalés Rurais, passeios em carroças, 

cavalgada, café colonial, atividades agropecuárias nas propriedades. Ilustrado pelas 

, como exemplo, nas cidades de Santo Antônio da Patrulha/RS 

                                                 
TRIPADVISOR. Areia que canta. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review

Areia_que_Canta-Brotas_State_of_Sao_Paulo.html>.  
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Imagem ilustrativa de turismo ecológico/ecoturismo 

Pousadas Rurais / Chalés Rurais, passeios em carroças, 

cavalgada, café colonial, atividades agropecuárias nas propriedades. Ilustrado pelas Figura 

, como exemplo, nas cidades de Santo Antônio da Patrulha/RS 

http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-
 Acesso em: 03jun. 2013. 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

Figura 7.1.3-2 - Turismo rural 

Figura 7.1.3-3

 

                                        
2 INSERÇÂO do turismo na comunidade. Disponível em: <
turismo-na-comunidade>.  Acesso em: 

3 FAZENDINHA em Vargem Grande: um passeio que vale a viagem! Disponível em: 
<http://viajandocompimpolhos.com/2010/11/19/fazendinha
viagem/>.  Acesso em: 03jun. 201
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Turismo rural - trilha e caminhada - Santo Antônio da Patrulha/RS
 Fonte: Inserção, 20142 

 

 

3 - Turismo rural - contato com animais - Vargem Grande/RJ
             Fonte: Fazendinha, 20103 

 

                                                 
INSERÇÂO do turismo na comunidade. Disponível em: <http://turismo.culturamix.com/cultural/insercao

Acesso em: 03jun. 2013. 
FAZENDINHA em Vargem Grande: um passeio que vale a viagem! Disponível em: 

<http://viajandocompimpolhos.com/2010/11/19/fazendinha-em-vargem-grande-um-passeio
. 2013. 
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Santo Antônio da Patrulha/RS 

 
Vargem Grande/RJ 

http://turismo.culturamix.com/cultural/insercao-do-

FAZENDINHA em Vargem Grande: um passeio que vale a viagem! Disponível em: 
passeio-que-vale-a-
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Figura 7.1.3

 

• Turismo Religioso

Católico que tem representatividade por sua arquitetura e história. 

 

• Turismo esportivo

esportivas. 

 

• Turismo de Educação

empresário rural, que, quando bem estruturado, pode melh

ocupação de um empreendimento turístico. Caminhadas, cavalgadas, passeios de barco, 

visitas guiadas e até mesmo a culinária podem tornar muito mais dinâmicas e atraentes as 

aulas de história, geografia, ciências, português, mat

e universidades privadas já apresentam em seus currículos visitas técnicas ou viagens de 

estudo previamente programadas. No caso da PCH KM 

poderá servir ainda de motivação para 

instalações serão, sem dúvidas, uma atração a mais para serem visitadas por estudantes.  Para 

os operadores turísticos, essa modalidade de turismo pode ser uma ótima fonte de receita para 

a baixa estação. 

                                        
4 FAZENDINHA em Vargem Grande: um passeio que vale a viagem! Disponível em: 
<http://viajandocompimpolhos.com/2010/11/19/fazendinha
viagem/>.  Acesso em: 03jun. 201

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

-4 - Turismo rural - passeio de charrete - Vargem Grande/RJ
Fonte: Fazendinha, 20104 

Turismo Religioso - Visita às edificações religiosas, do Rito Ucraniano 

atividade por sua arquitetura e história.  

Turismo esportivo - Atividades turísticas diversas, envolvendo modalidades 

Turismo de Educação - Nicho de mercado muitas vezes desprezado pelo 

empresário rural, que, quando bem estruturado, pode melhorar sensivelmente a taxa de 

ocupação de um empreendimento turístico. Caminhadas, cavalgadas, passeios de barco, 

visitas guiadas e até mesmo a culinária podem tornar muito mais dinâmicas e atraentes as 

aulas de história, geografia, ciências, português, matemática, física, etc. Os melhores colégios 

e universidades privadas já apresentam em seus currículos visitas técnicas ou viagens de 

estudo previamente programadas. No caso da PCH KM 19, esta modalidade de turismo 

poderá servir ainda de motivação para orientação vocacional, uma vez que as obras e 

instalações serão, sem dúvidas, uma atração a mais para serem visitadas por estudantes.  Para 

os operadores turísticos, essa modalidade de turismo pode ser uma ótima fonte de receita para 

                                                 
DINHA em Vargem Grande: um passeio que vale a viagem! Disponível em: 

<http://viajandocompimpolhos.com/2010/11/19/fazendinha-em-vargem-grande-um-passeio
. 2013. 
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Vargem Grande/RJ 

Visita às edificações religiosas, do Rito Ucraniano 

Atividades turísticas diversas, envolvendo modalidades 

Nicho de mercado muitas vezes desprezado pelo 

orar sensivelmente a taxa de 

ocupação de um empreendimento turístico. Caminhadas, cavalgadas, passeios de barco, 

visitas guiadas e até mesmo a culinária podem tornar muito mais dinâmicas e atraentes as 

emática, física, etc. Os melhores colégios 

e universidades privadas já apresentam em seus currículos visitas técnicas ou viagens de 

, esta modalidade de turismo 

orientação vocacional, uma vez que as obras e 

instalações serão, sem dúvidas, uma atração a mais para serem visitadas por estudantes.  Para 

os operadores turísticos, essa modalidade de turismo pode ser uma ótima fonte de receita para 

DINHA em Vargem Grande: um passeio que vale a viagem! Disponível em: 
passeio-que-vale-a-
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Além das modalidades de turismo, também destacam

Hospedagem: 

• Pousada e/ou Chalé Rural

podendo reutilizar equipamentos e instalações já existentes. Geralmente oferece os bens 

agregados da vida no campo para o hóspede 

cavalo e de charrete, pescaria amadora, etc. O atendimento ao cliente é personalizado e sugere 

um ambiente de simplicidade com acabamento rústico, clima caseiro e tranquilo e cui

com os detalhes. 

 

• Hotel Fazenda

instalada para a prática de vários esportes (piscina, quadra de tênis, campo de futebol), 

arborismo ou arvorismo, cavalariças e outros elementos típicos da vida

também, à prática de atividades recreacionais campestres e em contato com a natureza.

 

• Spa: utilizado para descanso e, em algumas vezes, para fins terapêuticos ou 

estéticos. Propõe a integração do indivíduo consigo mesmo e a natureza. O

administrativo também deve ser ecológico, enfocando a reciclagem do lixo, os ambientes sem 

poluição sonora, visual e do ar e demais conceitos inseridos na gestão ambiental. Alguns 

programas - caminhados em trilhas interpretativas, passeios monitor

de plantas nativas, etc. 

No setor de alimentação a região possui os seguintes potenciais:

• Restaurante turístico

pratos variados e/ou típicos.

 

• Restaurante panorâmico:

em local alto, servindo como mirante; propõe um ambiente agradável e uma vista panorâmica 

de beleza cênica. 

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

das modalidades de turismo, também destacam-se os seguintes Meios de 

Pousada e/ou Chalé Rural: caracteriza-se pela localização em área rural, 

podendo reutilizar equipamentos e instalações já existentes. Geralmente oferece os bens 

vida no campo para o hóspede - caminhadas, ordenha, roda de viola, passeios a 

cavalo e de charrete, pescaria amadora, etc. O atendimento ao cliente é personalizado e sugere 

um ambiente de simplicidade com acabamento rústico, clima caseiro e tranquilo e cui

Hotel Fazenda: construídos mais para descanso e lazer com infraestrutura 

instalada para a prática de vários esportes (piscina, quadra de tênis, campo de futebol), 

arborismo ou arvorismo, cavalariças e outros elementos típicos da vida

também, à prática de atividades recreacionais campestres e em contato com a natureza.

: utilizado para descanso e, em algumas vezes, para fins terapêuticos ou 

estéticos. Propõe a integração do indivíduo consigo mesmo e a natureza. O

administrativo também deve ser ecológico, enfocando a reciclagem do lixo, os ambientes sem 

poluição sonora, visual e do ar e demais conceitos inseridos na gestão ambiental. Alguns 

caminhados em trilhas interpretativas, passeios monitorados, meditação, cultivo 

No setor de alimentação a região possui os seguintes potenciais:

Restaurante turístico: serviço de alimentação voltado aos turistas servido 

pratos variados e/ou típicos. 

Restaurante panorâmico: difere dos restaurantes tradicionais, pois se localiza 

em local alto, servindo como mirante; propõe um ambiente agradável e uma vista panorâmica 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19
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se os seguintes Meios de 

se pela localização em área rural, 

podendo reutilizar equipamentos e instalações já existentes. Geralmente oferece os bens 

caminhadas, ordenha, roda de viola, passeios a 

cavalo e de charrete, pescaria amadora, etc. O atendimento ao cliente é personalizado e sugere 

um ambiente de simplicidade com acabamento rústico, clima caseiro e tranquilo e cuidado 

: construídos mais para descanso e lazer com infraestrutura 

instalada para a prática de vários esportes (piscina, quadra de tênis, campo de futebol), 

arborismo ou arvorismo, cavalariças e outros elementos típicos da vida no campo. Voltado, 

também, à prática de atividades recreacionais campestres e em contato com a natureza. 

: utilizado para descanso e, em algumas vezes, para fins terapêuticos ou 

estéticos. Propõe a integração do indivíduo consigo mesmo e a natureza. O aspecto 

administrativo também deve ser ecológico, enfocando a reciclagem do lixo, os ambientes sem 

poluição sonora, visual e do ar e demais conceitos inseridos na gestão ambiental. Alguns 

ados, meditação, cultivo 

No setor de alimentação a região possui os seguintes potenciais: 

: serviço de alimentação voltado aos turistas servido 

restaurantes tradicionais, pois se localiza 

em local alto, servindo como mirante; propõe um ambiente agradável e uma vista panorâmica 
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• Café colonial

local. 

Os seguintes serviços

• Passeios alternativos

pedalinhos e canoas. 

• Agência de Turismo Receptivo/operadoras especializadas

receber e transportar tem ampliado sua atuaç

roteiros e passeios turísticos locais e regionais. Enfoque em turismo de Aventura, Ecológico e 

Rural. 

 

• Guias ou condutores

determinadas áreas e prestar infor

legislação própria, formados por cursos registrados no Instituto Brasileiro de Turismo 

EMBRATUR. 

A construção das PCHs no Rio dos Patos implicará no aproveitamento e melhoria 

dos potenciais turísticos da região por vários motivos, de ordem genérica, citados acima.

Além desses, outros de caráter mais específico, seriam:

a) A obrigação do empreendedor de reconstituir a vegetação e fauna da APP 

(Área de Preservação Permanente) contribuirá para proporcionar um

para o Ecoturismo e para a Educação Ambiental, uma vez que sejam estabelecidas 

sistemáticas adequadas de acesso de visitante.

b) A criação de restrições ao acesso mantendo a possibilidade de visitações 

controladas aumentará a segurança d

manter assim o seu entorno preservado.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Café colonial: servindo principalmente doces, salgados e bebidas de origem 

Os seguintes serviços turísticos também podem ser aproveitados:

Passeios alternativos: Passeios a cavalo, carroça, bicicletas, veículos 4x4, 

Agência de Turismo Receptivo/operadoras especializadas

receber e transportar tem ampliado sua atuação, elaborando, promovendo e comercializando 

roteiros e passeios turísticos locais e regionais. Enfoque em turismo de Aventura, Ecológico e 

Guias ou condutores: profissionais capacitados a acompanhar visitantes em 

determinadas áreas e prestar informações e orientações. Os guias são uma categoria com 

legislação própria, formados por cursos registrados no Instituto Brasileiro de Turismo 

A construção das PCHs no Rio dos Patos implicará no aproveitamento e melhoria 

da região por vários motivos, de ordem genérica, citados acima.

Além desses, outros de caráter mais específico, seriam: 

A obrigação do empreendedor de reconstituir a vegetação e fauna da APP 

(Área de Preservação Permanente) contribuirá para proporcionar um 

para o Ecoturismo e para a Educação Ambiental, uma vez que sejam estabelecidas 

sistemáticas adequadas de acesso de visitante. 

A criação de restrições ao acesso mantendo a possibilidade de visitações 

controladas aumentará a segurança dos usuários, protegerá essa Área e contribuirá para 

manter assim o seu entorno preservado. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
IV-124 

: servindo principalmente doces, salgados e bebidas de origem 

turísticos também podem ser aproveitados: 

: Passeios a cavalo, carroça, bicicletas, veículos 4x4, 

Agência de Turismo Receptivo/operadoras especializadas: concebida para 

ão, elaborando, promovendo e comercializando 

roteiros e passeios turísticos locais e regionais. Enfoque em turismo de Aventura, Ecológico e 

: profissionais capacitados a acompanhar visitantes em 

mações e orientações. Os guias são uma categoria com 

legislação própria, formados por cursos registrados no Instituto Brasileiro de Turismo – 

A construção das PCHs no Rio dos Patos implicará no aproveitamento e melhoria 

da região por vários motivos, de ordem genérica, citados acima. 

A obrigação do empreendedor de reconstituir a vegetação e fauna da APP 

 ambiente equilibrado 

para o Ecoturismo e para a Educação Ambiental, uma vez que sejam estabelecidas 

A criação de restrições ao acesso mantendo a possibilidade de visitações 

os usuários, protegerá essa Área e contribuirá para 
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c) A construção de usinas, por implicar em deslocamento de grandes volumes e 

equipamentos, exigirá a melhoria do acesso pelas estradas municipais, facilitando a presença 

de visitantes aos pontos turísticos, inclusive aos situados na margem direita da qual, al

tem uma excelente visão do Salto Sete, hoje não aproveitada, por ser inacessível. 

d) A melhoria dos acessos por sua vez, possibilitará a utilização controlada a 

outras cachoeiras dos demais afluentes, a criação de trilhas para 

e) A melhoria desses acessos, combinada com a instalação de sistemas de 

transporte por cabos aéreos entre as duas margens, através de funiculares, teleféricos e 

“tirolesas”, poderá contribuir para a criação de mirantes e outros pontos de atrações turísti

nas estações ou terminais desses sistemas.

f) Por operarem a “fio d’água”, as pequenas centrais hidroelétricas apresentam 

pequena capacidade de reservação. Sua vazão remanescente, descarregada pelo vertedouro e 

não aproveitada, na época úmida do ano que c

turistas, é quase dez vezes superior em volume à vazão média turbinada, permitindo o seu 

aproveitamento para Turismo de Aventura como o 

g) A possibilidade de que estudantes e ou

visitas guiadas não apenas à usina em si, mas conhecerem obras de engenharia pouco usuais 

como canais, teleférico, barragens, observação de flora e fauna, educação ambiental, poderá 

ser de grande valia não apenas para

superiores, mas também para o ensino médio e fundamental; 

h) A visita de estudantes, embora de caráter específico, e, geralmente, rápido, 

servirá, por sua vez, para que os mesmos levem para suas famílias e amigo

sobre a região, suas belezas e atrativos, motivando assim novas viagens, desta vez, de caráter 

recreativo e esportivo. 

i) A criação dos reservatórios, embora pequenos, com apenas9,

para as PCHs KM 10, KM 

Turismo de Aventura e de Lazer, com a construção de Cais de Apoio ao recreio náutico 

destinado a atividades como canoagem, caiaque, Jet

praias artificiais onde for possível.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

A construção de usinas, por implicar em deslocamento de grandes volumes e 

equipamentos, exigirá a melhoria do acesso pelas estradas municipais, facilitando a presença 

de visitantes aos pontos turísticos, inclusive aos situados na margem direita da qual, al

tem uma excelente visão do Salto Sete, hoje não aproveitada, por ser inacessível. 

A melhoria dos acessos por sua vez, possibilitará a utilização controlada a 

outras cachoeiras dos demais afluentes, a criação de trilhas para trekking

A melhoria desses acessos, combinada com a instalação de sistemas de 

transporte por cabos aéreos entre as duas margens, através de funiculares, teleféricos e 

“tirolesas”, poderá contribuir para a criação de mirantes e outros pontos de atrações turísti

nas estações ou terminais desses sistemas. 

Por operarem a “fio d’água”, as pequenas centrais hidroelétricas apresentam 

pequena capacidade de reservação. Sua vazão remanescente, descarregada pelo vertedouro e 

não aproveitada, na época úmida do ano que coincide com os períodos de maior frequência de 

turistas, é quase dez vezes superior em volume à vazão média turbinada, permitindo o seu 

aproveitamento para Turismo de Aventura como o boia cross, rafting, caiaque, etc.

A possibilidade de que estudantes e outros interessados possam participar de 

visitas guiadas não apenas à usina em si, mas conhecerem obras de engenharia pouco usuais 

como canais, teleférico, barragens, observação de flora e fauna, educação ambiental, poderá 

ser de grande valia não apenas para complementar o aprendizado prático nos cursos 

superiores, mas também para o ensino médio e fundamental;  

A visita de estudantes, embora de caráter específico, e, geralmente, rápido, 

servirá, por sua vez, para que os mesmos levem para suas famílias e amigo

sobre a região, suas belezas e atrativos, motivando assim novas viagens, desta vez, de caráter 

A criação dos reservatórios, embora pequenos, com apenas9,

, KM 14 e KM 19, respectivamente, permitirá seu aproveitamento para o 

Turismo de Aventura e de Lazer, com a construção de Cais de Apoio ao recreio náutico 

destinado a atividades como canoagem, caiaque, Jet-ski, bem como até, para a implantação de 

r possível. 
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A construção de usinas, por implicar em deslocamento de grandes volumes e 

equipamentos, exigirá a melhoria do acesso pelas estradas municipais, facilitando a presença 

de visitantes aos pontos turísticos, inclusive aos situados na margem direita da qual, aliás, se 

tem uma excelente visão do Salto Sete, hoje não aproveitada, por ser inacessível.  

A melhoria dos acessos por sua vez, possibilitará a utilização controlada a 

trekking, cascading, rapel. 

A melhoria desses acessos, combinada com a instalação de sistemas de 

transporte por cabos aéreos entre as duas margens, através de funiculares, teleféricos e 

“tirolesas”, poderá contribuir para a criação de mirantes e outros pontos de atrações turísticos 

Por operarem a “fio d’água”, as pequenas centrais hidroelétricas apresentam 

pequena capacidade de reservação. Sua vazão remanescente, descarregada pelo vertedouro e 

oincide com os períodos de maior frequência de 

turistas, é quase dez vezes superior em volume à vazão média turbinada, permitindo o seu 

, caiaque, etc. 

tros interessados possam participar de 

visitas guiadas não apenas à usina em si, mas conhecerem obras de engenharia pouco usuais 

como canais, teleférico, barragens, observação de flora e fauna, educação ambiental, poderá 

complementar o aprendizado prático nos cursos 

A visita de estudantes, embora de caráter específico, e, geralmente, rápido, 

servirá, por sua vez, para que os mesmos levem para suas famílias e amigos mais informações 

sobre a região, suas belezas e atrativos, motivando assim novas viagens, desta vez, de caráter 

A criação dos reservatórios, embora pequenos, com apenas9,1ha, 7,6 ha, 1,9 ha 

respectivamente, permitirá seu aproveitamento para o 

Turismo de Aventura e de Lazer, com a construção de Cais de Apoio ao recreio náutico 

ski, bem como até, para a implantação de 
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j) A criação de tantas novas atrações, ao oferecer aos visitantes de todas as idades 

outras alternativas, viabilizará economicamente a construção de instalações para sua 

hospedagem e alimentação no local, como pousadas, restaurante e a construção 

isolados. 

k) Esse tipo de hospedagem e atendimento não será a única alternativa, pois a 

região das PCHs do Rio dos Patos possui grande potencial para outras formas de Turismo 

Rural, como cavalgadas, manejo de bovinos, cultivo de tradições, etc. prop

existência de grande número de moradores dedicados a essas atividades.

Conclusão 

As águas represadas pela construção das Pequenas Centrais Hidrelétricas KM

KM 14 e KM 19, serão recursos ímpares, que aliados à criatividade e um planejame

adequado, passarão a oferecer aos visitantes muitos momentos de descontração e lazer, numa 

escala maior que a observada hoje. 

Para tanto, são necessárias medidas que visem a estruturação, o desenvolvimento, 

a promoção e a comercialização adequada à si

O falso dilema entre “PCHs ou Turismo Ecológico” não existe, uma vez que as 

PCHs deste trecho do rio dos patos não atingirão as atrações turísticas dos municípios em 

questão. A atração mais próxima é o Salto Sete, que não será i

Ao contrário disso, as PCHs, assim como aconteceu em Itá, Xingó e nos 

municípios do Oeste banhados pelo lago de 

acesso, facilitando o aproveitamento de um potencial turístico que hoje

desfrutado. 

O turismo na região do reservatório aliado a uma infraestrutura local adequada 

oferecerá diferentes experiências para os turistas que procuram fugir do estresse e descansar 

longe dos grandes centros, em contato com a natureza.

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

A criação de tantas novas atrações, ao oferecer aos visitantes de todas as idades 

outras alternativas, viabilizará economicamente a construção de instalações para sua 

hospedagem e alimentação no local, como pousadas, restaurante e a construção 

Esse tipo de hospedagem e atendimento não será a única alternativa, pois a 

região das PCHs do Rio dos Patos possui grande potencial para outras formas de Turismo 

Rural, como cavalgadas, manejo de bovinos, cultivo de tradições, etc. prop

existência de grande número de moradores dedicados a essas atividades.

As águas represadas pela construção das Pequenas Centrais Hidrelétricas KM

KM 14 e KM 19, serão recursos ímpares, que aliados à criatividade e um planejame

adequado, passarão a oferecer aos visitantes muitos momentos de descontração e lazer, numa 

escala maior que a observada hoje.  

Para tanto, são necessárias medidas que visem a estruturação, o desenvolvimento, 

a promoção e a comercialização adequada à singularidade desse segmento.

O falso dilema entre “PCHs ou Turismo Ecológico” não existe, uma vez que as 

PCHs deste trecho do rio dos patos não atingirão as atrações turísticas dos municípios em 

questão. A atração mais próxima é o Salto Sete, que não será impactado pela PCH KM 

Ao contrário disso, as PCHs, assim como aconteceu em Itá, Xingó e nos 

municípios do Oeste banhados pelo lago de Itaipu, trarão melhorias na infraestrutura de 

acesso, facilitando o aproveitamento de um potencial turístico que hoje

O turismo na região do reservatório aliado a uma infraestrutura local adequada 

oferecerá diferentes experiências para os turistas que procuram fugir do estresse e descansar 

longe dos grandes centros, em contato com a natureza. 
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A criação de tantas novas atrações, ao oferecer aos visitantes de todas as idades 

outras alternativas, viabilizará economicamente a construção de instalações para sua 

hospedagem e alimentação no local, como pousadas, restaurante e a construção de chalés 

Esse tipo de hospedagem e atendimento não será a única alternativa, pois a 

região das PCHs do Rio dos Patos possui grande potencial para outras formas de Turismo 

Rural, como cavalgadas, manejo de bovinos, cultivo de tradições, etc. proporcionadas pela 

existência de grande número de moradores dedicados a essas atividades. 

As águas represadas pela construção das Pequenas Centrais Hidrelétricas KM 10, 

KM 14 e KM 19, serão recursos ímpares, que aliados à criatividade e um planejamento 

adequado, passarão a oferecer aos visitantes muitos momentos de descontração e lazer, numa 

Para tanto, são necessárias medidas que visem a estruturação, o desenvolvimento, 

ngularidade desse segmento. 

O falso dilema entre “PCHs ou Turismo Ecológico” não existe, uma vez que as 

PCHs deste trecho do rio dos patos não atingirão as atrações turísticas dos municípios em 

mpactado pela PCH KM 19. 

Ao contrário disso, as PCHs, assim como aconteceu em Itá, Xingó e nos 

, trarão melhorias na infraestrutura de 

acesso, facilitando o aproveitamento de um potencial turístico que hoje não pode ser 

O turismo na região do reservatório aliado a uma infraestrutura local adequada 

oferecerá diferentes experiências para os turistas que procuram fugir do estresse e descansar 
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A transformação de tais recursos em atrativos vem diversificar a demanda turística 

atraindo e agradando a diferentes perfis de visitantes, aumentando a oferta turística. Assim, o 

turismo passa a contribuir, efetivamente, para melhorar as condições de vida das

Os projetos de infraestrutura e de serviços de qualidade podem descentralizar os 

fluxos turísticos concentrados em determinadas regiões brasileiras e, consequentemente, 

proporcionar uma maior sustentabilidade para o patrimônio hídrico do País.

Com base no que foi citado antes, pode

positivo, de incidência na Área de Influência Indireta, nas fases de planejamento, instalação e 

operação, de forma permanente, direto, de longo prazo, de média importância, reversível

baixa magnitude, moderadamente significativo e média probabilidade de ocorrência.

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos 

Recreação deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste impacto em âmbito 

local. Conjuntamente, o Programa de Visitação Técnica

PCH KM 19para sua exploração, permitindo que a população usufrua do 

exploração do conhecimento técnico

também previsto como um Programa Ambiental, serão novas atrações turísticas para a região

Além disso, o Programa de Usos Múltiplos do Reservatório irá proporcionar o aproveitamento 

do lago formado pelo empreendimento para o turismo e lazer da população.

7.1.3.11. Alteração das Finanças 

A alteração das finanças é um impacto positivo, considerand

arrecadação dos Impostos Sobre Serviços (ISS) dos três municípios impactados, na fase de 

construção do empreendimento, e o aumento da participação no repasse da cota do ICMS 

devido à receita da usina durante a sua operação no município de Pr
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ransformação de tais recursos em atrativos vem diversificar a demanda turística 

atraindo e agradando a diferentes perfis de visitantes, aumentando a oferta turística. Assim, o 

turismo passa a contribuir, efetivamente, para melhorar as condições de vida das

Os projetos de infraestrutura e de serviços de qualidade podem descentralizar os 

fluxos turísticos concentrados em determinadas regiões brasileiras e, consequentemente, 

proporcionar uma maior sustentabilidade para o patrimônio hídrico do País.

m base no que foi citado antes, pode-se considerar que esse impacto será 

positivo, de incidência na Área de Influência Indireta, nas fases de planejamento, instalação e 

operação, de forma permanente, direto, de longo prazo, de média importância, reversível

baixa magnitude, moderadamente significativo e média probabilidade de ocorrência.

Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos e ao Programa de Desenvolvimento Turístico, do Laz

deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste impacto em âmbito 

Programa de Visitação Técnica, que disponibilizará a estrutura da 

para sua exploração, permitindo que a população usufrua do 

do conhecimento técnico, e o Museu da Tecnologia de Geração Hidrelétrica, 

também previsto como um Programa Ambiental, serão novas atrações turísticas para a região

lém disso, o Programa de Usos Múltiplos do Reservatório irá proporcionar o aproveitamento 

do lago formado pelo empreendimento para o turismo e lazer da população.

inanças Municipais 

A alteração das finanças é um impacto positivo, considerand

arrecadação dos Impostos Sobre Serviços (ISS) dos três municípios impactados, na fase de 

construção do empreendimento, e o aumento da participação no repasse da cota do ICMS 

devido à receita da usina durante a sua operação no município de Pr
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ransformação de tais recursos em atrativos vem diversificar a demanda turística 

atraindo e agradando a diferentes perfis de visitantes, aumentando a oferta turística. Assim, o 

turismo passa a contribuir, efetivamente, para melhorar as condições de vida das pessoas. 

Os projetos de infraestrutura e de serviços de qualidade podem descentralizar os 

fluxos turísticos concentrados em determinadas regiões brasileiras e, consequentemente, 

proporcionar uma maior sustentabilidade para o patrimônio hídrico do País. 

se considerar que esse impacto será 

positivo, de incidência na Área de Influência Indireta, nas fases de planejamento, instalação e 

operação, de forma permanente, direto, de longo prazo, de média importância, reversível, de 

baixa magnitude, moderadamente significativo e média probabilidade de ocorrência. 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

e ao Programa de Desenvolvimento Turístico, do Lazer e 

deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste impacto em âmbito 

disponibilizará a estrutura da 

para sua exploração, permitindo que a população usufrua do aspecto visual e da 

, e o Museu da Tecnologia de Geração Hidrelétrica, 

também previsto como um Programa Ambiental, serão novas atrações turísticas para a região. 

lém disso, o Programa de Usos Múltiplos do Reservatório irá proporcionar o aproveitamento 

do lago formado pelo empreendimento para o turismo e lazer da população. 

A alteração das finanças é um impacto positivo, considerando o aumento da 

arrecadação dos Impostos Sobre Serviços (ISS) dos três municípios impactados, na fase de 

construção do empreendimento, e o aumento da participação no repasse da cota do ICMS 

devido à receita da usina durante a sua operação no município de Prudentópolis, onde se 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

localiza a casa de força, de acordo com a atual interpretação do critério estabelecido na lei 

complementar 63/1990. 

Durante o período das obras para construção da PCH 

aumento da arrecadação de impostos nos munic

empregos a serem gerados, assim como do possível incremento no consumo de bens e 

serviços locais.  

O investimento total para a construção da PCH KM 

reais. Considerando que cerca de 60% desse valor são destinados a serviços que podem ser 

prestados por empresas e profissionais locais, o empreendimento poderá contribuir com o 

aumento no valor de, aproximadamente, R$ 

Sobre Serviços), considerando uma alíquota de 5% (cinco por cento) para os serviços

aumento poderá ser aproveitado em qualquer um dos três municípios da AII do meio 

antrópico (Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis), dependendo da capa

fornecer os serviços. 

Já na fase de operação, o empreendimento PCH KM 

para o aumento das finanças municipais, notadamente para o município de Prudentópolis, 

através do aumento do repasse da cota do ICMS

Cabe ressaltar que não se trata do aumento devido à arrecadação do ICMS, vez 

que o ICMS é arrecadado apenas pelos estados onde a energia é consumida e isso se aplica 

também a energia produzida pelas PCHs. Trata

participação do município no repasse de quotas do ICMS, já que o montante da receita total 

do município contribui com 75% do cálculo desta quota. 

Em Prudentópolis, a receita total em 2012, segundo Tribunal de Contas do Paraná, 

foi de R$ 379 milhões. A PCH KM 

cintribuindo com mais R$ 7
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localiza a casa de força, de acordo com a atual interpretação do critério estabelecido na lei 

Durante o período das obras para construção da PCH KM 

aumento da arrecadação de impostos nos municípios da área de influência em função dos 

empregos a serem gerados, assim como do possível incremento no consumo de bens e 

O investimento total para a construção da PCH KM 19será de 

reais. Considerando que cerca de 60% desse valor são destinados a serviços que podem ser 

prestados por empresas e profissionais locais, o empreendimento poderá contribuir com o 

aumento no valor de, aproximadamente, R$ 1,032milhões em arrecada

Sobre Serviços), considerando uma alíquota de 5% (cinco por cento) para os serviços

aumento poderá ser aproveitado em qualquer um dos três municípios da AII do meio 

antrópico (Guamiranga, Ivaí e Prudentópolis), dependendo da capacidade de cada um em 

Já na fase de operação, o empreendimento PCH KM 19deverá também contribuir 

para o aumento das finanças municipais, notadamente para o município de Prudentópolis, 

através do aumento do repasse da cota do ICMS. 

Cabe ressaltar que não se trata do aumento devido à arrecadação do ICMS, vez 

que o ICMS é arrecadado apenas pelos estados onde a energia é consumida e isso se aplica 

também a energia produzida pelas PCHs. Trata-se, então, do aumento do repasse da 

ção do município no repasse de quotas do ICMS, já que o montante da receita total 

do município contribui com 75% do cálculo desta quota.  

Em Prudentópolis, a receita total em 2012, segundo Tribunal de Contas do Paraná, 

foi de R$ 379 milhões. A PCH KM 19representará um aumento de 

7,7 milhões de reais ao ano. 
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localiza a casa de força, de acordo com a atual interpretação do critério estabelecido na lei 

KM 19deverá ocorrer o 

ípios da área de influência em função dos 

empregos a serem gerados, assim como do possível incremento no consumo de bens e 

será de 34,343milhões de 

reais. Considerando que cerca de 60% desse valor são destinados a serviços que podem ser 

prestados por empresas e profissionais locais, o empreendimento poderá contribuir com o 

em arrecadação de ISS (Impostos 

Sobre Serviços), considerando uma alíquota de 5% (cinco por cento) para os serviços. Esse 

aumento poderá ser aproveitado em qualquer um dos três municípios da AII do meio 

cidade de cada um em 

deverá também contribuir 

para o aumento das finanças municipais, notadamente para o município de Prudentópolis, 

Cabe ressaltar que não se trata do aumento devido à arrecadação do ICMS, vez 

que o ICMS é arrecadado apenas pelos estados onde a energia é consumida e isso se aplica 

se, então, do aumento do repasse da 

ção do município no repasse de quotas do ICMS, já que o montante da receita total 

Em Prudentópolis, a receita total em 2012, segundo Tribunal de Contas do Paraná, 

representará um aumento de 2,03% nesse valor, 
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Desse aumento de receita, um percentual de 75% é considerado para fins de 

cálculo da cota de Prudentópolis na repartição de todos os recursos do ICMS 

estado do Paraná sobre todas as mercadorias.

Os outros 25% desses recursos são repartidos com base no percentual de áreas 

verdes e reservas ambientais (5%), a participação na produção agropecuária (8%), população 

rural (6%), índice de propri

fator fixo de distribuição igualitária.

Então, somente pelo aumento da receita municipal, a PCH KM 

aumentando em 1,52% essa cota do ICMS de Prudentópolis. Assim, uma vez que em 2014 o 

repasse do ICMS pelo Estado a Prudentópolis, gerado por sua receita total segundo o TCE

será de R$18.567.849,00, ter

receita total do município com a entrada em operação da PCH (

A legislação sobre a matéria expressa na Lei complementar 63/1990 determina 

que o repasse do ICMS seja feito 

Entretanto, há um Projeto de Lei 

Congresso Nacionalpropondo que os recursos oriundos dessa repartição premiem a todos os 

municípios onde se localize o reservatório, na proporção da área atingida. 

No caso da PCH 

localizada na margem esquerda do rio dos Patos e, portanto, no município de Prudentópolis, o 

aumento da cota do ICMS a partir da receita dessa usina apenas incidirá 

caso a legislação não seja alterada

Para contornar a injustiça da situação legal atual, mesmo antes da aprovação deste 

projeto de Lei, alguns municípios vizinhos em estados como Minas Gerais e Santa Catarina já 

aprovaram leis municipais autorizando o us

municípios lindeiros aos empreendimentos

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE
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Desse aumento de receita, um percentual de 75% é considerado para fins de 

cálculo da cota de Prudentópolis na repartição de todos os recursos do ICMS 

estado do Paraná sobre todas as mercadorias. 

Os outros 25% desses recursos são repartidos com base no percentual de áreas 

verdes e reservas ambientais (5%), a participação na produção agropecuária (8%), população 

rural (6%), índice de propriedades rurais (2%) e área territorial (2%). Os 2% restantes formam 

fator fixo de distribuição igualitária. 

Então, somente pelo aumento da receita municipal, a PCH KM 

% essa cota do ICMS de Prudentópolis. Assim, uma vez que em 2014 o 

repasse do ICMS pelo Estado a Prudentópolis, gerado por sua receita total segundo o TCE

será de R$18.567.849,00, ter-se-ia um aumento de cerca de R$ 283 mil 

eceita total do município com a entrada em operação da PCH (1,52% de R$ 18.567.849,00).

sobre a matéria expressa na Lei complementar 63/1990 determina 

seja feito apenas para o município onde se localizar a casa de for

rojeto de Lei Complementar de número PLP 345/2013

Congresso Nacionalpropondo que os recursos oriundos dessa repartição premiem a todos os 

municípios onde se localize o reservatório, na proporção da área atingida. 

PCH KM 19, como a casa de força desse empreendimento 

na margem esquerda do rio dos Patos e, portanto, no município de Prudentópolis, o 

aumento da cota do ICMS a partir da receita dessa usina apenas incidirá 

caso a legislação não seja alterada.  

Para contornar a injustiça da situação legal atual, mesmo antes da aprovação deste 

projeto de Lei, alguns municípios vizinhos em estados como Minas Gerais e Santa Catarina já 

aprovaram leis municipais autorizando o uso deste critério, firmando-

municípios lindeiros aos empreendimentos.  
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Desse aumento de receita, um percentual de 75% é considerado para fins de 

cálculo da cota de Prudentópolis na repartição de todos os recursos do ICMS arrecadados no 

Os outros 25% desses recursos são repartidos com base no percentual de áreas 

verdes e reservas ambientais (5%), a participação na produção agropecuária (8%), população 

edades rurais (2%) e área territorial (2%). Os 2% restantes formam 

Então, somente pelo aumento da receita municipal, a PCH KM 19contribuirá 

% essa cota do ICMS de Prudentópolis. Assim, uma vez que em 2014 o 

repasse do ICMS pelo Estado a Prudentópolis, gerado por sua receita total segundo o TCE-PR 

mil devido ao aumento da 

% de R$ 18.567.849,00). 

sobre a matéria expressa na Lei complementar 63/1990 determina 

o município onde se localizar a casa de força. 

PLP 345/2013tramitando no 

Congresso Nacionalpropondo que os recursos oriundos dessa repartição premiem a todos os 

municípios onde se localize o reservatório, na proporção da área atingida.  

, como a casa de força desse empreendimento está 

na margem esquerda do rio dos Patos e, portanto, no município de Prudentópolis, o 

aumento da cota do ICMS a partir da receita dessa usina apenas incidirá para esse município, 

Para contornar a injustiça da situação legal atual, mesmo antes da aprovação deste 

projeto de Lei, alguns municípios vizinhos em estados como Minas Gerais e Santa Catarina já 

-o em convênios entre 
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Além do aumento devido à contribuição da PCH para a receita municipal, o 

empreendimento também poderá contribuir para o aumento do repasse do ICMS através do 

fator áreas verdes e reservas ambientais na proporção 5% através da criação das APPs 

de Preservação Permanente. C

adicionalmente aumento da cota também através do aumento do “ICMS ecológico” para o

três municípios envolvidos (Guamiranga, Prudentópolis e Ivaí) já que a criação das APPs dos 

reservatórios, a recuperação das APPs ao longo do rio no trecho entre o barramento a casa de 

força e a regularização das áreas de Reserva Legal dos proprietários 

que poderá ser considerada.

Essa condição de promover uma injeção de recursos financeiros para os cofres 

públicos vai trazer reflexos positivos para as administrações municipais. Por consequência vai 

aumentar a capacidade de investim

população local.  

O impacto é considerado positivo, 

de operação e instalação, sendo 

média importância, de baixa magnitude,

ocorrência.  

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas potencializadoras

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos 

positivos deste impacto em âmbito local e, para acompanhar as mudanças repentinas nas 

finanças municipais, afim de reduzir o eventual impa

administrarem este montante arreca

 

 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Além do aumento devido à contribuição da PCH para a receita municipal, o 

empreendimento também poderá contribuir para o aumento do repasse do ICMS através do 

servas ambientais na proporção 5% através da criação das APPs 

de Preservação Permanente. Com relação à área verde criada pelos reservatórios, haverá 

adicionalmente aumento da cota também através do aumento do “ICMS ecológico” para o

três municípios envolvidos (Guamiranga, Prudentópolis e Ivaí) já que a criação das APPs dos 

reservatórios, a recuperação das APPs ao longo do rio no trecho entre o barramento a casa de 

força e a regularização das áreas de Reserva Legal dos proprietários aumentará a área verde 

ser considerada. 

Essa condição de promover uma injeção de recursos financeiros para os cofres 

públicos vai trazer reflexos positivos para as administrações municipais. Por consequência vai 

aumentar a capacidade de investimento em infraestruturas e melhoria nos serviços prestados à 

considerado positivo, ocorrerá na Área de Influência Indireta, na fase 

sendo permanente, direto, de longo prazo, irreversível, porém, de 

ia importância, de baixa magnitude, altamente significativo e probabilidade média de 

Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas potencializadoras referentes ao Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos 

positivos deste impacto em âmbito local e, para acompanhar as mudanças repentinas nas 

finanças municipais, afim de reduzir o eventual impacto negativo e auxiliar os municípios a 

administrarem este montante arrecadado. 
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Além do aumento devido à contribuição da PCH para a receita municipal, o 

empreendimento também poderá contribuir para o aumento do repasse do ICMS através do 

servas ambientais na proporção 5% através da criação das APPs – Áreas 

om relação à área verde criada pelos reservatórios, haverá 

adicionalmente aumento da cota também através do aumento do “ICMS ecológico” para os 

três municípios envolvidos (Guamiranga, Prudentópolis e Ivaí) já que a criação das APPs dos 

reservatórios, a recuperação das APPs ao longo do rio no trecho entre o barramento a casa de 

aumentará a área verde 

Essa condição de promover uma injeção de recursos financeiros para os cofres 

públicos vai trazer reflexos positivos para as administrações municipais. Por consequência vai 

ento em infraestruturas e melhoria nos serviços prestados à 

na Área de Influência Indireta, na fase 

permanente, direto, de longo prazo, irreversível, porém, de 

significativo e probabilidade média de 

referentes ao Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos 

positivos deste impacto em âmbito local e, para acompanhar as mudanças repentinas nas 

cto negativo e auxiliar os municípios a 
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7.1.3.12. Alteração da Demanda por 

A implantação de empreendimentos do tipo PCH pode provocar pressão sobre os 

serviços públicos locais, no caso de pessoas vindas de outras cid

temporariamente nos municípios da área de influência. Essas pessoas poderão precisar de 

escola. Porém, através da pesquisa realizada na elaboração do diagnóstico constatou

Prudentópolis, Ivaí e Guamiranga, têm oferta suficiente de va

população que já mora e mais aquelas pessoas que vierem morarna área.  

Porém, poderá ocorrer uma pressão na demanda por escolas, necessitando, 

portanto, de medidas preventivas e mitigadores, vez que o fenômeno de atração de pe

pelas obras pode ser maior que o previsto. Assim, poderá ocorrer um 

Área de Influência Indireta, nas fases de instalação e operação do empreendimento, 

baixa probabilidade de ocorrência, indireto, de médio prazo, temporár

de baixa importância, não significativo e reversível.

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste i

em âmbito local. Com efeito compensador, o Programa de Aproveitamento dos Dados 

Obtidos prevê a utilização desses Estudos Ambientais na educação da região.

7.1.3.13. Maior Procura por 

A implantação da PCH 

podendo decorrer desta situação novos usos do solo nas propriedades que se localizam no seu 

entorno. Neste contexto podem surgir novas oportunidades para o desenvolvimento de 

atividades econômicas, sobretudo aquelas relacionadas à rec

desde que a qualidade da água do rio permita tais atividades.
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emanda por Escolas 

A implantação de empreendimentos do tipo PCH pode provocar pressão sobre os 

serviços públicos locais, no caso de pessoas vindas de outras cid

temporariamente nos municípios da área de influência. Essas pessoas poderão precisar de 

escola. Porém, através da pesquisa realizada na elaboração do diagnóstico constatou

Prudentópolis, Ivaí e Guamiranga, têm oferta suficiente de vagas escolares para atender a 

população que já mora e mais aquelas pessoas que vierem morarna área.  

Porém, poderá ocorrer uma pressão na demanda por escolas, necessitando, 

portanto, de medidas preventivas e mitigadores, vez que o fenômeno de atração de pe

pelas obras pode ser maior que o previsto. Assim, poderá ocorrer um 

Área de Influência Indireta, nas fases de instalação e operação do empreendimento, 

baixa probabilidade de ocorrência, indireto, de médio prazo, temporário, de baixa magnitude, 

de baixa importância, não significativo e reversível. 

Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste i

Com efeito compensador, o Programa de Aproveitamento dos Dados 

Obtidos prevê a utilização desses Estudos Ambientais na educação da região.

rocura por Centros de Lazer 

A implantação da PCH KM 19deverá provocar alteração do 

podendo decorrer desta situação novos usos do solo nas propriedades que se localizam no seu 

entorno. Neste contexto podem surgir novas oportunidades para o desenvolvimento de 

atividades econômicas, sobretudo aquelas relacionadas à recreação e ao lazer ao ar livre, 

desde que a qualidade da água do rio permita tais atividades. 
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A implantação de empreendimentos do tipo PCH pode provocar pressão sobre os 

serviços públicos locais, no caso de pessoas vindas de outras cidades para morar 

temporariamente nos municípios da área de influência. Essas pessoas poderão precisar de 

escola. Porém, através da pesquisa realizada na elaboração do diagnóstico constatou-se que 

gas escolares para atender a 

população que já mora e mais aquelas pessoas que vierem morarna área.   

Porém, poderá ocorrer uma pressão na demanda por escolas, necessitando, 

portanto, de medidas preventivas e mitigadores, vez que o fenômeno de atração de pessoas 

pelas obras pode ser maior que o previsto. Assim, poderá ocorrer um impacto negativo, na 

Área de Influência Indireta, nas fases de instalação e operação do empreendimento, porém de 

io, de baixa magnitude, 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste impacto 

Com efeito compensador, o Programa de Aproveitamento dos Dados 

Obtidos prevê a utilização desses Estudos Ambientais na educação da região. 

deverá provocar alteração do quadro natural local, 

podendo decorrer desta situação novos usos do solo nas propriedades que se localizam no seu 

entorno. Neste contexto podem surgir novas oportunidades para o desenvolvimento de 

reação e ao lazer ao ar livre, 
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Considerando as características do aproveitamento proposto, é previsível após sua 

implantação, surgirem novos usos do espaço local e, ao mesmo tempo, a criação de 

atrativos, tais como áreas de lazer ao ar livre, espaços reservados para recreação, bem como a 

possibilidade de desenvolver

esportiva, e os esportes náuticos.

Portanto, visto sob este prisma,

Área de Influência Direta, na fase de operação, de forma permanente, de longo prazo, 

reversível, moderadamente significativo, de média importância, média magnitude, e de

probabilidade de ocorrência

- Medidas Recomendadas

A potencialização deste impacto poderá ser viabilizada por meio da 

implementação das medidas do Programa de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

Artificial e Programa de Desenvolvimento Turístico, do Lazer e Recreação. 

7.1.3.14. Alteração do Sistema de 

Considerando como sistema de telecomunicações todo e qualquer meio ou 

dispositivo utilizado para suprir as necessidades de comunicação dos habitantes de uma 

região, como rádios, centrais telefônicas, torres de telefoni

cabos, pode-se afirmar que a oferta nos municípios da área de influência que o atual sistema 

comporta ésatisfatória para atender um provável crescimento da demanda. Contudo

crescimento pode provocar algum impacto ne

uma maior utilização do sistema de telecomunicações pode gerar sobrecarga, em particular 

sobre o sistema de telefonia celular. 

Portanto, visto sob este prisma, tal impacto apesar de ser negativo e direto, deve

ocorrer, sobretudo, na Área de Influência Direta (AII), nas fases de instalação e operação, de 

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

Considerando as características do aproveitamento proposto, é previsível após sua 

implantação, surgirem novos usos do espaço local e, ao mesmo tempo, a criação de 

atrativos, tais como áreas de lazer ao ar livre, espaços reservados para recreação, bem como a 

possibilidade de desenvolver-se na região, além do turismo rural, o ecoturismo, a pesca 

esportiva, e os esportes náuticos. 

Portanto, visto sob este prisma, tal impacto é positivo e direto, e deverá ocorrer na 

Área de Influência Direta, na fase de operação, de forma permanente, de longo prazo, 

reversível, moderadamente significativo, de média importância, média magnitude, e de

probabilidade de ocorrência. 

Medidas Recomendadas 

A potencialização deste impacto poderá ser viabilizada por meio da 

implementação das medidas do Programa de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

e Programa de Desenvolvimento Turístico, do Lazer e Recreação. 

istema de Telecomunicações 

Considerando como sistema de telecomunicações todo e qualquer meio ou 

dispositivo utilizado para suprir as necessidades de comunicação dos habitantes de uma 

região, como rádios, centrais telefônicas, torres de telefonia celular, antenas de televisão, e 

se afirmar que a oferta nos municípios da área de influência que o atual sistema 

comporta ésatisfatória para atender um provável crescimento da demanda. Contudo

crescimento pode provocar algum impacto negativo do ponto de vista s

uma maior utilização do sistema de telecomunicações pode gerar sobrecarga, em particular 

sobre o sistema de telefonia celular.  

Portanto, visto sob este prisma, tal impacto apesar de ser negativo e direto, deve

ocorrer, sobretudo, na Área de Influência Direta (AII), nas fases de instalação e operação, de 
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Considerando as características do aproveitamento proposto, é previsível após sua 

implantação, surgirem novos usos do espaço local e, ao mesmo tempo, a criação de novos 

atrativos, tais como áreas de lazer ao ar livre, espaços reservados para recreação, bem como a 

se na região, além do turismo rural, o ecoturismo, a pesca 

tal impacto é positivo e direto, e deverá ocorrer na 

Área de Influência Direta, na fase de operação, de forma permanente, de longo prazo, 

reversível, moderadamente significativo, de média importância, média magnitude, e de alta 

A potencialização deste impacto poderá ser viabilizada por meio da 

implementação das medidas do Programa de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

e Programa de Desenvolvimento Turístico, do Lazer e Recreação.  

Considerando como sistema de telecomunicações todo e qualquer meio ou 

dispositivo utilizado para suprir as necessidades de comunicação dos habitantes de uma 

a celular, antenas de televisão, e 

se afirmar que a oferta nos municípios da área de influência que o atual sistema 

comporta ésatisfatória para atender um provável crescimento da demanda. Contudo, esse 

gativo do ponto de vista socioeconômico, pois 

uma maior utilização do sistema de telecomunicações pode gerar sobrecarga, em particular 

Portanto, visto sob este prisma, tal impacto apesar de ser negativo e direto, deverá 

ocorrer, sobretudo, na Área de Influência Direta (AII), nas fases de instalação e operação, de 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

média probabilidade de ocorrência, de forma permanente, de modo imediato, reversível, não 

significativo, de baixa importância, e baixa magnitude.  

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste impacto 

em âmbito local. 

7.1.3.15. Alteração do Sistema de 

A PCH KM 19

incorporada ao Sistema Interligado de Energia Elétrica, tanto em escala local quanto regional.

Este impacto é positivo e direto, e deverá ocorrer na Área de Influência Indireta 

(AII), na fase de operação, de média probabilidade de ocorrência, de forma permanente, de 

longo prazo, irreversível, altamente 

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

impacto em âmbito local e regional.

7.1.3.16. Alteração do Sistema 

Por meio do estudo realizado para o diagnóstico do Meio Socioeconômico foi 

possível constatar que o principal meio de acesso aos municípios da área de influência é o 

transporte rodoviário, configurado 

estaduais, e por estradas municipais. Neste contexto, não haverá alteração no sistema viário 
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média probabilidade de ocorrência, de forma permanente, de modo imediato, reversível, não 

significativo, de baixa importância, e baixa magnitude.   

Recomendadas 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste impacto 

istema de Transmissão e Distribuição de Energia 

19terá uma potência instalada de 10MW. Essa energia poderá ser 

incorporada ao Sistema Interligado de Energia Elétrica, tanto em escala local quanto regional.

Este impacto é positivo e direto, e deverá ocorrer na Área de Influência Indireta 

(AII), na fase de operação, de média probabilidade de ocorrência, de forma permanente, de 

altamente significativo, de média importância e média mag

Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

impacto em âmbito local e regional. 

istema Viário, Incluindo Rodovias, Ferrovias, Hidrovias e 

Por meio do estudo realizado para o diagnóstico do Meio Socioeconômico foi 

possível constatar que o principal meio de acesso aos municípios da área de influência é o 

transporte rodoviário, configurado a partir de uma rede formada por rodovias federais e 

estaduais, e por estradas municipais. Neste contexto, não haverá alteração no sistema viário 
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média probabilidade de ocorrência, de forma permanente, de modo imediato, reversível, não 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste impacto 

nergia Elétrica 

MW. Essa energia poderá ser 

incorporada ao Sistema Interligado de Energia Elétrica, tanto em escala local quanto regional. 

Este impacto é positivo e direto, e deverá ocorrer na Área de Influência Indireta 

(AII), na fase de operação, de média probabilidade de ocorrência, de forma permanente, de 

significativo, de média importância e média magnitude.  

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

idrovias e Aeroportos 

Por meio do estudo realizado para o diagnóstico do Meio Socioeconômico foi 

possível constatar que o principal meio de acesso aos municípios da área de influência é o 

a partir de uma rede formada por rodovias federais e 

estaduais, e por estradas municipais. Neste contexto, não haverá alteração no sistema viário 
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em escala regional, notadamente no que se refere ao transporte hidroviário, ferroviário e 

aéreo, que é praticamente inexistente na região. 

Ao contrário, a construção da PCH KM 

as estradas municipais existentes nas margens direita e esquerda do Rio dos Patos e nos 

acessos aos locais das obras.

Este impacto será positivo

na Área de Influência Direta, na fase de instalação, de probabilidade 

modo permanente, irreversível, 

magnitude.  

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste impacto 

no âmbito local. 

7.1.3.17. Alteração das Condições de 

Na implantação da PCH 

para o acesso aos locais do canteiro de obras, construção do barramento, da casa de força, e 

para as demais atividades necessárias ao empreendimento, evitando

impactos inerentes à abertura de novas vias.

Para utilização parcial ou total das estradas e acessos existentes, serão 

providenciadas as melhorias para que as estradas e acessos possam garantir o caráter 

permanente de tráfego, incluindo alterações

Neste contexto, a implantação do empreendimento poderá contribuir para 

melhorar a malha viária dos municípios da área de influência, facilitando o escoamento da 
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em escala regional, notadamente no que se refere ao transporte hidroviário, ferroviário e 

mente inexistente na região.  

Ao contrário, a construção da PCH KM 19 deverá impactar positivamente sobre 

as estradas municipais existentes nas margens direita e esquerda do Rio dos Patos e nos 

acessos aos locais das obras. 

será positivo, direto e deve ocorrer de forma imediata, notadamente 

ireta, na fase de instalação, de probabilidade certa 

reversível, altamente significativo, de alta importância e de baixa 

Recomendadas 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste impacto 

ondições de Abastecimento e Comercialização 

implantação da PCH KM 19vai ser utilizada a infraestrutura viária já existente 

para o acesso aos locais do canteiro de obras, construção do barramento, da casa de força, e 

para as demais atividades necessárias ao empreendimento, evitando-se, dessa forma,

impactos inerentes à abertura de novas vias. 

Para utilização parcial ou total das estradas e acessos existentes, serão 

providenciadas as melhorias para que as estradas e acessos possam garantir o caráter 

permanente de tráfego, incluindo alterações na estrutura viária. 

Neste contexto, a implantação do empreendimento poderá contribuir para 

melhorar a malha viária dos municípios da área de influência, facilitando o escoamento da 
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em escala regional, notadamente no que se refere ao transporte hidroviário, ferroviário e 

deverá impactar positivamente sobre 

as estradas municipais existentes nas margens direita e esquerda do Rio dos Patos e nos 

e deve ocorrer de forma imediata, notadamente 

certa de ocorrência, de 

importância e de baixa 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos negativos deste impacto 

 

vai ser utilizada a infraestrutura viária já existente 

para o acesso aos locais do canteiro de obras, construção do barramento, da casa de força, e 

se, dessa forma, maiores 

Para utilização parcial ou total das estradas e acessos existentes, serão 

providenciadas as melhorias para que as estradas e acessos possam garantir o caráter 

Neste contexto, a implantação do empreendimento poderá contribuir para 

melhorar a malha viária dos municípios da área de influência, facilitando o escoamento da 
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produção e os acessos para outras atividades que possam contribuir para a

estrutura produtiva e das condições de vida da população local

propriedades agrícolas da área de influência direta.

Para tanto, deve

para manutenção das estradas e acessos e, em caso de necessidade de abertura de novas vias, a 

definição de traçados que causem o menor impacto ambiental possível.

Portanto, este impacto pode ser considerado positivo, deverá ocorrer de forma 

imediata na Área de Influência Dire

ocorrência certa, direto, imediato, de média importância, reversível, moderadamente 

significativo, permanente e de média magnitude.

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas referentes ao 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

impacto em âmbito local. 

7.1.3.18. Alterações na Rede de 

Na área de influência, a estrutura rodoviária reflete a organização e a hierarquia da 

rede urbana da microrregião de Prudentópolis, a qual apresenta baixa capacidade de 

polarização e pouca articulação com os principais centros urbanos do Paraná. A instalaç

empreendimento PCH KM 

pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento em escala regional. 

Portanto, visto sob este prisma, tal impacto é positivo e direto, e deverá ocorrer na 

Área de Influência Indireta, na fase de operação, de forma permanente, no médio prazo, 

reversível, moderadamente significativo, de média importância, média magnitude e de média 

probabilidade de ocorrência.
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produção e os acessos para outras atividades que possam contribuir para a

estrutura produtiva e das condições de vida da população local, principalmente o acesso às 

propriedades agrícolas da área de influência direta. 

Para tanto, deve-se tomar algumas medidas, como fazer convênio com prefeituras 

estradas e acessos e, em caso de necessidade de abertura de novas vias, a 

definição de traçados que causem o menor impacto ambiental possível. 

Portanto, este impacto pode ser considerado positivo, deverá ocorrer de forma 

imediata na Área de Influência Direta, nas fases de Instalação e operação, de probabilidade de 

ocorrência certa, direto, imediato, de média importância, reversível, moderadamente 

significativo, permanente e de média magnitude. 

Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

ede de Polarização Regional 

Na área de influência, a estrutura rodoviária reflete a organização e a hierarquia da 

rede urbana da microrregião de Prudentópolis, a qual apresenta baixa capacidade de 

polarização e pouca articulação com os principais centros urbanos do Paraná. A instalaç

KM 19não deverá provocar alterações significativas neste quadro, mas 

pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento em escala regional.  

Portanto, visto sob este prisma, tal impacto é positivo e direto, e deverá ocorrer na 

nfluência Indireta, na fase de operação, de forma permanente, no médio prazo, 

reversível, moderadamente significativo, de média importância, média magnitude e de média 

probabilidade de ocorrência. 
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produção e os acessos para outras atividades que possam contribuir para a melhoria da 

principalmente o acesso às 

se tomar algumas medidas, como fazer convênio com prefeituras 

estradas e acessos e, em caso de necessidade de abertura de novas vias, a 

 

Portanto, este impacto pode ser considerado positivo, deverá ocorrer de forma 

ta, nas fases de Instalação e operação, de probabilidade de 

ocorrência certa, direto, imediato, de média importância, reversível, moderadamente 

Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

Na área de influência, a estrutura rodoviária reflete a organização e a hierarquia da 

rede urbana da microrregião de Prudentópolis, a qual apresenta baixa capacidade de 

polarização e pouca articulação com os principais centros urbanos do Paraná. A instalação do 

não deverá provocar alterações significativas neste quadro, mas 

Portanto, visto sob este prisma, tal impacto é positivo e direto, e deverá ocorrer na 

nfluência Indireta, na fase de operação, de forma permanente, no médio prazo, 

reversível, moderadamente significativo, de média importância, média magnitude e de média 
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- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas referente

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

impacto em âmbito regional.

7.1.3.19. Criação de Pólos de 

e Equipamentos Sociais 

Entre os três municípios analisados na elaboração do diagnóstico do meio 

socioeconômico, o município de Prudentópolis já exerce o papel de pólo de atração, tanto de 

população como de demanda por serviços e equipamentos em escala microrregional. A 

implantação do empreendimento PCH 

nesse quadro. Entretanto, este impacto pode ser considerado negativo, na medida em que 

ocorrer um aumento na demanda por serviços e equipamentos sociais nas áreas de saúde e 

educação, por exemplo. 

Apesar de negativo, este impacto é indireto e deverá ocorrer, sobretudo, na Área 

de Influência Indireta, de baixa probabilidade de ocorrência, na fase de operação, de longo 

prazo, permanente, reversível, de baixa importância, de significânci

magnitude. 

- Medidas Recomendadas

Este impacto poderá ser mitigado, quando a situação assim exigir, através da 

implantação do Programa de Comunicação Social e do Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos. 

7.1.3.20. Inundação de Áreas 
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Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

impacto em âmbito regional. 

los de Atração com o Consequente Aumento da 

e os três municípios analisados na elaboração do diagnóstico do meio 

socioeconômico, o município de Prudentópolis já exerce o papel de pólo de atração, tanto de 

população como de demanda por serviços e equipamentos em escala microrregional. A 

o empreendimento PCH KM 19não deverá provocar alterações significativas 

nesse quadro. Entretanto, este impacto pode ser considerado negativo, na medida em que 

ocorrer um aumento na demanda por serviços e equipamentos sociais nas áreas de saúde e 

Apesar de negativo, este impacto é indireto e deverá ocorrer, sobretudo, na Área 

de Influência Indireta, de baixa probabilidade de ocorrência, na fase de operação, de longo 

prazo, permanente, reversível, de baixa importância, de significância moderada, mas de baixa 

Medidas Recomendadas 

Este impacto poderá ser mitigado, quando a situação assim exigir, através da 

implantação do Programa de Comunicação Social e do Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos.  

eas Urbanas 
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s ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para potencializar os efeitos positivos deste 

umento da Demanda de Serviços 

e os três municípios analisados na elaboração do diagnóstico do meio 

socioeconômico, o município de Prudentópolis já exerce o papel de pólo de atração, tanto de 

população como de demanda por serviços e equipamentos em escala microrregional. A 

não deverá provocar alterações significativas 

nesse quadro. Entretanto, este impacto pode ser considerado negativo, na medida em que 

ocorrer um aumento na demanda por serviços e equipamentos sociais nas áreas de saúde e 

Apesar de negativo, este impacto é indireto e deverá ocorrer, sobretudo, na Área 

de Influência Indireta, de baixa probabilidade de ocorrência, na fase de operação, de longo 

a moderada, mas de baixa 

Este impacto poderá ser mitigado, quando a situação assim exigir, através da 

implantação do Programa de Comunicação Social e do Programa de Monitoramento dos 
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O reservatório da PCH KM 

dos municípios da área de influência situam

qual está projetada implantação do empreendimento PCH KM 

reta são de 5,7quilômetros para Prudentópolis, 

para Guamiranga. O distrito rural de Boa Vista, pertencente ao município de Guamiranga, é o 

núcleo populacional mais próximo e m

aproximadamente cincoquilômetros do reservatório e não será atingido. Portanto este impacto 

será inexistente no contexto da PCH KM 

7.1.3.21. Desaparecimento/D

Cultural e Histórico 

O patrimônio histórico e cultural dos municípios da área de influência do 

empreendimento PCH KM 

igrejasconstruídas em estilo eslavo

se das práticas religiosas, das tradições e das relações sociais estabelecidas entre os ucraíno

brasileiros na margem esquerda e ítalo

isolamento desse grupo social do modo de vida urban

causas da conservação desse patrimônio, assim como dos seus costumes e do seu modo de 

vida, considerado por muitos estudiosos como tradicional. 

Neste contexto, não estão descartadas alterações no modo vida, nos costumes

nas tradições das comunidades que vivem na área de influência da PCH 

instalação do empreendimento não vai provocar o desaparecimento ou a descaracterização de 

monumentos, prédios e sítios com valor histórico e cultural, sendo o 

inexistente. 
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O reservatório da PCH KM 19possui área total de 0,019 km² e os sítios urbanos 

dos municípios da área de influência situam-se a muitos quilômetros de distância do local no 

qual está projetada implantação do empreendimento PCH KM 19. Essas distâncias em linha 

quilômetros para Prudentópolis, 17,8quilômetros para Ivaí, e 

para Guamiranga. O distrito rural de Boa Vista, pertencente ao município de Guamiranga, é o 

núcleo populacional mais próximo e mesmo assim se situa a uma distância de 

quilômetros do reservatório e não será atingido. Portanto este impacto 

será inexistente no contexto da PCH KM 19. 

Descaracterização de Monumentos, Prédios e 

O patrimônio histórico e cultural dos municípios da área de influência do 

KM 19é rico e variado. O patrimônio material é formado por 

igrejasconstruídas em estilo eslavo e latino, casas típicas, e o patrimônio 

se das práticas religiosas, das tradições e das relações sociais estabelecidas entre os ucraíno

na margem esquerda e ítalo-brasileiros na margem direita do rio

isolamento desse grupo social do modo de vida urbano pode ser considerado como 

da conservação desse patrimônio, assim como dos seus costumes e do seu modo de 

vida, considerado por muitos estudiosos como tradicional.  

Neste contexto, não estão descartadas alterações no modo vida, nos costumes

nas tradições das comunidades que vivem na área de influência da PCH 

instalação do empreendimento não vai provocar o desaparecimento ou a descaracterização de 

monumentos, prédios e sítios com valor histórico e cultural, sendo o 
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km² e os sítios urbanos 

se a muitos quilômetros de distância do local no 

. Essas distâncias em linha 

quilômetros para Ivaí, e 14,2quilômetros 

para Guamiranga. O distrito rural de Boa Vista, pertencente ao município de Guamiranga, é o 

esmo assim se situa a uma distância de 

quilômetros do reservatório e não será atingido. Portanto este impacto 

rédios e Sítios com Valor 

O patrimônio histórico e cultural dos municípios da área de influência do 

. O patrimônio material é formado por 

, casas típicas, e o patrimônio imaterial constituem-

se das práticas religiosas, das tradições e das relações sociais estabelecidas entre os ucraíno-

brasileiros na margem direita do rio. O relativo 

o pode ser considerado como uma das 

da conservação desse patrimônio, assim como dos seus costumes e do seu modo de 

Neste contexto, não estão descartadas alterações no modo vida, nos costumes e 

nas tradições das comunidades que vivem na área de influência da PCH KM 19. Todavia, a 

instalação do empreendimento não vai provocar o desaparecimento ou a descaracterização de 

monumentos, prédios e sítios com valor histórico e cultural, sendo o impacto, portanto, 
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7.1.3.22. Desaparecimento de 

A Portaria n° 230 do IPHAN/2002, em seu Artigo 3º determina que: 

“A avaliação dos impactos do empreendimento no patrimônio arqueológico regional 
será 
temáticas (geologia, geomorfologia, hidrografia, declividade e vegetação) e nas 
particularidades técnicas das obras

Os impactos sobre o patrimônio arqueológico de

PCH KM 19no rio dos Patos possuem uma importância relativa e que pode variar em função 

da setorização das potencialidades arqueológicas diagnosticadas. Assim, nas áreas 

diagnosticadas como favoráveis a ocorrências de sítios arqueológicos, c

inundáveis, encostas suaves e topos de colinas

etapas de construção da obra adquirem uma potencialidade mais expressiva.

A deposição superficial ou em profundidade de material arqueológico colonial, 

pré-colonial ou histórico, assim como suas estruturas e paisagens associadas, podem ser 

parcial ou totalmente danificadas pela obra em pauta, acarretando de maneira quase sempre 

irreversível a possibilidade interpretativa das informações ali contidas. 

Verificou-se, com relação ao empreendimento projetado, que existe um risco de 

ocorrência de impactos sobre o patrimônio arqueológico e paisagens associadas e deverão ser 

adotadas medidas para a sua mitigação. No relatório apresentado ao IPHAN, o qual já se 

encontra aprovado por esse Instituto (Anexo XVII), foram apresentados os resultados do 

levantamento de campo arqueológico não interventivo e propostas medidas, através d

programas ambientais, para reduzir significativamente os riscos associados a esse impacto e 

aproveitar o material encontrado na região, a qual se apresentou bastante rica, para 

desenvolver um maior conhecimento sobre os povos antigos e propiciar várias a

ligadas à cultura e educação patrimonial.

De maneira geral, esses impactos do empreendimento foram considerados sob a 

perspectiva de diferentes níveis de incidência e com ampla ocorrên
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Desaparecimento de Sítios com Valor Arqueológico e Paisagístico

230 do IPHAN/2002, em seu Artigo 3º determina que: 

“A avaliação dos impactos do empreendimento no patrimônio arqueológico regional 
será realizada com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas ambientais 
temáticas (geologia, geomorfologia, hidrografia, declividade e vegetação) e nas 

icularidades técnicas das obras”. 

Os impactos sobre o patrimônio arqueológico decorrentes da i

no rio dos Patos possuem uma importância relativa e que pode variar em função 

da setorização das potencialidades arqueológicas diagnosticadas. Assim, nas áreas 

diagnosticadas como favoráveis a ocorrências de sítios arqueológicos, c

inundáveis, encostas suaves e topos de colinas, os impactos a serem gerados pelas diversas 

da obra adquirem uma potencialidade mais expressiva.

A deposição superficial ou em profundidade de material arqueológico colonial, 

colonial ou histórico, assim como suas estruturas e paisagens associadas, podem ser 

parcial ou totalmente danificadas pela obra em pauta, acarretando de maneira quase sempre 

irreversível a possibilidade interpretativa das informações ali contidas.  

se, com relação ao empreendimento projetado, que existe um risco de 

ocorrência de impactos sobre o patrimônio arqueológico e paisagens associadas e deverão ser 

didas para a sua mitigação. No relatório apresentado ao IPHAN, o qual já se 

encontra aprovado por esse Instituto (Anexo XVII), foram apresentados os resultados do 

de campo arqueológico não interventivo e propostas medidas, através d

programas ambientais, para reduzir significativamente os riscos associados a esse impacto e 

aproveitar o material encontrado na região, a qual se apresentou bastante rica, para 

desenvolver um maior conhecimento sobre os povos antigos e propiciar várias a

ligadas à cultura e educação patrimonial. 

De maneira geral, esses impactos do empreendimento foram considerados sob a 

perspectiva de diferentes níveis de incidência e com ampla ocorrência desde as mobilizações 
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aisagístico 

230 do IPHAN/2002, em seu Artigo 3º determina que:  

“A avaliação dos impactos do empreendimento no patrimônio arqueológico regional 
realizada com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas ambientais 

temáticas (geologia, geomorfologia, hidrografia, declividade e vegetação) e nas 

correntes da implantação da 

no rio dos Patos possuem uma importância relativa e que pode variar em função 

da setorização das potencialidades arqueológicas diagnosticadas. Assim, nas áreas 

diagnosticadas como favoráveis a ocorrências de sítios arqueológicos, como os terraços não 

os impactos a serem gerados pelas diversas 

da obra adquirem uma potencialidade mais expressiva. 

A deposição superficial ou em profundidade de material arqueológico colonial, 

colonial ou histórico, assim como suas estruturas e paisagens associadas, podem ser 

parcial ou totalmente danificadas pela obra em pauta, acarretando de maneira quase sempre 

 

se, com relação ao empreendimento projetado, que existe um risco de 

ocorrência de impactos sobre o patrimônio arqueológico e paisagens associadas e deverão ser 

didas para a sua mitigação. No relatório apresentado ao IPHAN, o qual já se 

encontra aprovado por esse Instituto (Anexo XVII), foram apresentados os resultados do 

de campo arqueológico não interventivo e propostas medidas, através de 

programas ambientais, para reduzir significativamente os riscos associados a esse impacto e 

aproveitar o material encontrado na região, a qual se apresentou bastante rica, para 

desenvolver um maior conhecimento sobre os povos antigos e propiciar várias atividades 

De maneira geral, esses impactos do empreendimento foram considerados sob a 

cia desde as mobilizações 
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iniciais até a implantação definitiva e operação, demandando especial atenção nas seguintes 

etapas do empreendimento:

• Mobilizações iniciais e instalação de canteiro de obras;

• Escavações, explosões e aterramentos;

• Enchimento do res

• Abertura, ampliação e manutenção de acessos;

• Áreas de empréstimos e bota

• Implantação das respectivas linhas elétricas de distribuição (licenciamento 

específico). 

Assim, este impacto é caracterizado como negativo, direto e ocorrerá 

fase de instalação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração 

imediata e permanente. O impacto apresenta alta magnitude e importância, é 

altamente significativo, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias.

 

- Medidas Recomendadas

Para este impacto as medidas a serem adotadas são 

do Programa de Prospecção Intensiva por meio de sondagens de sub

registrar e delimitar precisamente os eventuais sítios das áreas a 

do Programa de Resgate Arqueológico. Este deverá prever medidas para salvar, armazenar, 

estudar e classificar o material arqueológico de áreas a serem diretamente impactadas pelo 

empreendimento por meio de escavação controlada, 

Outra medida proposta para a minimização do impacto é controladora, por meio do 

acompanhamento dos diversos setores de implantação das obras para a eventual identificação 

de sítios arqueológicos expostos 

abordada pelo Programa de Monitoramento Arqueológico

devidamente catalogados e expostos, para toda a população, no Museu da Arqueologia Pré

 RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREE

CREA 7.108-D/PR  

iniciais até a implantação definitiva e operação, demandando especial atenção nas seguintes 

etapas do empreendimento: 

Mobilizações iniciais e instalação de canteiro de obras; 

Escavações, explosões e aterramentos; 

Enchimento do reservatório; 

Abertura, ampliação e manutenção de acessos; 

Áreas de empréstimos e bota-foras; e 

Implantação das respectivas linhas elétricas de distribuição (licenciamento 

Assim, este impacto é caracterizado como negativo, direto e ocorrerá 

fase de instalação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração 

imediata e permanente. O impacto apresenta alta magnitude e importância, é 

significativo, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias.

Medidas Recomendadas 

Para este impacto as medidas a serem adotadas são mitigatórias, 

Prospecção Intensiva por meio de sondagens de sub

egistrar e delimitar precisamente os eventuais sítios das áreas a serem afetadas e entornos

do Programa de Resgate Arqueológico. Este deverá prever medidas para salvar, armazenar, 

estudar e classificar o material arqueológico de áreas a serem diretamente impactadas pelo 

empreendimento por meio de escavação controlada, análise e destinação do material coletado. 

Outra medida proposta para a minimização do impacto é controladora, por meio do 

to dos diversos setores de implantação das obras para a eventual identificação 

de sítios arqueológicos expostos durante as atividades de construção do empreendimento, 

Programa de Monitoramento Arqueológico. Os artefatos encontrados serão 

devidamente catalogados e expostos, para toda a população, no Museu da Arqueologia Pré
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iniciais até a implantação definitiva e operação, demandando especial atenção nas seguintes 

Implantação das respectivas linhas elétricas de distribuição (licenciamento 

Assim, este impacto é caracterizado como negativo, direto e ocorrerá na AID na 

fase de instalação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é baixa, duração 

imediata e permanente. O impacto apresenta alta magnitude e importância, é irreversível e 

significativo, carecendo de medidas controladoras e mitigatórias. 

mitigatórias, com a aplicação 

Prospecção Intensiva por meio de sondagens de sub-superfície a fim de 

serem afetadas e entornos e 

do Programa de Resgate Arqueológico. Este deverá prever medidas para salvar, armazenar, 

estudar e classificar o material arqueológico de áreas a serem diretamente impactadas pelo 

análise e destinação do material coletado. 

Outra medida proposta para a minimização do impacto é controladora, por meio do 

to dos diversos setores de implantação das obras para a eventual identificação 

s atividades de construção do empreendimento, 

. Os artefatos encontrados serão 

devidamente catalogados e expostos, para toda a população, no Museu da Arqueologia Pré-
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histórico, proposto como Programa Ambi

Por fim, há o Programa de Educação Patrimonial, o qual envolve medidas que visam 

compartilhar com a comunidade local

fases da pesquisa arqueológica e im

escolas e da construção de um local para abrigar o acervo arqueológico coletado.

7.1.3.23. Alteração da Organização 

As populações tradicionais que vivem na região são aquelas representadas pelos denominados 

Faxinais. Na Área de Influência Indireta existem algumas comunidades regulamentadas pelo 

IAP, entretanto, nenhuma será afetada pela instalação ou operação do empreen

que a mais próxima encontra

500 m do entorno do empreendimento), conforme apresentado no Capítulo 6.2.1 Áreas 

Protegidas e Prioritárias. Portanto, esse impacto foi considerado como in

7.1.3.24. Alteração dos Elementos 

Tendo em vista que nenhuma população tradicional será afetada pela instalação ou 

operação do empreendimento, uma vez que os faxinais, indígenas e quilombolas encontram

muito distantes de qualquer influência, conforme apresentado no Capítulo 6.2.1 Áreas 

Protegidas e Prioritárias, esse impacto foi considerado como inexistente. 

7.1.3.25. Transferência Compulsória de 

Tendo em vista que na área 

populações indígenas e nem populações quilombolas, não haverá ocorrência de impactos para 

estas populações, sendo, portanto, inexistente.
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histórico, proposto como Programa Ambiental para compensar os impactos nesse segmento. 

Por fim, há o Programa de Educação Patrimonial, o qual envolve medidas que visam 

ompartilhar com a comunidade local o conhecimento técnico-científico produzido durante as 

fases da pesquisa arqueológica e implementar ações de curadoria, por meio de ações em 

escolas e da construção de um local para abrigar o acervo arqueológico coletado.

rganização Social Vigentedas Populações Tradicionais

As populações tradicionais que vivem na região são aquelas representadas pelos denominados 

Faxinais. Na Área de Influência Indireta existem algumas comunidades regulamentadas pelo 

IAP, entretanto, nenhuma será afetada pela instalação ou operação do empreen

que a mais próxima encontra-se a mais de 6 km de distância (a AID foi delimitada como 

m do entorno do empreendimento), conforme apresentado no Capítulo 6.2.1 Áreas 

Protegidas e Prioritárias. Portanto, esse impacto foi considerado como in

lementos Culturais das Populações Tradicionais

Tendo em vista que nenhuma população tradicional será afetada pela instalação ou 

operação do empreendimento, uma vez que os faxinais, indígenas e quilombolas encontram

antes de qualquer influência, conforme apresentado no Capítulo 6.2.1 Áreas 

Protegidas e Prioritárias, esse impacto foi considerado como inexistente. 

ompulsória de Populações Indígenas 

Tendo em vista que na área de influência direta pelo empreendimento não habitam 

populações indígenas e nem populações quilombolas, não haverá ocorrência de impactos para 

estas populações, sendo, portanto, inexistente. 
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ental para compensar os impactos nesse segmento. 

Por fim, há o Programa de Educação Patrimonial, o qual envolve medidas que visam 

científico produzido durante as 

, por meio de ações em 

escolas e da construção de um local para abrigar o acervo arqueológico coletado. 

das Populações Tradicionais 

As populações tradicionais que vivem na região são aquelas representadas pelos denominados 

Faxinais. Na Área de Influência Indireta existem algumas comunidades regulamentadas pelo 

IAP, entretanto, nenhuma será afetada pela instalação ou operação do empreendimento, visto 

se a mais de 6 km de distância (a AID foi delimitada como 

m do entorno do empreendimento), conforme apresentado no Capítulo 6.2.1 Áreas 

Protegidas e Prioritárias. Portanto, esse impacto foi considerado como inexistente. 

radicionais 

Tendo em vista que nenhuma população tradicional será afetada pela instalação ou 

operação do empreendimento, uma vez que os faxinais, indígenas e quilombolas encontram-se 

antes de qualquer influência, conforme apresentado no Capítulo 6.2.1 Áreas 

Protegidas e Prioritárias, esse impacto foi considerado como inexistente.  

empreendimento não habitam 

populações indígenas e nem populações quilombolas, não haverá ocorrência de impactos para 
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7.1.3.26. Alteração de Demanda para a 

Nos municípios da área de influência a r

disponível já não é suficiente para atender a demanda local. Para terem acesso aos serviços de 

saúde, muitas pessoas procuram outras cidades da região, como a cidade de Guarapuava, o 

maior centro urbano da Região Centro Sul

dirigem para Curitiba, a capital do estado.

Neste contexto, a implantação do empreendimento PCH 

alteração de demanda na rede médico

poderá ser necessário o atendimento médico às pessoas vindas de fora para trabalhar nas 

obras. 

Esse impacto apesar de ser negativo, deverá ocorrer na fase de instalação, na Área 

de Influência Indireta, é de 

magnitude e de média importância, temporário, reversível enão significativo. 

 

- Medidas Recomendadas

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeit

7.1.3.27. Alterações que Possibilitem 

Pode ocorrer o aparecimento de focos de moléstias diversas em função da 

disposição inadequada do lixo e das más condições de armazenamento da água a ser 

consumida pelos trabalhador

nos alojamentos, canteiro de obras, etc. Nessa situação, pode haver o risco de contaminação 

da água, do solo e de alimentos, a serem consumidos pelos moradores locais.
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emanda para a Rede Médico-Hospitalar 

Nos municípios da área de influência a rede médico hospitalar atualmente 

disponível já não é suficiente para atender a demanda local. Para terem acesso aos serviços de 

saúde, muitas pessoas procuram outras cidades da região, como a cidade de Guarapuava, o 

maior centro urbano da Região Centro Sul do Paraná. E, em muitos casos, as pessoas se 

dirigem para Curitiba, a capital do estado. 

Neste contexto, a implantação do empreendimento PCH KM 

alteração de demanda na rede médico-hospitalar local, no período de sua construção, quando

poderá ser necessário o atendimento médico às pessoas vindas de fora para trabalhar nas 

Esse impacto apesar de ser negativo, deverá ocorrer na fase de instalação, na Área 

de Influência Indireta, é de alta probabilidade de ocorrência, indireto, imed

importância, temporário, reversível enão significativo. 

Medidas Recomendadas 

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

Aspectos Socioeconômicos deverá contribuir para mitigar os efeitos desse impacto. 

ossibilitem Focos de Moléstias Diversas 

Pode ocorrer o aparecimento de focos de moléstias diversas em função da 

disposição inadequada do lixo e das más condições de armazenamento da água a ser 

consumida pelos trabalhadores na área de instalação do empreendimento PCH 

nos alojamentos, canteiro de obras, etc. Nessa situação, pode haver o risco de contaminação 

da água, do solo e de alimentos, a serem consumidos pelos moradores locais.
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ede médico hospitalar atualmente 

disponível já não é suficiente para atender a demanda local. Para terem acesso aos serviços de 

saúde, muitas pessoas procuram outras cidades da região, como a cidade de Guarapuava, o 

do Paraná. E, em muitos casos, as pessoas se 

KM 19 poderá provocar 

hospitalar local, no período de sua construção, quando 

poderá ser necessário o atendimento médico às pessoas vindas de fora para trabalhar nas 

Esse impacto apesar de ser negativo, deverá ocorrer na fase de instalação, na Área 

probabilidade de ocorrência, indireto, imediato, mas de baixa 

importância, temporário, reversível enão significativo.  

A implementação de medidas referentes ao Programa de Monitoramento dos 

os desse impacto.  

Pode ocorrer o aparecimento de focos de moléstias diversas em função da 

disposição inadequada do lixo e das más condições de armazenamento da água a ser 

es na área de instalação do empreendimento PCH KM 19, como 

nos alojamentos, canteiro de obras, etc. Nessa situação, pode haver o risco de contaminação 

da água, do solo e de alimentos, a serem consumidos pelos moradores locais. 
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Entretanto, esse impacto apesar de ser negativo, deverá ocorrer na fase de 

instalação, na Área de Influência Indireta, direto e de baixa probabilidade de ocorrência, 

imediato, de baixa magnitude e de baixa importância, temporário, reversível enão 

significativo.  

- Medidas Recomendadas

Para mitigar este impacto é necessário adotar medidas preventivas que devem 

estar previstas no Programa de Controle Ambiental, Programa de Comunicação Social e no 

Programa de Educação Ambiental. 

7.1.3.28. Aumento da Pressão de Agravos 

A fase de construção de empreendimentos que exigem um número grande de 

trabalhadores, quando não são tomadas as devidas precauções, pode provocar o aumento da 

pressão de agravos nas áreas do entorno do empreendimento (uso de álcool e drogas, 

violência e exploração sexual, aumento de DSTs).

devido ao desenvolvimento do turismo da região também poderá provocar o mesmo impacto, 

sendo importante, então, ações permanentes para evitar esse impacto.

Assim, esse impacto é 

baixa probabilidade, longo prazo, permanente, de baixa magnitude, alta 

importância,parcialmente reversível e, portanto, moderadamente significativo.

- Medidas Recomendadas

Para mitigar este impa

Programa de Educação Sexual.
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Entretanto, esse impacto apesar de ser negativo, deverá ocorrer na fase de 

instalação, na Área de Influência Indireta, direto e de baixa probabilidade de ocorrência, 

imediato, de baixa magnitude e de baixa importância, temporário, reversível enão 

Medidas Recomendadas 

Para mitigar este impacto é necessário adotar medidas preventivas que devem 

estar previstas no Programa de Controle Ambiental, Programa de Comunicação Social e no 

Programa de Educação Ambiental.  

Aumento da Pressão de Agravos à Saúde 

A fase de construção de empreendimentos que exigem um número grande de 

trabalhadores, quando não são tomadas as devidas precauções, pode provocar o aumento da 

pressão de agravos nas áreas do entorno do empreendimento (uso de álcool e drogas, 

ploração sexual, aumento de DSTs).  Além disso, o aumento do fluxo de pessoas 

devido ao desenvolvimento do turismo da região também poderá provocar o mesmo impacto, 

sendo importante, então, ações permanentes para evitar esse impacto. 

Assim, esse impacto é negativo, possui efeito indireto, de abrangência estratégica, 

baixa probabilidade, longo prazo, permanente, de baixa magnitude, alta 

importância,parcialmente reversível e, portanto, moderadamente significativo.

Medidas Recomendadas 

Para mitigar este impacto é necessário adotar medidas preventivas previstas no 

Programa de Educação Sexual. 
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Entretanto, esse impacto apesar de ser negativo, deverá ocorrer na fase de 

instalação, na Área de Influência Indireta, direto e de baixa probabilidade de ocorrência, 

imediato, de baixa magnitude e de baixa importância, temporário, reversível enão 

Para mitigar este impacto é necessário adotar medidas preventivas que devem 

estar previstas no Programa de Controle Ambiental, Programa de Comunicação Social e no 

A fase de construção de empreendimentos que exigem um número grande de 

trabalhadores, quando não são tomadas as devidas precauções, pode provocar o aumento da 

pressão de agravos nas áreas do entorno do empreendimento (uso de álcool e drogas, 

Além disso, o aumento do fluxo de pessoas 

devido ao desenvolvimento do turismo da região também poderá provocar o mesmo impacto, 

negativo, possui efeito indireto, de abrangência estratégica, 

baixa probabilidade, longo prazo, permanente, de baixa magnitude, alta 

importância,parcialmente reversível e, portanto, moderadamente significativo. 

cto é necessário adotar medidas preventivas previstas no 



RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 

7.1.3.29. Potencialidade de 

O barramento do rio dos Patos para a instalação da PCH 

como uma alternativa de lazer 

vir também a se constituir num fator causador de acidentes com a população local, 

principalmente por afogamento.

Diante do potencial de risco de acidentes, esse impacto deve ser considerado 

como negativo, mas deve ocorrer somente na Área de Influência Direta durante as fases de 

instalação e operação, mas de baixa probabilidade de ocorrência, direto, de longo prazo e 

permanente, entretanto, reversível, de baixa magnitude e de baixa importância, e 

moderadamente significativo.

- Medidas Recomendadas

Para mitigar este impacto é necessário adotar 

Programa de Comunicação Social e no Programa de Segurança e Alerta.

7.1.3.30. Alteração das Condições 

O início das obras para a construção da PCH 

aumento no tráfego de veículos leves e pesados nos acessos à área proposta para 

Tendo em vista que o canteiro de obras do empreendimento está previsto para ser 

instalado nas margens do rio dos Patos, o acesso deverá ser feito, a princípio, por estrada 

municipal não pavimentada, que interliga a sede do município de Prudentópolis às 

propriedades rurais localizadas próximas ao canteiro de obras. Esse acesso possui atualmente 

pequena movimentação de veículos. 

No entanto, como já foi dito, o início das obras deverá provocar aumento no 

tráfego de veículos na Área de Influência Direta. Dessa
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otencialidade de Acidentes com a População Local e Temporária

O barramento do rio dos Patos para a instalação da PCH 

como uma alternativa de lazer e recreação ao ar livre para população da região, porém, pode 

vir também a se constituir num fator causador de acidentes com a população local, 

principalmente por afogamento. 

Diante do potencial de risco de acidentes, esse impacto deve ser considerado 

negativo, mas deve ocorrer somente na Área de Influência Direta durante as fases de 

instalação e operação, mas de baixa probabilidade de ocorrência, direto, de longo prazo e 

permanente, entretanto, reversível, de baixa magnitude e de baixa importância, e 

moderadamente significativo. 

Medidas Recomendadas 

Para mitigar este impacto é necessário adotar as medidas mitigatórias previstas no 

Programa de Comunicação Social e no Programa de Segurança e Alerta.

ondições Habitacionais na Fase de Construção de 

O início das obras para a construção da PCH KM 19inevitavelmente provocará 

aumento no tráfego de veículos leves e pesados nos acessos à área proposta para 

Tendo em vista que o canteiro de obras do empreendimento está previsto para ser 

instalado nas margens do rio dos Patos, o acesso deverá ser feito, a princípio, por estrada 

municipal não pavimentada, que interliga a sede do município de Prudentópolis às 

priedades rurais localizadas próximas ao canteiro de obras. Esse acesso possui atualmente 

pequena movimentação de veículos.  

No entanto, como já foi dito, o início das obras deverá provocar aumento no 

tráfego de veículos na Área de Influência Direta. Dessa forma, esse impacto que vai ocorrer 
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emporária 

O barramento do rio dos Patos para a instalação da PCH KM 19pode ser visto 

e recreação ao ar livre para população da região, porém, pode 

vir também a se constituir num fator causador de acidentes com a população local, 

Diante do potencial de risco de acidentes, esse impacto deve ser considerado 

negativo, mas deve ocorrer somente na Área de Influência Direta durante as fases de 

instalação e operação, mas de baixa probabilidade de ocorrência, direto, de longo prazo e 

permanente, entretanto, reversível, de baixa magnitude e de baixa importância, e de 

medidas mitigatórias previstas no 

Programa de Comunicação Social e no Programa de Segurança e Alerta. 

onstrução de Obras 

inevitavelmente provocará 

aumento no tráfego de veículos leves e pesados nos acessos à área proposta para a PCH. 

Tendo em vista que o canteiro de obras do empreendimento está previsto para ser 

instalado nas margens do rio dos Patos, o acesso deverá ser feito, a princípio, por estrada 

municipal não pavimentada, que interliga a sede do município de Prudentópolis às 

priedades rurais localizadas próximas ao canteiro de obras. Esse acesso possui atualmente 

No entanto, como já foi dito, o início das obras deverá provocar aumento no 

forma, esse impacto que vai ocorrer 
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notadamente na fase de instalação do empreendimento, pode ser considerado negativo, direto, 

imediato, temporário, alta probabilidade de ocorrência, mas de baixa importância e de baixa 

magnitude, mas não significativo e 

- Medidas Recomendadas

Esta medida mitigadora deverá ser implementada através do Programa de 

Comunicação Social, do Programa de Controle Ambiental e do Programa de Segurança a 

Alerta, comunicando e alertando a população local sobre as condiçõe

veículos e pessoas.  

7.1.3.31. Transferência Compulsória da 

Não foram identificadas alterações nas condições de habitação da população local 

na fase de construção das obras necessárias à implantação do empreendimento PCH 

E, também, não se contatou a necessidade de transferência compulsória de população local, 

pois a mesma não será diretamente afetada pela construção do empreendimento, sendo o 

impacto, portanto, inexistente.
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notadamente na fase de instalação do empreendimento, pode ser considerado negativo, direto, 

imediato, temporário, alta probabilidade de ocorrência, mas de baixa importância e de baixa 

magnitude, mas não significativo e reversível.  

Medidas Recomendadas 

Esta medida mitigadora deverá ser implementada através do Programa de 

Comunicação Social, do Programa de Controle Ambiental e do Programa de Segurança a 

Alerta, comunicando e alertando a população local sobre as condiçõe

ompulsória da População Afetada 

Não foram identificadas alterações nas condições de habitação da população local 

na fase de construção das obras necessárias à implantação do empreendimento PCH 

E, também, não se contatou a necessidade de transferência compulsória de população local, 

pois a mesma não será diretamente afetada pela construção do empreendimento, sendo o 

impacto, portanto, inexistente. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
IV-144 

notadamente na fase de instalação do empreendimento, pode ser considerado negativo, direto, 

imediato, temporário, alta probabilidade de ocorrência, mas de baixa importância e de baixa 

Esta medida mitigadora deverá ser implementada através do Programa de 

Comunicação Social, do Programa de Controle Ambiental e do Programa de Segurança a 

Alerta, comunicando e alertando a população local sobre as condições locais de tráfego de 

Não foram identificadas alterações nas condições de habitação da população local 

na fase de construção das obras necessárias à implantação do empreendimento PCH KM 19. 

E, também, não se contatou a necessidade de transferência compulsória de população local, 

pois a mesma não será diretamente afetada pela construção do empreendimento, sendo o 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

7.2. ANÁLISE DOS IMPACTOS 

Impacto cumulativo é definido pela 

ambiental derivado da soma de outros impactos ou por cadeias de impactos que se somam, 

gerados por um ou mais de um empreendimento isolados, porém contíguos, num mesmo 

sistema ambiental. Já o impacto sinérgico é o resultante da presença simultânea de um ou 

mais fatores, inclusive de outros empreendimentos, cuja associação não apenas potencializa a 

sua ação, como também produz um efeito distinto (SILVA, 2013). 

Assim, serão abordados os impactos ambientais cumulativos e sinérgicos 

considerando como sistema ambiental a instalação das PCHs KM 10, KM 14 e KM

trecho considerado para tal análise inicia

até o fim do reservatório da PCH KM 19, antes da PCH Barão do Rio Branco (existente) e da 

casa de força projetada da PCH Dois Saltos 

que os efeitos sinérgicos e cumulativos para essas PCHs se restringe

Figura 7.2-1– Perfil do rio dos patos com a posição dos empreendimentos até 30 km da foz.

                                        
1Mineropar (Serviços Geológicos do Paraná) 
<http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=I

SISTEMA PCH KM 10, PCH KM 14 E PCH KM19
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MPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

Impacto cumulativo é definido pela MINEROPAR1 (2013) como impacto 

ambiental derivado da soma de outros impactos ou por cadeias de impactos que se somam, 

gerados por um ou mais de um empreendimento isolados, porém contíguos, num mesmo 

biental. Já o impacto sinérgico é o resultante da presença simultânea de um ou 

mais fatores, inclusive de outros empreendimentos, cuja associação não apenas potencializa a 

sua ação, como também produz um efeito distinto (SILVA, 2013).  

Assim, serão abordados os impactos ambientais cumulativos e sinérgicos 

considerando como sistema ambiental a instalação das PCHs KM 10, KM 14 e KM

trecho considerado para tal análise inicia-se próximo a casa de força da PCH KM

reservatório da PCH KM 19, antes da PCH Barão do Rio Branco (existente) e da 

casa de força projetada da PCH Dois Saltos (Figura 7.2-1 e Figura 7.2

que os efeitos sinérgicos e cumulativos para essas PCHs se restringem a esse trecho do

Perfil do rio dos patos com a posição dos empreendimentos até 30 km da foz.

                                                 
Mineropar (Serviços Geológicos do Paraná) – Glossário. Disponível em 
http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=I> . Acessado em 10/06/2013
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(2013) como impacto 

ambiental derivado da soma de outros impactos ou por cadeias de impactos que se somam, 

gerados por um ou mais de um empreendimento isolados, porém contíguos, num mesmo 

biental. Já o impacto sinérgico é o resultante da presença simultânea de um ou 

mais fatores, inclusive de outros empreendimentos, cuja associação não apenas potencializa a 

Assim, serão abordados os impactos ambientais cumulativos e sinérgicos 

considerando como sistema ambiental a instalação das PCHs KM 10, KM 14 e KM 19. O 

se próximo a casa de força da PCH KM 10 e segue 

reservatório da PCH KM 19, antes da PCH Barão do Rio Branco (existente) e da 

1 e Figura 7.2-2), pois considera-se 

a esse trecho do rio. 

Perfil do rio dos patos com a posição dos empreendimentos até 30 km da foz. 

Glossário. Disponível em 
> . Acessado em 10/06/2013 
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Figura 7.2-2 – Localização das Pequenas Centrais Hidroelétricas KM 10, KM 14 e KM 19. Em azul: 
reservatório; em amarelo: linhas de transmissão das PCHs
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Localização das Pequenas Centrais Hidroelétricas KM 10, KM 14 e KM 19. Em azul: 
reservatório; em amarelo: linhas de transmissão das PCHs 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-146 

 
Localização das Pequenas Centrais Hidroelétricas KM 10, KM 14 e KM 19. Em azul: 
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Para a análise integrada dos aproveitamentos ao longo dos rios, utiliza

conceito de que o rio é um conjunto de flu

pela gravidade, como é o caso dos escoamentos, que ocorrem no sentido montante para 

jusante. Entretanto existem outros fluxos, de mesma importância, mas não tão visíveis. Esses 

outros fluxos são resultantes do consumo de energia metabólica dos organismos ou são fluxos 

determinados pelo consumo de energia fóssil, que através de bombeamento, redistribuem e 

transportam materiais, energia e informação independentemente da gravidade (MMA, 2009). 

Com base neste

portanto, o de fragmentação da rede de drenagem como aspecto fundamental dentro da 

abordagem metodológica.  

Outra abordagem envolve a aplicação da noção de favorabilidade ambiental, que 

tem por objeto o inventário de possíveis locais barráveis, o qual deverá produzir uma 

hierarquia de barragens de acordo com um balanço de impactos em escala de bacia que 

resultasse em uma incorporação das variáveis ambientais na fase de inventário, anterior

que ocorre no processo de licenciamento ambiental.

Essa visão está institucionalizada e incorporada no Manual de Inventários da 

ELETROBRÁS (2007) que diz que o estudo da área do empreendimento visa à situação 

ambiental da bacia hidrográfica em consequê

aproveitamentos existentes ou planejados. Esses estudos avaliam os efeitos cumulativos e 

sinérgicos relacionados a esse conjunto de aproveitamentos, considerando diferentes cenários 

de desenvolvimento da bacia hidrográfic

implantação dos projetos.  

O FRAG-RIO, que é um projeto que estuda a viabilidade da instalação de usinas 

hidrelétricas nos rios Uruguai e Pelotas, define fragmentação como o efeito que rompe 

conexões em padrões e processos ambientais, que se propagam por toda a rede de drenagem e 

suas vertentes. A fragmentação do rio ocorre por qualquer interferência, seja ela física (como 

a causada pela implantação de barragens) ou qualitativa (como acontece com a introdução d
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Para a análise integrada dos aproveitamentos ao longo dos rios, utiliza

conceito de que o rio é um conjunto de fluxos (montante e jusante). Parte dos fluxos é movida 

pela gravidade, como é o caso dos escoamentos, que ocorrem no sentido montante para 

jusante. Entretanto existem outros fluxos, de mesma importância, mas não tão visíveis. Esses 

es do consumo de energia metabólica dos organismos ou são fluxos 

determinados pelo consumo de energia fóssil, que através de bombeamento, redistribuem e 

transportam materiais, energia e informação independentemente da gravidade (MMA, 2009). 

Com base neste conceito de rio, é possível inserir o conceito de conectividade e, 

portanto, o de fragmentação da rede de drenagem como aspecto fundamental dentro da 

abordagem metodológica.   

Outra abordagem envolve a aplicação da noção de favorabilidade ambiental, que 

em por objeto o inventário de possíveis locais barráveis, o qual deverá produzir uma 

hierarquia de barragens de acordo com um balanço de impactos em escala de bacia que 

resultasse em uma incorporação das variáveis ambientais na fase de inventário, anterior

que ocorre no processo de licenciamento ambiental. 

Essa visão está institucionalizada e incorporada no Manual de Inventários da 

ELETROBRÁS (2007) que diz que o estudo da área do empreendimento visa à situação 

ambiental da bacia hidrográfica em consequência da implantação do conjunto de 

aproveitamentos existentes ou planejados. Esses estudos avaliam os efeitos cumulativos e 

sinérgicos relacionados a esse conjunto de aproveitamentos, considerando diferentes cenários 

de desenvolvimento da bacia hidrográfica e levando em conta o tempo necessário para a 

 

RIO, que é um projeto que estuda a viabilidade da instalação de usinas 

hidrelétricas nos rios Uruguai e Pelotas, define fragmentação como o efeito que rompe 

s e processos ambientais, que se propagam por toda a rede de drenagem e 

suas vertentes. A fragmentação do rio ocorre por qualquer interferência, seja ela física (como 

a causada pela implantação de barragens) ou qualitativa (como acontece com a introdução d
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Para a análise integrada dos aproveitamentos ao longo dos rios, utiliza-se o 

xos (montante e jusante). Parte dos fluxos é movida 

pela gravidade, como é o caso dos escoamentos, que ocorrem no sentido montante para 

jusante. Entretanto existem outros fluxos, de mesma importância, mas não tão visíveis. Esses 

es do consumo de energia metabólica dos organismos ou são fluxos 

determinados pelo consumo de energia fóssil, que através de bombeamento, redistribuem e 

transportam materiais, energia e informação independentemente da gravidade (MMA, 2009).  

conceito de rio, é possível inserir o conceito de conectividade e, 

portanto, o de fragmentação da rede de drenagem como aspecto fundamental dentro da 

Outra abordagem envolve a aplicação da noção de favorabilidade ambiental, que 

em por objeto o inventário de possíveis locais barráveis, o qual deverá produzir uma 

hierarquia de barragens de acordo com um balanço de impactos em escala de bacia que 

resultasse em uma incorporação das variáveis ambientais na fase de inventário, anterior ao 

Essa visão está institucionalizada e incorporada no Manual de Inventários da 

ELETROBRÁS (2007) que diz que o estudo da área do empreendimento visa à situação 

ncia da implantação do conjunto de 

aproveitamentos existentes ou planejados. Esses estudos avaliam os efeitos cumulativos e 

sinérgicos relacionados a esse conjunto de aproveitamentos, considerando diferentes cenários 

a e levando em conta o tempo necessário para a 

RIO, que é um projeto que estuda a viabilidade da instalação de usinas 

hidrelétricas nos rios Uruguai e Pelotas, define fragmentação como o efeito que rompe 

s e processos ambientais, que se propagam por toda a rede de drenagem e 

suas vertentes. A fragmentação do rio ocorre por qualquer interferência, seja ela física (como 

a causada pela implantação de barragens) ou qualitativa (como acontece com a introdução de 
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efluentes químicos ou orgânicos), que possa tornar indisponível a manutenção de 

determinados fluxos antrópicos, bióticos ou abióticos. 

7.2.1. Empreendimento Proposto 

Para efeito dos presentes estudos, os impactos sinérgicos e cumulativos da PCH 

KM 19 foram agrupados em Meio Físico, Meio Biótico ou Meio Antrópico. Apesar de nessa 

fase os impactos serem analisados conjuntamente, a divisão por meio não afeta a análise 

integrada dos mesmos e auxilia na apresentação das informações. É fato que as intervenções 

nesses três meios acabam influenciando impactos ambientais, que não se restringem ao 

próprio meio, denominados aqui como externos. Entretanto esses impactos externos

são descritos na própria discussão de cada impacto, pois, geralmente, caracterizam o agente 

causador do impacto. Por exemplo, a alteração na qualidade da água (no meio físico) é um 

dos agentes causadores dos impactos na fauna aquática (meio biót

rapidamente afetada quando ocorrem alterações na qualidade da água, conforme apresentado 

no item 7.1 deste capítulo. 

7.2.1.1. Meio Físico 

Os principais impactos sinérgicos e cumulativos da PCH KM 

estão vinculados ao efeito da 

construção de obra, vez que está prevista a implantação de uma área de preservação 

permanente com 30 m de largura. A erosão superficial e das encostas poderão contribuir 

sinergicamente para o aumento do assoreamento do reservatório, que por sua vez, poderia vir 

a afetar a qualidade da água superficial pela presença excessiva de sólidos suspensos. 

Outro impacto que poderia afetar a qualidade da água cumulativamente diz 

respeito à lixiviação de nutrientes da agricultura da região, carreados para o corpo hídrico em 

questão pelos seus afluentes. 

O assoreamento do reservatório e as condições de qualidade da água do mesmo 

deverão ser monitorados durante toda a operação da usina, pois esses fatores pod
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efluentes químicos ou orgânicos), que possa tornar indisponível a manutenção de 

determinados fluxos antrópicos, bióticos ou abióticos.  

Empreendimento Proposto – PCH KM 19 

Para efeito dos presentes estudos, os impactos sinérgicos e cumulativos da PCH 

foram agrupados em Meio Físico, Meio Biótico ou Meio Antrópico. Apesar de nessa 

fase os impactos serem analisados conjuntamente, a divisão por meio não afeta a análise 

integrada dos mesmos e auxilia na apresentação das informações. É fato que as intervenções 

nesses três meios acabam influenciando impactos ambientais, que não se restringem ao 

próprio meio, denominados aqui como externos. Entretanto esses impactos externos

são descritos na própria discussão de cada impacto, pois, geralmente, caracterizam o agente 

causador do impacto. Por exemplo, a alteração na qualidade da água (no meio físico) é um 

dos agentes causadores dos impactos na fauna aquática (meio biót

rapidamente afetada quando ocorrem alterações na qualidade da água, conforme apresentado 

 

Os principais impactos sinérgicos e cumulativos da PCH KM 

estão vinculados ao efeito da erosão e do aumento do assoreamento, principalmente durante a 

construção de obra, vez que está prevista a implantação de uma área de preservação 

permanente com 30 m de largura. A erosão superficial e das encostas poderão contribuir 

mento do assoreamento do reservatório, que por sua vez, poderia vir 

a afetar a qualidade da água superficial pela presença excessiva de sólidos suspensos. 

Outro impacto que poderia afetar a qualidade da água cumulativamente diz 

trientes da agricultura da região, carreados para o corpo hídrico em 

questão pelos seus afluentes.  

O assoreamento do reservatório e as condições de qualidade da água do mesmo 

deverão ser monitorados durante toda a operação da usina, pois esses fatores pod
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efluentes químicos ou orgânicos), que possa tornar indisponível a manutenção de 

Para efeito dos presentes estudos, os impactos sinérgicos e cumulativos da PCH 

foram agrupados em Meio Físico, Meio Biótico ou Meio Antrópico. Apesar de nessa 

fase os impactos serem analisados conjuntamente, a divisão por meio não afeta a análise 

integrada dos mesmos e auxilia na apresentação das informações. É fato que as intervenções 

nesses três meios acabam influenciando impactos ambientais, que não se restringem ao 

próprio meio, denominados aqui como externos. Entretanto esses impactos externos (ao meio) 

são descritos na própria discussão de cada impacto, pois, geralmente, caracterizam o agente 

causador do impacto. Por exemplo, a alteração na qualidade da água (no meio físico) é um 

dos agentes causadores dos impactos na fauna aquática (meio biótico), pois essa é 

rapidamente afetada quando ocorrem alterações na qualidade da água, conforme apresentado 

Os principais impactos sinérgicos e cumulativos da PCH KM 19 no meio físico 

erosão e do aumento do assoreamento, principalmente durante a 

construção de obra, vez que está prevista a implantação de uma área de preservação 

permanente com 30 m de largura. A erosão superficial e das encostas poderão contribuir 

mento do assoreamento do reservatório, que por sua vez, poderia vir 

a afetar a qualidade da água superficial pela presença excessiva de sólidos suspensos.  

Outro impacto que poderia afetar a qualidade da água cumulativamente diz 

trientes da agricultura da região, carreados para o corpo hídrico em 

O assoreamento do reservatório e as condições de qualidade da água do mesmo 

deverão ser monitorados durante toda a operação da usina, pois esses fatores podem 
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desencadear uma eutrofização e floração. No 

análise da qualidade de água realizada durante a elaboração dos presentes estudos e que 

apontaram como maior problema atual o alto grau de contaminação por coli

Os valores foram elevados em todos os pontos avaliados, a amostra coletada em 

PFA01, registrou os valores máximos de contagem tanto para coliformes totais como para 

Escherichia coli, sendo, 

NMP/100 mL para Escherichia coli. 

menores que PFA01, embora muito a quem ao exigido pela legislação, sendo registrados para 

PFA03, 7,9 x103 NMP/100 mL C.F. e 7,9x10

Segundo a resolução CONAMA nº 357/05 a contagem de coliformes fecais não 

deverá exceder ao limite de 1,0x10³ NMP fecais por 100 mililitros de amostra para rios da 

classe 2, o qual se enquadra o rio dos Patos.

7.2.1.2. Meio Biótico 

Os impactos sinérgicos e cumulativos 

apresentados juntamente com a descrição dos impactos para a alternativa escolhida 

apresentada no item 7.1 deste capítulo. A análise integrada dos impactos no meio biótico se 

justifica pelo fato de ser impossível separar completamente tais impactos, uma vez que o meio 

biótico é um sistema complexo, tanto para fauna quanto para flora,e seus impactos interagem 

entre si. 

7.2.1.3. Meio Antrópico 

Com relação aos impactos cumulativos no meio s

identificou-se que estes podem vir a ocorrer em maior grau sobre os aspectos sociais e 

culturais da área de estudo, pois, mesmo que de forma não significativa, a instalação do 

aproveitamento deverá provocar alguma alteração nas 

e nos elementos culturais.  
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desencadear uma eutrofização e floração. No capítulo 6.1.10. são discutidos os resultados da 

análise da qualidade de água realizada durante a elaboração dos presentes estudos e que 

apontaram como maior problema atual o alto grau de contaminação por coli

Os valores foram elevados em todos os pontos avaliados, a amostra coletada em 

PFA01, registrou os valores máximos de contagem tanto para coliformes totais como para 

 2,3 x104 NMP/100 mL C.F. (coliformes fecais) e 4,9x10

Escherichia coli. A amostra coletada em PFA03 apresentou valores bem 

menores que PFA01, embora muito a quem ao exigido pela legislação, sendo registrados para 

NMP/100 mL C.F. e 7,9x102 NMP/100 mL para Escherichia coli.

Segundo a resolução CONAMA nº 357/05 a contagem de coliformes fecais não 

deverá exceder ao limite de 1,0x10³ NMP fecais por 100 mililitros de amostra para rios da 

classe 2, o qual se enquadra o rio dos Patos. 

Os impactos sinérgicos e cumulativos no meio biótico para a PCH KM 

apresentados juntamente com a descrição dos impactos para a alternativa escolhida 

apresentada no item 7.1 deste capítulo. A análise integrada dos impactos no meio biótico se 

tifica pelo fato de ser impossível separar completamente tais impactos, uma vez que o meio 

biótico é um sistema complexo, tanto para fauna quanto para flora,e seus impactos interagem 

Com relação aos impactos cumulativos no meio socioeconômico da PCH KM 

se que estes podem vir a ocorrer em maior grau sobre os aspectos sociais e 

culturais da área de estudo, pois, mesmo que de forma não significativa, a instalação do 

aproveitamento deverá provocar alguma alteração nas condições de vida, nas relações sociais 
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são discutidos os resultados da 

análise da qualidade de água realizada durante a elaboração dos presentes estudos e que 

apontaram como maior problema atual o alto grau de contaminação por coliformes fecais. 

Os valores foram elevados em todos os pontos avaliados, a amostra coletada em 

PFA01, registrou os valores máximos de contagem tanto para coliformes totais como para 

(coliformes fecais) e 4,9x103 

A amostra coletada em PFA03 apresentou valores bem 

menores que PFA01, embora muito a quem ao exigido pela legislação, sendo registrados para 

Escherichia coli. 

Segundo a resolução CONAMA nº 357/05 a contagem de coliformes fecais não 

deverá exceder ao limite de 1,0x10³ NMP fecais por 100 mililitros de amostra para rios da 

no meio biótico para a PCH KM 19 foram 

apresentados juntamente com a descrição dos impactos para a alternativa escolhida 

apresentada no item 7.1 deste capítulo. A análise integrada dos impactos no meio biótico se 

tifica pelo fato de ser impossível separar completamente tais impactos, uma vez que o meio 

biótico é um sistema complexo, tanto para fauna quanto para flora,e seus impactos interagem 

ioeconômico da PCH KM 19, 

se que estes podem vir a ocorrer em maior grau sobre os aspectos sociais e 

culturais da área de estudo, pois, mesmo que de forma não significativa, a instalação do 

condições de vida, nas relações sociais 
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Esse impacto, aliás, é um dos que possui maior sinergia com os demais e que pode 

vir a interagir diretamente com outros impactos, não só do meio socioeconômico, mas 

também com alguns dos i

existisse alteração no uso do solo e na diminuição da capacidade de regeneração do meio 

ambiente local, o que poderia trazer efeitos negativos sobre o modo de vida das comunidades 

rurais que dependessem deste meio. 

Entretanto, é preciso destacar que a instalação do aproveitamento não deverá 

afetar as estruturas do solo para além da ADA, cuja área é composta pelas estruturas do 

empreendimento a serem instaladas. Trata

pequena abrangência e, que pode ser mitigado a partir da implantação do 

Conservação do Solo no entorno do Reservatório Artificial, bem como de projetos de 

fruticultura irrigada por gotejamento, piscicultura e bacia leiteira. 

Outro impacto cumula

se aos riscos de descaracterização/desaparecimento de monumentos, prédios e sítios valor 

cultural e histórico, que é influenciado diretamente por outros impactos como a alteração dos 

elementos culturais das populações tradicionais da área de estudo. Entretanto, de acordo com 

o que foi observado in loco

bacia do rio dos Patos, esse impacto não deve gerar problemas relevantes, porque a área 

prevista para instalação do reservatório está restrita à calha do rio dos Patos, cujo desnível 

para as regiões habitadas do entorno 

7.2.2. Análise Integrada 

A proposta para instalação das PCHs KM 19, PCH KM 14 e PCH KM 10

construí-las sequencialmente, de forma a otimizar o uso dos equipamentos necessários para 

sua instalação, reduzindo custos, e aumentando a duração das obras como um todo, o que 

trará muitos benefícios aos municípios atingidos, ao manter as atividades re

geração de emprego e renda. 
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Esse impacto, aliás, é um dos que possui maior sinergia com os demais e que pode 

vir a interagir diretamente com outros impactos, não só do meio socioeconômico, mas 

também com alguns dos impactos identificados para o meio físico, como seria o caso se 

existisse alteração no uso do solo e na diminuição da capacidade de regeneração do meio 

ambiente local, o que poderia trazer efeitos negativos sobre o modo de vida das comunidades 

pendessem deste meio.  

Entretanto, é preciso destacar que a instalação do aproveitamento não deverá 

afetar as estruturas do solo para além da ADA, cuja área é composta pelas estruturas do 

empreendimento a serem instaladas. Trata-se, portanto, de um impacto cumulativo de 

abrangência e, que pode ser mitigado a partir da implantação do 

Conservação do Solo no entorno do Reservatório Artificial, bem como de projetos de 

fruticultura irrigada por gotejamento, piscicultura e bacia leiteira.  

Outro impacto cumulativo no meio socioeconômico, que merece atenção, refere

se aos riscos de descaracterização/desaparecimento de monumentos, prédios e sítios valor 

cultural e histórico, que é influenciado diretamente por outros impactos como a alteração dos 

is das populações tradicionais da área de estudo. Entretanto, de acordo com 

in loco com a realização de trabalho de campo, no caso específico da 

bacia do rio dos Patos, esse impacto não deve gerar problemas relevantes, porque a área 

vista para instalação do reservatório está restrita à calha do rio dos Patos, cujo desnível 

para as regiões habitadas do entorno foi superior a 150 metros em média.

 

A proposta para instalação das PCHs KM 19, PCH KM 14 e PCH KM 10

las sequencialmente, de forma a otimizar o uso dos equipamentos necessários para 

sua instalação, reduzindo custos, e aumentando a duração das obras como um todo, o que 

trará muitos benefícios aos municípios atingidos, ao manter as atividades re

geração de emprego e renda.  
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Esse impacto, aliás, é um dos que possui maior sinergia com os demais e que pode 

vir a interagir diretamente com outros impactos, não só do meio socioeconômico, mas 

mpactos identificados para o meio físico, como seria o caso se 

existisse alteração no uso do solo e na diminuição da capacidade de regeneração do meio 

ambiente local, o que poderia trazer efeitos negativos sobre o modo de vida das comunidades 

Entretanto, é preciso destacar que a instalação do aproveitamento não deverá 

afetar as estruturas do solo para além da ADA, cuja área é composta pelas estruturas do 

se, portanto, de um impacto cumulativo de 

abrangência e, que pode ser mitigado a partir da implantação do Programa de Uso e 

Conservação do Solo no entorno do Reservatório Artificial, bem como de projetos de 

tivo no meio socioeconômico, que merece atenção, refere-

se aos riscos de descaracterização/desaparecimento de monumentos, prédios e sítios valor 

cultural e histórico, que é influenciado diretamente por outros impactos como a alteração dos 

is das populações tradicionais da área de estudo. Entretanto, de acordo com 

, no caso específico da 

bacia do rio dos Patos, esse impacto não deve gerar problemas relevantes, porque a área 

vista para instalação do reservatório está restrita à calha do rio dos Patos, cujo desnível 

a 150 metros em média.  

A proposta para instalação das PCHs KM 19, PCH KM 14 e PCH KM 10 é 

las sequencialmente, de forma a otimizar o uso dos equipamentos necessários para 

sua instalação, reduzindo custos, e aumentando a duração das obras como um todo, o que 

trará muitos benefícios aos municípios atingidos, ao manter as atividades responsáveis pela 
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A fase de instalação das PCHs acontecerá, portanto, uma após a outra, iniciando 

pela PCH KM 19. Para permitir a liberação dos equipamentos no menor tempo possível, a 

sequência das etapas se repetirá nas três obr

Assim, por exemplo, o pessoal e as máquinas utilizadas na abertura do canal de adução da 

PCH KM 19 serão deslocados, após conclusão destes serviços, para a construção do canal da 

PCH KM 14 e sucessivamente para o 

especialização e a experiência adquiridas.  

Durante a construção das usinas deverão ser implementados os Programas 

Ambientais de todas simultaneamente de forma a mitigar, controlar, compensar

ambientais negativos ou potencializar os impactos ambientais

também reduzir os impactos no meio físico e biótico, pois a cada intervenção causada pelas 

obras deverá ser executado um programa que vem a recuperar ou melhorar a situação 

encontrada ou ocasionada. 

O sistema formado pelas PCH KM 10, PCH KM 14 e PCH KM 19 não deverá 

ocasionar grandes impactos sinérgicos e cumulativos no Meio Físico, uma vez que o 

das alternativas selecionadas proporciona pouca intervenção no ambiente.

Durante a instalação do empreendimento deverá ocorrer movimentação de terra e 

rochas, intervenções no solo e cortes no terreno. Essas intervenções deverão ter efeito 

cumulativo e sinérgico provocando um aumento da erosão superficial nas encostas e 

carreando sedimento para o Rio dos patos. Durante a duração total das obras deverá ser dada 

atenção especial para esse impacto através do controle da qualidade da água e do 

assoreamento dos reservatórios. 

As medidas mitigadoras de recuperação de áreas degradadas s

importantes e deverão ser executadas tão logo sejam concluídas as intervenções em 

determinada área, a fim de reduzir de imediato os efeitos de erosão e assoreamento.
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A fase de instalação das PCHs acontecerá, portanto, uma após a outra, iniciando 

pela PCH KM 19. Para permitir a liberação dos equipamentos no menor tempo possível, a 

sequência das etapas se repetirá nas três obras, com um pequeno defasamento entre elas. 

Assim, por exemplo, o pessoal e as máquinas utilizadas na abertura do canal de adução da 

PCH KM 19 serão deslocados, após conclusão destes serviços, para a construção do canal da 

PCH KM 14 e sucessivamente para o canal da PCH KM 10, aproveitando ainda a 

especialização e a experiência adquiridas.   

Durante a construção das usinas deverão ser implementados os Programas 

Ambientais de todas simultaneamente de forma a mitigar, controlar, compensar

ou potencializar os impactos ambientais positivos

também reduzir os impactos no meio físico e biótico, pois a cada intervenção causada pelas 

obras deverá ser executado um programa que vem a recuperar ou melhorar a situação 

 

O sistema formado pelas PCH KM 10, PCH KM 14 e PCH KM 19 não deverá 

ocasionar grandes impactos sinérgicos e cumulativos no Meio Físico, uma vez que o 

das alternativas selecionadas proporciona pouca intervenção no ambiente.

urante a instalação do empreendimento deverá ocorrer movimentação de terra e 

rochas, intervenções no solo e cortes no terreno. Essas intervenções deverão ter efeito 

cumulativo e sinérgico provocando um aumento da erosão superficial nas encostas e 

sedimento para o Rio dos patos. Durante a duração total das obras deverá ser dada 

atenção especial para esse impacto através do controle da qualidade da água e do 

assoreamento dos reservatórios.  

As medidas mitigadoras de recuperação de áreas degradadas s

importantes e deverão ser executadas tão logo sejam concluídas as intervenções em 

determinada área, a fim de reduzir de imediato os efeitos de erosão e assoreamento.
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A fase de instalação das PCHs acontecerá, portanto, uma após a outra, iniciando 

pela PCH KM 19. Para permitir a liberação dos equipamentos no menor tempo possível, a 

as, com um pequeno defasamento entre elas. 

Assim, por exemplo, o pessoal e as máquinas utilizadas na abertura do canal de adução da 

PCH KM 19 serão deslocados, após conclusão destes serviços, para a construção do canal da 

canal da PCH KM 10, aproveitando ainda a 

Durante a construção das usinas deverão ser implementados os Programas 

Ambientais de todas simultaneamente de forma a mitigar, controlar, compensar impactos 

positivos. Essa estratégia irá 

também reduzir os impactos no meio físico e biótico, pois a cada intervenção causada pelas 

obras deverá ser executado um programa que vem a recuperar ou melhorar a situação 

O sistema formado pelas PCH KM 10, PCH KM 14 e PCH KM 19 não deverá 

ocasionar grandes impactos sinérgicos e cumulativos no Meio Físico, uma vez que o layout 

das alternativas selecionadas proporciona pouca intervenção no ambiente. 

urante a instalação do empreendimento deverá ocorrer movimentação de terra e 

rochas, intervenções no solo e cortes no terreno. Essas intervenções deverão ter efeito 

cumulativo e sinérgico provocando um aumento da erosão superficial nas encostas e 

sedimento para o Rio dos patos. Durante a duração total das obras deverá ser dada 

atenção especial para esse impacto através do controle da qualidade da água e do 

As medidas mitigadoras de recuperação de áreas degradadas serão muito 

importantes e deverão ser executadas tão logo sejam concluídas as intervenções em 

determinada área, a fim de reduzir de imediato os efeitos de erosão e assoreamento. 
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A instalação das três PCHs não deverá causar impactos significativos sobre o 

microclima, precipitação, temperatura ou padrões de vento, uma vez que seus reservatórios 

são extremamente pequenos, sendo a área alagada pelos três apenas 8,0 ha.

Por outro lado, a construção dos empreendimentos, segundo cálculos efetuados a 

partir da metodologia consolidada ACM0002, do Comitê Executivo do MDL (JUNIOR, 

2006), na qual é possível estimar um valor desses gases cuja emissão para a atmosfera seria 

evitada quando comparado com a produção de energia a partir de usinas termoelétricas, as 

quais liberam uma quantidade típica de toneladas de gases de efeito estufa, evitará a emissão 

de 2,6 milhões de toneladas de gases de carbono e particulados durante a sua vida útil, 

considerada de 50 anos, mas que com a manutenção adequada poderá atingir mais de

anos a julgar por usinas de porte semelhante ainda em operação no Brasil como a Usina 

Pitangui no Rio Pitangui, localizada a 12 quilômetros de Ponta Grossa, Estado do Paraná, que 

opera desde 19112. 

Com relação à fauna aquática, essa deverá sofrer impa

jusante da casa de força da PCH KM 10 até o fim do reservatório da KM 19, próximo à casa 

de força da futura PCH Dois Saltos. Nesse trecho o rio irá variar sucessivamente de trecho de 

vazão reduzida para o ambiente lêntico nos reservat

reservatório da PCH KM 19, na PCH Barão do rio Branco, existe uma queda no rio de mais 

de 60 metros, evidenciando um obstáculo natural à movimentação da fauna aquática rio 

acima.  

As áreas de preservação permanentes (APPs

recuperadas pelos empreendimentos, terão uma extensão total de 20,4 hectares. Já as áreas 

totais inundadas, correspondem 

do rio resultam em 18,6 ha. Ou

invés de diminuí-la.  

                                        
2 Agência de Notícias do Paraná. 
Disponível em <http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=66621
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A instalação das três PCHs não deverá causar impactos significativos sobre o 

croclima, precipitação, temperatura ou padrões de vento, uma vez que seus reservatórios 

são extremamente pequenos, sendo a área alagada pelos três apenas 8,0 ha.

Por outro lado, a construção dos empreendimentos, segundo cálculos efetuados a 

metodologia consolidada ACM0002, do Comitê Executivo do MDL (JUNIOR, 

2006), na qual é possível estimar um valor desses gases cuja emissão para a atmosfera seria 

evitada quando comparado com a produção de energia a partir de usinas termoelétricas, as 

liberam uma quantidade típica de toneladas de gases de efeito estufa, evitará a emissão 

de 2,6 milhões de toneladas de gases de carbono e particulados durante a sua vida útil, 

considerada de 50 anos, mas que com a manutenção adequada poderá atingir mais de

anos a julgar por usinas de porte semelhante ainda em operação no Brasil como a Usina 

Pitangui no Rio Pitangui, localizada a 12 quilômetros de Ponta Grossa, Estado do Paraná, que 

Com relação à fauna aquática, essa deverá sofrer impacto desde um trecho a 

jusante da casa de força da PCH KM 10 até o fim do reservatório da KM 19, próximo à casa 

de força da futura PCH Dois Saltos. Nesse trecho o rio irá variar sucessivamente de trecho de 

vazão reduzida para o ambiente lêntico nos reservatórios. Ressalta

reservatório da PCH KM 19, na PCH Barão do rio Branco, existe uma queda no rio de mais 

de 60 metros, evidenciando um obstáculo natural à movimentação da fauna aquática rio 

As áreas de preservação permanentes (APPs) das três PCHs, a serem totalmente 

recuperadas pelos empreendimentos, terão uma extensão total de 20,4 hectares. Já as áreas 

totais inundadas, correspondem a apenas oito hectares, que adicionadas à área do leito atual 

do rio resultam em 18,6 ha. Ou seja: a instalação das usinas aumenta a área preservada ao 

                                                 
Agência de Notícias do Paraná. Copel comemora os 100 anos de sua mais antiga hidrelét

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=66621
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A instalação das três PCHs não deverá causar impactos significativos sobre o 

croclima, precipitação, temperatura ou padrões de vento, uma vez que seus reservatórios 

são extremamente pequenos, sendo a área alagada pelos três apenas 8,0 ha. 

Por outro lado, a construção dos empreendimentos, segundo cálculos efetuados a 

metodologia consolidada ACM0002, do Comitê Executivo do MDL (JUNIOR, 

2006), na qual é possível estimar um valor desses gases cuja emissão para a atmosfera seria 

evitada quando comparado com a produção de energia a partir de usinas termoelétricas, as 

liberam uma quantidade típica de toneladas de gases de efeito estufa, evitará a emissão 

de 2,6 milhões de toneladas de gases de carbono e particulados durante a sua vida útil, 

considerada de 50 anos, mas que com a manutenção adequada poderá atingir mais de 100 

anos a julgar por usinas de porte semelhante ainda em operação no Brasil como a Usina 

Pitangui no Rio Pitangui, localizada a 12 quilômetros de Ponta Grossa, Estado do Paraná, que 

cto desde um trecho a 

jusante da casa de força da PCH KM 10 até o fim do reservatório da KM 19, próximo à casa 

de força da futura PCH Dois Saltos. Nesse trecho o rio irá variar sucessivamente de trecho de 

órios. Ressalta-se que logo após o 

reservatório da PCH KM 19, na PCH Barão do rio Branco, existe uma queda no rio de mais 

de 60 metros, evidenciando um obstáculo natural à movimentação da fauna aquática rio 

) das três PCHs, a serem totalmente 

recuperadas pelos empreendimentos, terão uma extensão total de 20,4 hectares. Já as áreas 

a apenas oito hectares, que adicionadas à área do leito atual 

seja: a instalação das usinas aumenta a área preservada ao 

Copel comemora os 100 anos de sua mais antiga hidrelétrica (23/11/2011). 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=66621>. 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Outros impactos cumulativos e sinérgicos que poderão ocorrer com a instalação 

das três PCHs é uma melhoria significativa para a fauna terrestre com a recuperação das APPs 

e Reservas Legais, pois com a implementação dos programas ambientais e regularização 

dessas áreas poderá ser prevista a recuperação objetivando a formação de um corredor 

ecológico ao longo do rio dos Patos, que auxiliará na conservação e melhoria da 

biodiversidade local. 

Para o meio socioeconômico os impactos cumulativos e sinérgicos serão, em sua 

maioria, positivos, pois a instalação dos três empreendimentos na forma sequencial irá 

potencializar o efeito dos impactos positivos sobre esse meio. Em especial, no

respeito à geração de empregos, arrecadação de impostos e infraestrutura. A construção 

sequencial também reduzirá a pressão que existiria sobre a infraestrutura, caso esses 

empreendimentos fossem construídos simultaneamente, necessitando de muito 

trabalhadores ao mesmo tempo, que seriam liberados num período mais curto.

Os investimentos para a construção dos três empreendimentos serão de 

74,7 milhões de reais e superarão 

em 2013 atingiram o valor 74,0 milhões, segundo o portal da transparência do município. 

Considerando que 60% desse valor poderá ser utilizado com serviços locais, poderão ser 

arrecadados pelos municípios até 2,2 milhões de reais, apenas através do ISS (

Serviços), tomando como referencia a alíquota vigente de 5% (Tabela 7.2.2

Tabela 7.2.2-1 – Aumento da Arrecadação de ISS com a instalaç

 Empreendimento

PCH KM 10

PCH KM 14

PCH KM 19
TOTAL

 Já quanto à geração de receita anual com a venda de energia esta será de 15,4 

milhões de reais, considerando um fator de capacidade médio de 0,55 e preço 

de R$160,00 por megawatt
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Outros impactos cumulativos e sinérgicos que poderão ocorrer com a instalação 

das três PCHs é uma melhoria significativa para a fauna terrestre com a recuperação das APPs 

eservas Legais, pois com a implementação dos programas ambientais e regularização 

dessas áreas poderá ser prevista a recuperação objetivando a formação de um corredor 

ecológico ao longo do rio dos Patos, que auxiliará na conservação e melhoria da 

Para o meio socioeconômico os impactos cumulativos e sinérgicos serão, em sua 

maioria, positivos, pois a instalação dos três empreendimentos na forma sequencial irá 

potencializar o efeito dos impactos positivos sobre esse meio. Em especial, no

respeito à geração de empregos, arrecadação de impostos e infraestrutura. A construção 

sequencial também reduzirá a pressão que existiria sobre a infraestrutura, caso esses 

empreendimentos fossem construídos simultaneamente, necessitando de muito 

trabalhadores ao mesmo tempo, que seriam liberados num período mais curto.

Os investimentos para a construção dos três empreendimentos serão de 

superarão as receitas da Prefeitura Municipal 

am o valor 74,0 milhões, segundo o portal da transparência do município. 

Considerando que 60% desse valor poderá ser utilizado com serviços locais, poderão ser 

arrecadados pelos municípios até 2,2 milhões de reais, apenas através do ISS (

), tomando como referencia a alíquota vigente de 5% (Tabela 7.2.2

Aumento da Arrecadação de ISS com a instalação dos empreendimentos

Empreendimento Investimento (R$) Arrecadação do ISS

PCH KM 10 18.801.168,00 564.035,04

PCH KM 14 21.557.877,00 646.736,31

PCH KM 19 34.343.200,00 1.030.296,00
TOTAL 74.702.245,00 2.241.067,35

Fonte: Elaboração própria. 

Já quanto à geração de receita anual com a venda de energia esta será de 15,4 

milhões de reais, considerando um fator de capacidade médio de 0,55 e preço 

de R$160,00 por megawatt. Conforme apresentado no impacto Alteração das Finanças 
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Outros impactos cumulativos e sinérgicos que poderão ocorrer com a instalação 

das três PCHs é uma melhoria significativa para a fauna terrestre com a recuperação das APPs 

eservas Legais, pois com a implementação dos programas ambientais e regularização 

dessas áreas poderá ser prevista a recuperação objetivando a formação de um corredor 

ecológico ao longo do rio dos Patos, que auxiliará na conservação e melhoria da 

Para o meio socioeconômico os impactos cumulativos e sinérgicos serão, em sua 

maioria, positivos, pois a instalação dos três empreendimentos na forma sequencial irá 

potencializar o efeito dos impactos positivos sobre esse meio. Em especial, no que diz 

respeito à geração de empregos, arrecadação de impostos e infraestrutura. A construção 

sequencial também reduzirá a pressão que existiria sobre a infraestrutura, caso esses 

empreendimentos fossem construídos simultaneamente, necessitando de muito mais 

trabalhadores ao mesmo tempo, que seriam liberados num período mais curto. 

Os investimentos para a construção dos três empreendimentos serão de 

 de Prudentópolis, que 

am o valor 74,0 milhões, segundo o portal da transparência do município. 

Considerando que 60% desse valor poderá ser utilizado com serviços locais, poderão ser 

arrecadados pelos municípios até 2,2 milhões de reais, apenas através do ISS (Imposto sobre 

), tomando como referencia a alíquota vigente de 5% (Tabela 7.2.2-1). 

ão dos empreendimentos 

ISS (R$) 

564.035,04 

646.736,31 

1.030.296,00 
2.241.067,35 

Já quanto à geração de receita anual com a venda de energia esta será de 15,4 

milhões de reais, considerando um fator de capacidade médio de 0,55 e preço médio de venda 

Conforme apresentado no impacto Alteração das Finanças 
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Municipais, essa receita impactará no montante repartido do ICMS arrecadado pelo Estado. A 

tabela 7.2.2-2 apresenta uma síntese desse cálculo.

Tabela 7.2.2

PCH 
Potência 
(MW) 

Valor (R$)

KM 10 4 3.079.296,00

KM 14 6 4.618.944,00

KM 19 10 7.698.240,00

Total 20 15.396.480,00

A geração de energia através dos três empreendimentos produzirá um aumento de 

R$565,7 mil reais anuais, apenas com a geração de receita, para o município de 

Prudentópolis. Além disso, o aumento da área verde devido às APPs e os parques 

intermunicipais sugeridos nesse estudo, também influenciarão no aumento da fatia recebida, 

mas pelos três municípios, através do ICMS Ecológico.

Muitas outras benfeitorias à comunidade como a melhoria substancial dos acessos 

rodoviários às comunidades das Linhas Nova Galícia 

atividades de turismo rural, aos serviços e à indústria local serão proporcionadas pela 

construção das PCHs, que devem melhorar também a qualidade, estabilidade e a segurança do 

fornecimento de energia na região, 

implantação de novas indústrias, aliado à disponibilidade de mão de obra que se especializará 

durante o processo de construção.

Com a instalação dos empreendimentos deverá ocorrer uma significativa 

dinamização da economia regional e local, em particular por meio do aumento da compra de 

bens e serviços. Assim, além do aumento na arrecadação de tributos, devido a esses estímulos 

indiretos, deverá ocorrer a ampliação da oferta de postos de trabalho, não apenas na

planejamento e instalação do empreendimento.

 Á nível local, os próprios Programas Ambientais, ao 

mitigatórios nas áreas de fruticultura irrigada e piscicultura, aproveitando eventual a 
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pais, essa receita impactará no montante repartido do ICMS arrecadado pelo Estado. A 

apresenta uma síntese desse cálculo. 

7.2.2-2–Aumento da participação no repasse do ICMS arrecadado 

Valor (R$) 
% em relação ao Valor Adicionado do 

Município 

3.079.296,00 0,81% 

4.618.944,00 1,22% 

7.698.240,00 2,03% 

15.396.480,00 4,06% 
Fonte: Elaboração própria. 

A geração de energia através dos três empreendimentos produzirá um aumento de 

R$565,7 mil reais anuais, apenas com a geração de receita, para o município de 

Prudentópolis. Além disso, o aumento da área verde devido às APPs e os parques 

ridos nesse estudo, também influenciarão no aumento da fatia recebida, 

mas pelos três municípios, através do ICMS Ecológico. 

Muitas outras benfeitorias à comunidade como a melhoria substancial dos acessos 

rodoviários às comunidades das Linhas Nova Galícia e Consul Pohl e grande incentivo às 

atividades de turismo rural, aos serviços e à indústria local serão proporcionadas pela 

construção das PCHs, que devem melhorar também a qualidade, estabilidade e a segurança do 

fornecimento de energia na região, fato que sem dúvida constituir-se

implantação de novas indústrias, aliado à disponibilidade de mão de obra que se especializará 

durante o processo de construção. 

Com a instalação dos empreendimentos deverá ocorrer uma significativa 

o da economia regional e local, em particular por meio do aumento da compra de 

bens e serviços. Assim, além do aumento na arrecadação de tributos, devido a esses estímulos 

indiretos, deverá ocorrer a ampliação da oferta de postos de trabalho, não apenas na

planejamento e instalação do empreendimento. 

Á nível local, os próprios Programas Ambientais, ao 

mitigatórios nas áreas de fruticultura irrigada e piscicultura, aproveitando eventual a 
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pais, essa receita impactará no montante repartido do ICMS arrecadado pelo Estado. A 

Aumento da participação no repasse do ICMS arrecadado pelo Estado 

em relação ao Valor Adicionado do Aumento pelasPCHs 
%(R$) 

0,61% 113.144,93 

0,91% 169.717,39 

1,52% 282.862,32 

3,05%      565.724,64  

A geração de energia através dos três empreendimentos produzirá um aumento de 

R$565,7 mil reais anuais, apenas com a geração de receita, para o município de 

Prudentópolis. Além disso, o aumento da área verde devido às APPs e os parques 

ridos nesse estudo, também influenciarão no aumento da fatia recebida, 

Muitas outras benfeitorias à comunidade como a melhoria substancial dos acessos 

e Consul Pohl e grande incentivo às 

atividades de turismo rural, aos serviços e à indústria local serão proporcionadas pela 

construção das PCHs, que devem melhorar também a qualidade, estabilidade e a segurança do 

se-á em atrativo para a 

implantação de novas indústrias, aliado à disponibilidade de mão de obra que se especializará 

Com a instalação dos empreendimentos deverá ocorrer uma significativa 

o da economia regional e local, em particular por meio do aumento da compra de 

bens e serviços. Assim, além do aumento na arrecadação de tributos, devido a esses estímulos 

indiretos, deverá ocorrer a ampliação da oferta de postos de trabalho, não apenas nas fases de 

Á nível local, os próprios Programas Ambientais, ao preverem projetos 

mitigatórios nas áreas de fruticultura irrigada e piscicultura, aproveitando eventual a 
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disponibilidade de água dos reservatórios

significativas melhorias no nível de renda e na qualidade de vida da população da região.

Quanto à geração de empregos, em um estudo de avaliação dos impactos sócio

econômicos das PCHs inseridas no Programa de I

Filho et ali. (2008) analisou os efeitos da construção de uma PCH de 20 MW. Os dados 

utilizados foram obtidos do Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH). Também foi 

utilizada metodologia desenvolvida pelo b

(BNDES). Com base nessa metodologia foram calculados os empregos gerados para os três 

empreendimentos. A tabela 

Tabela 7.2.2

 

Potência Instalada (MW)

Valor por MW inst. (R$ mil)

Investimento Total (R$ milhões)

Fator Multiplicador 

A metodologia apresentada acima foi 

indiretos e de efeito renda. O resultado é apresentado nas Tabelas 7.2.2

Tabela 7.2.2
 

Construção Civil 

Montagem e Equipamentos 

Meio Ambiente 

Diversos 

Subtotal 

Indireto + Efeito Renda 

 
Tabela 7.2.2
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disponibilidade de água dos reservatórios para essas finalidades, também podem trazer 

significativas melhorias no nível de renda e na qualidade de vida da população da região.

Quanto à geração de empregos, em um estudo de avaliação dos impactos sócio

econômicos das PCHs inseridas no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, 

Filho et ali. (2008) analisou os efeitos da construção de uma PCH de 20 MW. Os dados 

utilizados foram obtidos do Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH). Também foi 

utilizada metodologia desenvolvida pelo banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

S). Com base nessa metodologia foram calculados os empregos gerados para os três 

empreendimentos. A tabela 7.2.2-3 apresenta os parâmetros utilizados para cada PCH.

7.2.2-3 – Parâmetros para cálculo de geração de empregos

PCH KM 10 PCH KM 14 

Potência Instalada (MW) 4 6 

Valor por MW inst. (R$ mil) 4.700,00 3.593,00 

Investimento Total (R$ milhões) 18.800,00 21.558,00 

 18,8 21,6 

Fonte: Elaboração Própria 

A metodologia apresentada acima foi utilizada para o cálculo dos empregos 

indiretos e de efeito renda. O resultado é apresentado nas Tabelas 7.2.2-4, 7.2.2

7.2.2-4 – Empregos Indiretos e de Efeito Renda da PCH KM 10

Participação 
Indiretos 
BNDES 

Indiretos 
Podenrado 

BNDES 

Efeito 
Renda

40% 225,6 90 1259,6

42% 225,6 95 1128

5% 169,2 8 1146,8

13% 169,2 22 1146,8

100%  215  

 1399 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 

7.2.2-5 – Empregos Indiretos e de Efeito Renda da PCH KM 14

Participação Indiretos Indiretos Efeito 
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para essas finalidades, também podem trazer 

significativas melhorias no nível de renda e na qualidade de vida da população da região. 

Quanto à geração de empregos, em um estudo de avaliação dos impactos sócio-

ncentivo às Fontes Alternativas de Energia, 

Filho et ali. (2008) analisou os efeitos da construção de uma PCH de 20 MW. Os dados 

utilizados foram obtidos do Centro Nacional de Referência em PCH (CERPCH). Também foi 

anco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

S). Com base nessa metodologia foram calculados os empregos gerados para os três 

apresenta os parâmetros utilizados para cada PCH. 

Parâmetros para cálculo de geração de empregos 

PCH KM 19 

10 

3.434,00 

34.340,00 

34,3 

utilizada para o cálculo dos empregos 

4, 7.2.2-5 e 7.2.2-6. 

Empregos Indiretos e de Efeito Renda da PCH KM 10 

Efeito 
Renda 

Efeito Renda 
Ponderado 
BNDES 

1259,6 504 

1128 474 

1146,8 57 

1146,8 149 

1184 

 

Empregos Indiretos e de Efeito Renda da PCH KM 14 

Efeito Efeito Renda 
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Construção Civil 

Montagem e Equipamentos 

Meio Ambiente 

Diversos 

Subtotal 

Indireto + Efeito Renda 

 
Tabela 7.2.2

 

Construção Civil 

Montagem e Equipamentos 

Meio Ambiente 

Diversos 

Subtotal 

Indireto + Efeito Renda 

 Para os empregos diretos foram considerados os empregos apresentados na 

caracterização do impacto “Geração de Emprego e Renda”, que considera a geração por fase 

do empreendimento. Como o porte dos empreendimentos é muito semelhante pode ser 

considerado o mesmo número de empregos diretos para cada PCH, ou seja, são esperados um 

total de 560 empregos para cada empreendimento, totalizando 1680, conforme apresentado na

Tabela 7.2.2-7. 
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BNDES Podenrado 

BNDES 

Renda

40% 258,7 103 1259,6

42% 258,7 109 1128

5% 194,0 10 1146,8

13% 194,0 25 1146,8

100%  247  

 1431 
Fonte: Elaboração própria. 

 

7.2.2-6 – Empregos Indiretos e de Efeito Renda da PCH KM 19

Participação 
Indiretos 
BNDES 

Indiretos 
Podenrado 

BNDES 

Efeito 
Renda

40% 412,1 165 1259,6

42% 412,1 173 1128

5% 309,1 15 1146,8

13% 309,1 40 1146,8

100%  394  

 1578 
Fonte: Elaboração própria. 

Para os empregos diretos foram considerados os empregos apresentados na 

caracterização do impacto “Geração de Emprego e Renda”, que considera a geração por fase 

do empreendimento. Como o porte dos empreendimentos é muito semelhante pode ser 

esmo número de empregos diretos para cada PCH, ou seja, são esperados um 

total de 560 empregos para cada empreendimento, totalizando 1680, conforme apresentado na
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Renda Ponderado 
BNDES 

1259,6 504 

1128 474 

1146,8 57 

1146,8 149 

1184 

 

PCH KM 19 

Efeito 
Renda 

Efeito Renda 
Ponderado 
BNDES 

1259,6 504 

1128 474 

1146,8 57 

1146,8 149 

1184 

 

Para os empregos diretos foram considerados os empregos apresentados na 

caracterização do impacto “Geração de Emprego e Renda”, que considera a geração por fase 

do empreendimento. Como o porte dos empreendimentos é muito semelhante pode ser 

esmo número de empregos diretos para cada PCH, ou seja, são esperados um 

total de 560 empregos para cada empreendimento, totalizando 1680, conforme apresentado na 
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Tabela 7.2.2-

* Empregos gerados apenas com os estudos e programas ambientais

Assim, são esperados cerca de 6090 empregos 

efeito-renda. Os empregos foram considerados isoladamente por empreendimento, pois cada 

um constitui-se uma entidade isolada. 

Além desses benefícios, os empreendimen

tarifas de energia elétrica, inclusive aos moradores e indústrias de Prudentópolis, posto que a 

energia das PCHs é cerca de 6 a 7 vezes mais barata do que as das termoelétricas, que já 

provocaram o aumento de 14% nas tari

ano de 2013, dos quais cerca de 9% já repassadas aos consumidores desta cidade, apenas pela 

geração dos últimos 12 meses. Para o ano de 2014, o reajuste solicitado pela COPEL à 

ANEEL foi de 30%. 
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-7 – Geração de emprego por fase para cada empreendimento

Fases Empregos 

Planejamento 122 

Construção 300 
Construção (ambiental)* 64 
Operação 32 

Operação (ambiental)* 42 

TOTAL 560 
* Empregos gerados apenas com os estudos e programas ambientais

Fonte: Elaboração própria. 

Assim, são esperados cerca de 6090 empregos considerando direto

Os empregos foram considerados isoladamente por empreendimento, pois cada 

se uma entidade isolada.  

Além desses benefícios, os empreendimentos devem gerar também redução das 

tarifas de energia elétrica, inclusive aos moradores e indústrias de Prudentópolis, posto que a 

é cerca de 6 a 7 vezes mais barata do que as das termoelétricas, que já 

provocaram o aumento de 14% nas tarifas de energia da COPEL autorizadas pela ANEEL no 

ano de 2013, dos quais cerca de 9% já repassadas aos consumidores desta cidade, apenas pela 

geração dos últimos 12 meses. Para o ano de 2014, o reajuste solicitado pela COPEL à 
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para cada empreendimento 

* Empregos gerados apenas com os estudos e programas ambientais 

considerando diretos, indiretos e de 

Os empregos foram considerados isoladamente por empreendimento, pois cada 

tos devem gerar também redução das 

tarifas de energia elétrica, inclusive aos moradores e indústrias de Prudentópolis, posto que a 

é cerca de 6 a 7 vezes mais barata do que as das termoelétricas, que já 

fas de energia da COPEL autorizadas pela ANEEL no 

ano de 2013, dos quais cerca de 9% já repassadas aos consumidores desta cidade, apenas pela 

geração dos últimos 12 meses. Para o ano de 2014, o reajuste solicitado pela COPEL à 
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7.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A avaliação de impactos ambientais para a fase de desativação considerou as 

atividades que foram descritas no item 3.4 deste relatório. Os impactos ambientais abaixo 

descritos foram brevemente discutidos e as respectivas medidas que deverão ser tomadas para 

sua mitigação ou controle estão apresentadas no Plano de Desmonte do Empre

Capítulo 8 do presente texto.

7.3.1 Meio Físico 

Os principais impactos ambientais associados à desativação do empreendimento 

para o meio físico irão retornar a região do empreendimento para uma situação muito próxima 

em relação àquela antes da inst

dos impactos que deverão ocorrer nessa fase, com base na mesma matriz de impactos 

apresentada anteriormente, com os impactos que incidirão agrupados em subgrupos.

7.3.1.1. Subgrupo Água 

Deverá ocorrer alte

principalmente devido ao fim do reservatório e do trecho de vazão reduzida, retornando o 

ambiente para a sua situação antes da instalação do empreendimento. Considerando que o 

ambiente se adapta às alter

impacto negativo da situação que o mesmo se encontrar. 

Com relação á qualidade da água superficial, essa será impactada positivamente, 

pois com o retorno do leito do rio a suas

qualidade da água do rio dos patos deverão também retornar às suas condições naturais. 

Extinguindo-se os riscos que existiam de poluição do reservatório e de eutrofização.

A quantidade de água superfici

da barragem esse impacto será positivo, pois retornará o leito ao seu estado natural, que estará 

até então apenas com a vazão reduzida. No trecho 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

CREA 7.108-D/PR  

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS – FASE DE DESATIVAÇÃO

A avaliação de impactos ambientais para a fase de desativação considerou as 

atividades que foram descritas no item 3.4 deste relatório. Os impactos ambientais abaixo 

descritos foram brevemente discutidos e as respectivas medidas que deverão ser tomadas para 

sua mitigação ou controle estão apresentadas no Plano de Desmonte do Empre

Capítulo 8 do presente texto. 

Os principais impactos ambientais associados à desativação do empreendimento 

para o meio físico irão retornar a região do empreendimento para uma situação muito próxima 

em relação àquela antes da instalação do mesmo. A seguir é apresentada uma breve discussão 

dos impactos que deverão ocorrer nessa fase, com base na mesma matriz de impactos 

apresentada anteriormente, com os impactos que incidirão agrupados em subgrupos.

Deverá ocorrer alteração da dinâmica do ambiente. Esse impacto incidirá 

principalmente devido ao fim do reservatório e do trecho de vazão reduzida, retornando o 

ambiente para a sua situação antes da instalação do empreendimento. Considerando que o 

ambiente se adapta às alterações provocadas pelo homem, esta nova mudança provocará um 

impacto negativo da situação que o mesmo se encontrar.  

Com relação á qualidade da água superficial, essa será impactada positivamente, 

pois com o retorno do leito do rio a suas condições naturais, os parâmetros que influenciam na 

qualidade da água do rio dos patos deverão também retornar às suas condições naturais. 

se os riscos que existiam de poluição do reservatório e de eutrofização.

A quantidade de água superficial ocorrerá sobre duas frentes. No trecho 

da barragem esse impacto será positivo, pois retornará o leito ao seu estado natural, que estará 

até então apenas com a vazão reduzida. No trecho à jusante, com o fim do reservatório a 
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FASE DE DESATIVAÇÃO 

A avaliação de impactos ambientais para a fase de desativação considerou as 

atividades que foram descritas no item 3.4 deste relatório. Os impactos ambientais abaixo 

descritos foram brevemente discutidos e as respectivas medidas que deverão ser tomadas para 

sua mitigação ou controle estão apresentadas no Plano de Desmonte do Empreendimento, no 

Os principais impactos ambientais associados à desativação do empreendimento 

para o meio físico irão retornar a região do empreendimento para uma situação muito próxima 

alação do mesmo. A seguir é apresentada uma breve discussão 

dos impactos que deverão ocorrer nessa fase, com base na mesma matriz de impactos 

apresentada anteriormente, com os impactos que incidirão agrupados em subgrupos. 

ração da dinâmica do ambiente. Esse impacto incidirá 

principalmente devido ao fim do reservatório e do trecho de vazão reduzida, retornando o 

ambiente para a sua situação antes da instalação do empreendimento. Considerando que o 

ações provocadas pelo homem, esta nova mudança provocará um 

Com relação á qualidade da água superficial, essa será impactada positivamente, 

condições naturais, os parâmetros que influenciam na 

qualidade da água do rio dos patos deverão também retornar às suas condições naturais. 

se os riscos que existiam de poluição do reservatório e de eutrofização. 

al ocorrerá sobre duas frentes. No trecho à jusante 

da barragem esse impacto será positivo, pois retornará o leito ao seu estado natural, que estará 

jusante, com o fim do reservatório a 
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quantidade de água superficial será reduzida e retornará à condição natural, um impacto 

negativo para o efeito de quantidade de água disponível localmente.

Os usos da água serão impactados negativamente principalmente pela redução das 

alternativas de uso que foram proporcion

Considerando o fim do reservatório e o retorno do rio a sua condição natural, o 

assoreamento das águas superficiais deverão ficar dependente dos usos do solo da região, 

todavia, esse deverá ser um impacto positivo, pois

reduzindo o aporte de sedimentos.

7.3.1.2. Subgrupo Clima 

Os principais impactos sobre o clima advém da formação do reservatório, 

portanto, esse impacto pode ser considerado como positivo, pois as condições naturais 

deverão ser restabelecidas com o retorno do rio ao leito original.

7.3.1.3. Subgrupo Geologia/ Geomorfologia

O único impacto que poderá incidir neste subgrupo é a alteração das condições 

geotécnicas. Como a área ocupada pelo reservatório será reduzida e o rio voltará a co

seu leito normal, a região que estava sob o reservatório ficará com solo exposto e poderão 

ocorrer deslizamentos. Esse impacto será negativo e necessitará de monitoramento e 

programas ambientais para o seu controle e mitigação.

7.3.1.4. Subgrupo Solo 

A erosão nas encostas e superficial deverá ter uma atenção especial nessa fase. 

Seu impacto será de natureza negativa, uma vez que o solo ficará exposto na área do 

reservatório e ocorrerão diversas intervenções no solo para o desmonte da PCH. 
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superficial será reduzida e retornará à condição natural, um impacto 

negativo para o efeito de quantidade de água disponível localmente. 

Os usos da água serão impactados negativamente principalmente pela redução das 

alternativas de uso que foram proporcionadas pela formação do reservatório. 

Considerando o fim do reservatório e o retorno do rio a sua condição natural, o 

assoreamento das águas superficiais deverão ficar dependente dos usos do solo da região, 

todavia, esse deverá ser um impacto positivo, pois o rio retornará à sua velocidade natural 

reduzindo o aporte de sedimentos. 

Os principais impactos sobre o clima advém da formação do reservatório, 

portanto, esse impacto pode ser considerado como positivo, pois as condições naturais 

com o retorno do rio ao leito original. 

Subgrupo Geologia/ Geomorfologia 

O único impacto que poderá incidir neste subgrupo é a alteração das condições 

geotécnicas. Como a área ocupada pelo reservatório será reduzida e o rio voltará a co

seu leito normal, a região que estava sob o reservatório ficará com solo exposto e poderão 

ocorrer deslizamentos. Esse impacto será negativo e necessitará de monitoramento e 

programas ambientais para o seu controle e mitigação. 

ão nas encostas e superficial deverá ter uma atenção especial nessa fase. 

Seu impacto será de natureza negativa, uma vez que o solo ficará exposto na área do 

reservatório e ocorrerão diversas intervenções no solo para o desmonte da PCH. 
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superficial será reduzida e retornará à condição natural, um impacto 

Os usos da água serão impactados negativamente principalmente pela redução das 

adas pela formação do reservatório.  

Considerando o fim do reservatório e o retorno do rio a sua condição natural, o 

assoreamento das águas superficiais deverão ficar dependente dos usos do solo da região, 

o rio retornará à sua velocidade natural 

Os principais impactos sobre o clima advém da formação do reservatório, 

portanto, esse impacto pode ser considerado como positivo, pois as condições naturais 

O único impacto que poderá incidir neste subgrupo é a alteração das condições 

geotécnicas. Como a área ocupada pelo reservatório será reduzida e o rio voltará a correr em 

seu leito normal, a região que estava sob o reservatório ficará com solo exposto e poderão 

ocorrer deslizamentos. Esse impacto será negativo e necessitará de monitoramento e 

ão nas encostas e superficial deverá ter uma atenção especial nessa fase. 

Seu impacto será de natureza negativa, uma vez que o solo ficará exposto na área do 

reservatório e ocorrerão diversas intervenções no solo para o desmonte da PCH.  
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7.3.2 Meio Biótico 

Os impactos com a desativação do empreendimento no meio biótico serão 

agrupados em três subgrupos: Fauna Terrestre, Fauna Aquática e Flora.

7.3.2.1. Fauna Terrestre 

Com a desativação do empreendimento deverão ocorrer impactos sobre a fauna 

terrestre com as obras necessá

região do empreendimento. 

Assim, deverá ocorrer uma pressão inicial na composição da fauna, mas que com 

o retorno das condições naturais deverá se tornar um impacto positivo. O aparecimento de

vetores e espécies exóticas atraídos pelo lago também não deverá mais ocorrer tornando um 

impacto positivo para a região.

Poderá ocorrer atropelamento de animais durante o desmonte e aumento da caça 

com as obras. Porém esse impacto será extinguido quando 

desativação da PCH. 

As áreas que sofrerão com o desmonte da PCH poderão ter como impacto 

negativo a destruição de habita

vazão reduzida e do reservatório. Esse im

espécies e o desequilíbrio 

corretamente, ao fim da fase de desmonte deverá prevalecer um ambiente mais favorável ao 

desenvolvimento da fauna t

7.3.2.2. Fauna Aquática 

O desmonte do empreendimento deverá impactar a fauna aquática 

empreendimento durante a sua execução e no reservatório que deixará de existir. 
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pactos com a desativação do empreendimento no meio biótico serão 

agrupados em três subgrupos: Fauna Terrestre, Fauna Aquática e Flora. 

Com a desativação do empreendimento deverão ocorrer impactos sobre a fauna 

terrestre com as obras necessárias para o desmonte e com o retorno das condições naturais da 

região do empreendimento.  

Assim, deverá ocorrer uma pressão inicial na composição da fauna, mas que com 

o retorno das condições naturais deverá se tornar um impacto positivo. O aparecimento de

vetores e espécies exóticas atraídos pelo lago também não deverá mais ocorrer tornando um 

impacto positivo para a região. 

Poderá ocorrer atropelamento de animais durante o desmonte e aumento da caça 

com as obras. Porém esse impacto será extinguido quando da conclusão dessa fase e completa 

As áreas que sofrerão com o desmonte da PCH poderão ter como impacto 

negativo a destruição de habitats que estejam formados, em especial na margem do trecho de 

vazão reduzida e do reservatório. Esse impacto, por sua vez, poderá favorecer a dispersão de 

 ecológico. Todavia, se as medidas recomendadas forem adotadas 

corretamente, ao fim da fase de desmonte deverá prevalecer um ambiente mais favorável ao 

desenvolvimento da fauna terrestre. 

O desmonte do empreendimento deverá impactar a fauna aquática 

empreendimento durante a sua execução e no reservatório que deixará de existir. 
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pactos com a desativação do empreendimento no meio biótico serão 

 

Com a desativação do empreendimento deverão ocorrer impactos sobre a fauna 

rias para o desmonte e com o retorno das condições naturais da 

Assim, deverá ocorrer uma pressão inicial na composição da fauna, mas que com 

o retorno das condições naturais deverá se tornar um impacto positivo. O aparecimento de 

vetores e espécies exóticas atraídos pelo lago também não deverá mais ocorrer tornando um 

Poderá ocorrer atropelamento de animais durante o desmonte e aumento da caça 

da conclusão dessa fase e completa 

As áreas que sofrerão com o desmonte da PCH poderão ter como impacto 

s que estejam formados, em especial na margem do trecho de 

pacto, por sua vez, poderá favorecer a dispersão de 

ecológico. Todavia, se as medidas recomendadas forem adotadas 

corretamente, ao fim da fase de desmonte deverá prevalecer um ambiente mais favorável ao 

O desmonte do empreendimento deverá impactar a fauna aquática à jusante do 

empreendimento durante a sua execução e no reservatório que deixará de existir.  



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Com a formação do reservatório uma nova fauna adaptada a ambientes lênticos

deverá se desenvolver e com a desativação do mesmo, essa fauna será negativamente 

impactada e o ambiente deverá sofrer grandes alterações.

Assim, deverá ocorrer como impacto negativo a alteração da composição da 

fauna, o desequilíbrio ecológico, a destrui

mortandade de peixes. Entretanto, após a fase de desmonte e retorno do rio dos patos às 

condições naturais, a fauna aquática deverá se adaptar a essa nova condição.

7.3.2.3. Flora 

Os impactos sobre a flora deverão ocorre

locais que sofrerão intervenção para o desmonte da PCH. Entretanto, a magnitude desses 

impactos será muito pequena, uma vez que o tipo de solo no trecho de vazão reduzida não 

possibilitará o crescimento de vegetação ness

fortemente impactadas.  

Ao invés disso, com a recuperação das áreas que ficarão expostas deverá haver 

um impacto positivo para flora, principalmente no que diz respeito 

áreas de ocorrência de espécies endêmicas ou ameaçadas, efeito de borda e diversidade 

biológica.  

A alteração da paisagem também se apresentará como um impacto positivo, pois a 

desativação do empreendimento retornará o ambiente a sua situação natural sem as 

intervenções e o impacto visual que as estruturas da PCH causam.

7.3.3 Meio Antrópico 

Pouco considerados no planejamento de grandes empreendimentos, como é o caso 

das PCHs, dada sua “distância” em relação à época em que são feitos os estudos e sua efetiva 

concretização, os impactos ambientais relativos à fase de desativação ou desmonte podem 
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Com a formação do reservatório uma nova fauna adaptada a ambientes lênticos

deverá se desenvolver e com a desativação do mesmo, essa fauna será negativamente 

impactada e o ambiente deverá sofrer grandes alterações. 

Assim, deverá ocorrer como impacto negativo a alteração da composição da 

fauna, o desequilíbrio ecológico, a destruição de habitats, a dispersão de espécies e a 

mortandade de peixes. Entretanto, após a fase de desmonte e retorno do rio dos patos às 

condições naturais, a fauna aquática deverá se adaptar a essa nova condição.

Os impactos sobre a flora deverão ocorrer à jusante do empreendimento e nos 

locais que sofrerão intervenção para o desmonte da PCH. Entretanto, a magnitude desses 

impactos será muito pequena, uma vez que o tipo de solo no trecho de vazão reduzida não 

possibilitará o crescimento de vegetação nessa área e as demais áreas atingidas não serão 

Ao invés disso, com a recuperação das áreas que ficarão expostas deverá haver 

um impacto positivo para flora, principalmente no que diz respeito à abundância de espécies, 

cia de espécies endêmicas ou ameaçadas, efeito de borda e diversidade 

A alteração da paisagem também se apresentará como um impacto positivo, pois a 

desativação do empreendimento retornará o ambiente a sua situação natural sem as 

o impacto visual que as estruturas da PCH causam. 

Pouco considerados no planejamento de grandes empreendimentos, como é o caso 

das PCHs, dada sua “distância” em relação à época em que são feitos os estudos e sua efetiva 

pactos ambientais relativos à fase de desativação ou desmonte podem 
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Com a formação do reservatório uma nova fauna adaptada a ambientes lênticos 

deverá se desenvolver e com a desativação do mesmo, essa fauna será negativamente 

Assim, deverá ocorrer como impacto negativo a alteração da composição da 

ção de habitats, a dispersão de espécies e a 

mortandade de peixes. Entretanto, após a fase de desmonte e retorno do rio dos patos às 

condições naturais, a fauna aquática deverá se adaptar a essa nova condição. 

jusante do empreendimento e nos 

locais que sofrerão intervenção para o desmonte da PCH. Entretanto, a magnitude desses 

impactos será muito pequena, uma vez que o tipo de solo no trecho de vazão reduzida não 

a área e as demais áreas atingidas não serão 

Ao invés disso, com a recuperação das áreas que ficarão expostas deverá haver 

abundância de espécies, 

cia de espécies endêmicas ou ameaçadas, efeito de borda e diversidade 

A alteração da paisagem também se apresentará como um impacto positivo, pois a 

desativação do empreendimento retornará o ambiente a sua situação natural sem as 

Pouco considerados no planejamento de grandes empreendimentos, como é o caso 

das PCHs, dada sua “distância” em relação à época em que são feitos os estudos e sua efetiva 

pactos ambientais relativos à fase de desativação ou desmonte podem 
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apresentar consequências muitas vezes irreversíveis, em particular na estrutura sócio

econômica regional.  

Neste contexto, os impactos identificados no meio antrópico na 

desativação da PCH KM 19

na Área de Influência Indireta, notadamente devido à queda que pode ocorrer na dinâmica 

econômica regional, provocando alterações na estrutura urbano

por exemplo, as possibilidades de desenvolvimento regional. 

Particularmente com relação ao planejamento das infra

nesta fase que se fazem sentir os principais impactos sócio

planejamento prévio, quando não foram previstas formas para sua mitigação incorporando

na própria concepção, tendo em vista sua minimização, ou ainda, a potencialização dos 

impactos positivos. É principalmente, então, que se farão sentir os efeitos da adoção de 

estratégias de atuação desvinculadas do contexto regional e das possibilidades de promover 

um desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. A seguir são relacionados de forma 

individualizada os impactos previstos para a fase de desmonte da 

No caso de empreendimentos hidrelétricos

significativa quanto a entrada em operação da usina, fazendo

da mão de obra e das infraestruturas de apoio, que durante alguns anos, dinamizaram toda

economia regional e a organização social. Neste sen

provocar alterações nas condições de qualidade de vida nos municípios afetados de forma 

direta e indiretamente pelo empreendimento.

Com a desativação 

economia regional e local, 

serviços. Assim como, deverá ocorrer uma diminuição na arrecadação de tributos em função 

da redução na oferta de postos de traba

que estejam relacionadas com a operação do
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apresentar consequências muitas vezes irreversíveis, em particular na estrutura sócio

Neste contexto, os impactos identificados no meio antrópico na 

KM 19 são principalmente aqueles relacionados à evasão de população 

na Área de Influência Indireta, notadamente devido à queda que pode ocorrer na dinâmica 

econômica regional, provocando alterações na estrutura urbano-regional di

por exemplo, as possibilidades de desenvolvimento regional.  

Particularmente com relação ao planejamento das infra-estruturas de apoio, é 

nesta fase que se fazem sentir os principais impactos sócio-econômicos face à falta de 

évio, quando não foram previstas formas para sua mitigação incorporando

na própria concepção, tendo em vista sua minimização, ou ainda, a potencialização dos 

impactos positivos. É principalmente, então, que se farão sentir os efeitos da adoção de 

égias de atuação desvinculadas do contexto regional e das possibilidades de promover 

um desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. A seguir são relacionados de forma 

individualizada os impactos previstos para a fase de desmonte da PCH KM 19

caso de empreendimentos hidrelétricos, a fase de desativação pode ser tão 

significativa quanto a entrada em operação da usina, fazendo-se sentir os efeitos do desmonte 

obra e das infraestruturas de apoio, que durante alguns anos, dinamizaram toda

economia regional e a organização social. Neste sentido, a desativação da PCH 

provocar alterações nas condições de qualidade de vida nos municípios afetados de forma 

direta e indiretamente pelo empreendimento. 

desativação do empreendimento PCH KM 19 poderá ocorrer uma 

economia regional e local, em particular por meio da diminuição na 

deverá ocorrer uma diminuição na arrecadação de tributos em função 

oferta de postos de trabalho no setor terciário, notadamente 

que estejam relacionadas com a operação do empreendimento.  
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apresentar consequências muitas vezes irreversíveis, em particular na estrutura sócio-

Neste contexto, os impactos identificados no meio antrópico na fase de 

são principalmente aqueles relacionados à evasão de população 

na Área de Influência Indireta, notadamente devido à queda que pode ocorrer na dinâmica 

regional diminuindo assim, 

estruturas de apoio, é 

econômicos face à falta de 

évio, quando não foram previstas formas para sua mitigação incorporando-as 

na própria concepção, tendo em vista sua minimização, ou ainda, a potencialização dos 

impactos positivos. É principalmente, então, que se farão sentir os efeitos da adoção de 

égias de atuação desvinculadas do contexto regional e das possibilidades de promover 

um desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. A seguir são relacionados de forma 

KM 19.  

a fase de desativação pode ser tão 

se sentir os efeitos do desmonte 

obra e das infraestruturas de apoio, que durante alguns anos, dinamizaram toda a 

tido, a desativação da PCH KM 19 deverá 

provocar alterações nas condições de qualidade de vida nos municípios afetados de forma 

poderá ocorrer uma caída na 

em particular por meio da diminuição na compra de bens e 

deverá ocorrer uma diminuição na arrecadação de tributos em função 

, notadamente aquelas atividades 
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Como dito antes, a 

o mercado regional e local. Neste sentido, a 

para diminuir as atividades comerciais e de serviços no âmbito local. 

As atividades mais afetadas do setor terciário com a desativação da PCH 

deverão ser aquelas relacionadas ao comércio e serviços de âmbito l

como o turismo não deverão sofrer perdas com a desativação do empreendimento. 

Com a desativação 

economia regional e local, 

serviços. Essa situação deverá afetar a arrecadação de tributos e, consequentemente, as 

finanças dos municípios da área de estudo. 

A desativação ou desmonte do empreendimento PCH 

pouco a taxa de emprego nas zonas rural e 

deve ao fato dessas áreas dependerem basicamente das atividades relacionadas à agricultura e 

ao comércio.  
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dito antes, a desativação da PCH KM 19 poderá contribuir para 

local. Neste sentido, a desativação do empreendimento deverá contribuir 

r as atividades comerciais e de serviços no âmbito local.  

As atividades mais afetadas do setor terciário com a desativação da PCH 

deverão ser aquelas relacionadas ao comércio e serviços de âmbito local. Todavia, atividades 

como o turismo não deverão sofrer perdas com a desativação do empreendimento. 

desativação do empreendimento PCH KM 19 poderá ocorrer uma 

economia regional e local, em particular por meio da diminuição na 

Essa situação deverá afetar a arrecadação de tributos e, consequentemente, as 

finanças dos municípios da área de estudo.  

A desativação ou desmonte do empreendimento PCH KM 19

pouco a taxa de emprego nas zonas rural e urbana dos municípios da área de estudo. Isso se 

deve ao fato dessas áreas dependerem basicamente das atividades relacionadas à agricultura e 
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poderá contribuir para desaquecer 

ção do empreendimento deverá contribuir 

As atividades mais afetadas do setor terciário com a desativação da PCH KM 19 

ocal. Todavia, atividades 

como o turismo não deverão sofrer perdas com a desativação do empreendimento.  

poderá ocorrer uma caída na 

em particular por meio da diminuição na compra de bens e 

Essa situação deverá afetar a arrecadação de tributos e, consequentemente, as 

KM 19 deverá alterar muito 

urbana dos municípios da área de estudo. Isso se 

deve ao fato dessas áreas dependerem basicamente das atividades relacionadas à agricultura e 
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7.4 PROGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS CONSIDERANDO A 

ALTERNATIVA DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O prognóstico ambiental consiste na etapa do RAS que elabora cenários futuros 

do espaço proposto para a implantação do empreendimento PCH KM 19. A construção destes 

cenários hipotéticos é fundamentada no cenário atual, que é constituído pelo diagnóstico 

ambiental, e na avaliação dos impactos originados tanto na fase de planejamento, de 

implantação, como de operação, considerando-se, inclusive, a possibilidade de não 

implantação do empreendimento. No delineamento do prognóstico ambiental foi analisada a 

área de estudo sem o empreendimento, assim como esta mesma área com o empreendimento.    

7.4.1 Meio Físico 

-Clima  

Como já abordado no diagnóstico elaborado para o meio físico, a região onde se 

localizam os municípios da área de influência da PCH KM 19 apresenta algumas limitações 

para o desenvolvimento da agricultura intensiva, em função das condições climáticas e 

morfopedológicas.  

Com relação às condições climáticas, nos municípios da área de influência da 

PCH KM 19 predominam os tipos de clima Cfa e Cfb, ambos de origem subtropical, úmidos 

(mesotérmicos), que apresentam verões frescos, sem estação seca e com geadas severas. 

Embora o clima não apresente limitações extremas, algumas particularidades têm causado 

restrições significativas ao desenvolvimento das atividades agrícolas na região. 

A alta incidência de geadas que, dependendo do local, podem ocorrer desde o 

final de abril até o final de setembro, limita a possibilidade de plantio “precoce” apenas nas 

áreas mais altas das propriedades. Além disso, as geadas eliminam espécies vegetais de ciclo 

estival e as pastagens, diminuindo a disponibilidade de forragens para as criações no outono e 

no inverno. 
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Apesar da boa distribuição de chuvas durante o ano, podem ocorrer “veranicos” 

nos meses de novembro e dezembro, coincidindo com o florescimento do feijão das águas. A 

ocorrência de ciclos de seca na região também tem afetado as produções, em particular do 

fumo, conforme relato de agricultores locais. Nesse caso, tem sido tentado minimizar os 

riscos da estiagem com o manejo adequado do solo, possibilitando maior infiltração de água 

ao longo do perfil e o desenvolvimento de um sistema radicular mais profundo. 

Outro problema relacionado ao clima são as chuvas frequentes no período de 

colheita dos grãos, em particular do feijão, no mês de janeiro, causando perdas bastante 

significativas. 

A PCH KM 19 possui um reservatório muito pequeno (com apenas 0,8 ha de área 

alagada) e não deverá ocasionar alterações significativas no clima local ou da região. Assim, a 

instalação ou não instalação do empreendimento não terá influências diretas no clima. Por 

outro lado, deve-se levar em consideração que a não instalação de um empreendimento 

hidrelétrico poderá ensejar a instalação de um empreendimento termoelétrico movido a 

combustíveis fósseis em outro local, cujas emissões contribuem para o aquecimento global, 

conforme já abordados nos capítulos iniciais desse estudo. 

- Geologia 

A qualidade ambiental futura da região, na hipótese de não implantação do 

empreendimento proposto, pode ser analisada a partir de vários atributos quanto a geologia 

(erosão, assoreamento, deslizamento e sismicidade) e hidrogeologia (aquíferos). 

Geologicamente, não implantando a PCH, o processo erosivo que atualmente transporta solos 

e sedimentos para as drenagens e atingem o rio dos Patos continuará acontecendo, com 

contribuição ao assoreamento, mesmo que não seja um impacto tão forte nas áreas do entorno.  

Deslizamentos ocorrerão com pluviosidade anômala nas principais estradas de 

acesso do “platô” ao rio, quando os cortes atingirem camadas de folhelhos e diabásio. Não há 

registro de sismicidade na região nem mesmo por sismos induzidos. Sob o ponto de vista 

hidrogeológico, não há variação da potencialidade do aquífero em função das alterações do 
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nível do rio. Atualmente parte do sistema aqüífero contribui com a recarga do rio e que deverá 

ser mantido sem alteração com o empreendimento.  

Um aspecto a ser considerado diz respeito às ameaças observadas, tanto na área de 

estudo quanto no seu entorno, onde se destaca a intensa pressão antrópica através da 

exploração das atividades agrícolas, que culminaram com o esgotamento dos recursos 

naturais, especialmente do solo, dos recursos hídricos e florestais. Neste contexto, o grau de 

degradação ambiental decorrente de técnicas não conservativas de uso do solo, no qual a 

mecanização da agricultura constitui o principal vetor de degradação. 

A instalação do empreendimento, a nível local, proporcionará um maior cuidado 

com as características geológicas do entorno, haja vista que a sua manutenção é importante 

para reduzir efeitos de assoreamento, erosão e deslizamentos que afetam diretamente o 

reservatório e por consequência a operação do empreendimento. 

- Pedologia 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito às várias ameaças observadas, tanto 

na AID quanto no seu entorno, onde se destaca a histórica e intensa pressão antrópica através 

dos diversos ciclos das atividades econômicas, que culminaram com o esgotamento dos 

recursos naturais, especialmente do solo, dos recursos hídricos e florestais, e que ainda hoje 

pode ser percebida.  

Com relação aos solos dos municípios da AII da PCH KM 19, apesar de 

apresentarem fertilidade natural satisfatória, suas condições têm sido alteradas através do uso 

intensivo de agrotóxicos, também denominados de pesticidas ou praguicidas, e cuja finalidade 

é principalmente alcançar maior produtividade agrícola na cultura do fumo e, mais 

recentemente, na cultura da soja. 

No curto prazo essa utilização de agrotóxicos pode parecer uma solução para se 

combater a infestação de pragas e doenças nas plantações. Mas, no médio e longo prazo, o uso 

abusivo de agrotóxicos deverá trazer sérios comprometimentos para o meio ambiente, 
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especialmente aqueles relativos à contaminação do solo e da água, elementos fundamentais 

para o equilíbrio do sistema ecológico regional. 

Outro ponto que chama a atenção na área de influência da PCH KM 19 é que além 

de ser caracterizada pelo cultivo de culturas anuais, se caracteriza pela agricultura de 

subsistência (pequenos agricultores), e pelo extrativismo da erva-mate e da madeira. Embora 

inserida no bioma Floresta Ómbrófila Mista (floresta com araucárias), na área de influência da 

PCH KM 19 a ação dos madeireiros é bastante intensa e preocupante, provocando uma clara 

mudança da paisagem de matas nativas para florestas implantadas de Pinnus. Na região como 

um todo, a substituição das florestas nativas pelo plantio de Pinnus eliotis tem se tornado uma 

prática comum. 

Neste contexto, mesmo com a implantação de políticas públicas voltadas à 

conservação ambiental, ainda são necessários projetos e ações focados na conservação dos 

recursos naturais, assegurando odesenvolvimento da região dentro de uma perspectiva 

ambientalmente mais sustentável.  

Assim como no caso da geologia, os programas de recuperação de áreas 

degradadas e de reflorestamento com mata nativa na área da APP do reservatório, o apoio à 

revitalização da APP do rio dos patos no trecho do canal de adução e os programas de 

monitoramento deverão reduzir o efeito dos reflorestamentos com Pinnus e permitir uma 

melhora das características do solo. 

- Águas Superficiais 

Considerando que não haverá implantação de nenhum empreendimento ou 

atividade efetiva ou potencialmente impactante no local almejado, nas vizinhanças e/ou na 

mesma bacia hidrográfica, o cenário para a componente águas superficiais será o de 

imutabilidade, ou seja, serão mantidas as condições atuais dos recursos hídricos superficiais.  
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Desta forma, ainda que não haja a implantação, deve ser considerada que a 

participação do homem no meio continuará degradando os recursos hídricos superficiais da 

região. 

As águas do rio dos Patos e afluentes continuarão sofrendo com os impactos 

decorrentes da ocupação antrópica inadequada, gerando uma cadeia de impactos ambientais, 

que passa pela impermeabilização do solo, alterações na topografia, erosão das margens e 

assoreamento dos cursos d’água, perda das matas ciliares, diminuição da biodiversidade e 

aumento do escoamento superficial. Fatores estes que atuam diretamente na diminuição da 

qualidade da água do rio dos Patos e afluentes.  

Ainda, existe a problemática da contaminação provocada por meio do 

esgotamento sanitário in natura que, como visto na etapa de diagnóstico deste RAS, os 

parâmetros microbiológicos (contagem de coliformes totais e de Escherichia coli) foram as 

variáveis que tiveram maior peso negativo para que as águas do rio dos Patos não subissem de 

categoria na avaliação do índice de qualidade da água (IQA). Ainda, os efeitos da erosão, 

assoreamento e escoamento superficial, também contribuíram para que os parâmetros de 

avaliação turbidez e sólidos totais contribuíssem em menor monta, para que o IQA não 

atingisse um patamar com qualificação melhor para as águas do rio dos Patos.  

A instalação do empreendimento, mesmo impactante, tenderá a diminuir as 

interferências citadas acima, pela fiscalização constante das margens e pela recuperação da 

APP, como também com a implementação dos programas e medidas mitigatórias 

mencionados neste RAS.  

Destaca-se que, sem a implantação do empreendimento não serão executadas as 

atividades de pesquisa e de monitoramento da qualidade da água tangente as variáveis físico-

químicas, bacteriológicas e limnológicas, fatores estes que proporcionam o aumento de 

conhecimento sobre o elemento água e contribuem para instrumentalizar sua gestão e 

proteção da bacia hidrográfica.  
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Em função dos modos de vida historicamente arraigados da população os quais 

consistem no uso dos recursos hídricos sem a preocupação com sua conservação, o rio dos 

Patos tenderá a padrões de qualidade da água cada vez mais inferiores, salvo por imposição 

legal e uma atuação governamental fiscalizatória intensa.  

O uso da área, como visto in loco e apresentado neste RAS, promoverá a 

continuidade dos processos de degradação de pequena a média magnitude que atualmente 

incidem sobre a região, com efeitos diretos sobre os recursos hídricos.  

Ambos os cenários, ou seja, sem a implantação da PCH KM 19 ou com a sua 

implantação, requerem a manutenção continuada das APPs, uma vez que a mesma está 

intimamente ligada com a qualidade das águas superficiais. Todavia, esta é uma ambição que 

se apresenta dificultada em função da situação precária das comunidades regionais e da 

pequena viabilidade econômica das propriedades, pois apenas nas maiores propriedades 

locais, a proteção das faixas de APP deverão vir a ser observadas, especialmente nos casos de 

propriedades cujo uso do solo destina-se ao agronegócio. Esta condição, porém, é pouco 

verificada na região onde se pretende instalar a PCH. 

7.4.2 Meio Biótico 

A composição da comunidade biológica da região, na hipótese de não implantação 

do empreendimento proposto, pode ser analisada a partir do diagnóstico do meio biótico. Os 

dados primários e secundários apresentados no referido diagnóstico descrevem as condições 

das comunidades biológicas, dentro do contexto atual, no que se refere ao tipo de uso e 

manejo do solo. 

- Flora 

Considerando o cenário atual da flora, constituído pelo diagnóstico ambiental já 

realizado, constatou-se que os recursos naturais e as espécies nativas compõem uma parcela 

pequena das áreas de estudo e que os ambientes florestais presentes ao longo do Rio dos Patos 
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se resumem a meros fragmentos, muitos dos quais antropizados e compostos principalmente 

por vegetação secundária, não propiciando características de suporte por longo tempo. 

Dessa forma, a tendência tomando como base o cenário atual é de que continue a 

pressão sobre os recursos naturais na região, sobretudo em virtude da atividade agropecuária 

que avança sobre os remanescentes florestais, tendo como consequência a descaracterização 

do ambiente e o comprometimento do patrimônio genético da flora local. Sem a implantação 

do empreendimento, não são previstos planos ou programas para recuperar as matas ciliares, 

bastante alteradas na região, ou para monitorar a vegetação existente, ações estas que serão 

implantadas na concepção do empreendimento. Sem estes cuidados e sob a pressão das 

atividades antrópicas, a flora da região na hipótese de não instalação do empreendimento 

tende ao processo de degradação, com o comprometimento dos poucos remanescentes que 

ainda restam. 

- Mastofauna 

Considerando o cenário atual da mastofauna, constituído pelo diagnóstico 

ambiental já realizado, constatou-se que os recursos naturais dos quais as espécies dispõem 

atualmente são escassos e que os ambientes florestais presentes ao longo do Rio dos Patos são 

extremamente importantes para um elevado número de espécies da fauna silvestre, pois no 

entorno imediato e em diversos trechos do rio e dos seus afluentes, a vegetação florestal 

remanescente se resume a meros fragmentos, muitos dos quais antropizados e compostos 

principalmente por vegetação secundária, não propiciando características de suporte por longo 

tempo. 

As características físicas do ambiente em questão certamente são um reflexo do 

modelo de ocupação do lugar, ligado à cultura dos povos que ali habitam, não existindo 

perspectiva de mudança em curto prazo, considerando-se que no ambiente natural as 

mudanças não ocorrem na mesma velocidade das ações antrópicas. Deste modo, tendências 

podem ser previstas para as ações futuras e cenários diferentes podem ser construídos, de 

acordo com as possibilidades futuras para a região, os quais podem levar ao desencadeamento 

de consequências na não construção da pequena central hidroelétrica, hipótese que deve ser 
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considerada conjuntamente com a não execução das medidas compensatórias e mitigadoras 

dos impactos, as quais teriam consequências positivas para além das áreas de influência do 

empreendimento PCH KM 19 (ADA, AID, AII) e que estão aliadas ao conjunto das obras. 

Dentre estas, podem ser aventadas as seguintes consequências da não construção: 

1. O estreitamento do nicho para a maioria das espécies que compõem a 

mastofauna local continuará a progredir principalmente por dois motivos: perda de habitat e 

descaracterização do seu ambiente imediato, principalmente das áreas de preservação 

permanente, que não são respeitadas na região, e que por força do empreendimento seriam 

mantidas e restauradas; 

2. O verdadeiro potencial de utilização dos recursos naturais da região, conciliado 

com um desenvolvimento sustentável em todos os seus aspectos, poderia deixar de ser 

considerado, tendo-se em vista o esquecimento pelo qual passam as regiões menos 

desenvolvidas do nosso Estado; 

3. O comprometimento do patrimônio genético das populações naturais da fauna 

e flora silvestres da região seria certo, tendo-se em vista a falta de monitoramento e de 

valorização do mesmo em função de alternativas sustentáveis para o uso do potencial 

turístico. 

- Avifauna 

Considerando o cenário atual da avifauna, constituído pelo diagnóstico ambiental 

já realizado, constatou-se uma comunidade bastante rica em diversidade de espécies, que de 

certa maneira é um reflexo das características físicas do local que oferecem as condições de 

suporte para as diversas populações que ali ocorrem. No entanto, constatou-se também que 

existem tendências que podem fomentar a instalação de cenários diferentes, de acordo com as 

possibilidades futuras para a região, os quais podem levar ao desencadeamento de 

consequências na não instalação da pequena central hidroelétrica, hipótese que deve ser 

considerada conjuntamente com a não execução das medidas compensatórias, mitigadoras e 

potencializadoras dos impactos, as quais vêm aliadas ao conjunto das obras. 
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As populações naturais continuarão a ter o seu nicho reduzido, principalmente por 

dois motivos:  

1. Perda de habitat; 

2. Descaracterização do seu ambiente imediato, principalmente das áreas de 

preservação permanente, que não são respeitadas na região, e que por força do 

empreendimento seriam mantidas e restauradas; 

3. O verdadeiro potencial de utilização dos recursos naturais da região, conciliado 

com um desenvolvimento sustentável em todos os seus aspectos, poderia deixar de ser 

considerado, tendo-se em vista o esquecimento pelo qual passam as regiões menos 

desenvolvidas do nosso Estado; 

4. O comprometimento do patrimônio genético das populações naturais da 

avifauna da região seria certo, tendo-se em vista a falta de monitoramento e de valorização do 

mesmo em função de alternativas sustentáveis para o uso do potencial turístico. 

- Herpetofauna 

Durante o período dos trabalhos de campo para elaboração do diagnóstico do 

meio biótico foram visualizadas apenas duas espécies de anfíbios (Elachistocleisovalis e 

Scinax perereca) e nenhum réptil foi encontrado. Entretanto, os dados obtidos através da 

aplicação de questionários aos moradores locais e revisão bibliográfica apontaram para a 

ocorrência provável de 18 espécies de anfíbios e 31 espécies de répteis. Neste contexto é 

possível projetar para um cenário futuro a redução da biodiversidade herpetofaunística, com 

predominância de espécies que se adaptam às áreas antropizadas. A manutenção da 

biodiversidade depende da disponibilidade de áreas naturais sem perturbações externas para 

estabelecimento das populações. 
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- Ictiofauna 

A ictiofauna da microbacia do Rio dos Patos foi representada no diagnóstico do 

meio biótico por baixa riqueza de espécies de peixes, com predominância de espécies 

oportunistas, que apresentam plasticidade alimentar, predominantes em ambientes alterados, 

com baixa diversidade de recursos. Tal composição ictiofaunística é uma consequência das 

condições ambientais em que se encontra a área de estudo. Conforme já demonstrado ao 

longo deste Relatório Ambiental Simplificado (RAS), a atividade predominante na região é a 

agricultura e existem outros empreendimentos hidrelétricos a montante, que acabam 

impactando na ictiofauna da região. 

Na área de estudo e no seu entorno, onde se destaca a intensa pressão antrópica 

ocorre o comprometimento dos recursos naturais, dentre eles o declínio da diversidade da 

ictiofauna. Moradores da região relatam que espécies de peixes de grande porte, tais como o 

Dourado (Salminus brasiliensis), não são vistos na região há mais de dez anos. A tendência 

tomando como base o cenário atual é que continue ocorrendo de forma gradativa o 

empobrecimento genético e populacional de peixes caso não sejam tomadas medidas de 

recuperação de áreas de preservação permanente, monitoramento da qualidade de efluentes 

lançados aos rios e fiscalização ambiental.  

- Macroinvertebrados bentônicos 

Com relação à macrofauna bentônica, as condições ambientais atuais favorecem o 

estabelecimento de organismos bentônicos tolerantes a impactos antrópicos. Dentre os quais 

se destacam as famílias Chironomidae (ordem Diptera) e Hydropsychydae (ordem 

Trichoptera), comumente abundantes em microbacias agrícolas. 

O uso da macrofauna bentônica para avaliação biológica da qualidade da água nas 

áreas sob influência do empreendimento indicou que os recursos hídricos da região são 

afetados negativamente pelas atividades antrópicas nestas microbacias.  
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Ao utilizar os organismos bentônicos como bioindicadores da integridade 

ambiental, o índice BWMP’ (BiologicalMonitoringWorkingParty System) indicou que são 

evidentes os efeitos de poluição. Desta forma, pode-se inferir que na permanência das 

condições do cenário atual, existe a tendência de homogeneidade da comunidade bentônica, 

no qual predominará organismos tolerantes. 

- Vetores epidemiológicos 

Conforme dados apresentados no diagnóstico ambiental, a região não apresenta 

atualmente problemas com vetores epidemiológicos. Entretanto, caso ocorra expansão da 

ocupação irregular de áreas de preservação permanente (APP) poderá a médio e longo prazo 

gerar condições favoráveis para o surgimento de espécies transmissoras de doenças. Neste 

sentido, cabe ressaltar que é de grande importância que sejam aplicadas ações de recuperação 

das APPs bem como o monitoramento da incidência de vetores de veiculação hídrica e 

terrestre.  

- Conclusão 

Pode-se concluir que na hipótese de não instalação do empreendimento, as 

condições ambientais atuais tendem a contribuir para o declínio da biodiversidade local. 

Entretanto, cabe lembrar que caso o empreendimento venha a ser instalado, os programas 

ambientais propostos, além de mitigar e controlar os possíveis impactos ambientais 

ocasionados pela implantação do empreendimento, deverão ter como premissa a recuperação 

das áreas de preservação permanente, o florestamento das regiões de entorno e o controle e 

monitoramento da qualidade da água, bem como o incentivo a pesquisas científicas que 

possam subsidiar ações de conservação e manutenção dos recursos naturais. 

7.4.3 Meio Antrópico 

A qualidade ambiental futura da região, na hipótese de não implantação do 

empreendimento proposto, pode ser analisada a partir do desenho de dois cenários. O primeiro 
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toma como base o uso do solo tal qual a situação presente, ou seja, o uso intensivo do solo por 

atividades agrícolas.  

O diagnóstico do meio socioeconômico caracteriza bem a situação atual da área 

de estudo. Um aspecto a ser considerado diz respeito às ameaças observadas, tanto na área de 

estudo quanto no seu entorno, onde se destaca a intensa pressão antrópica através da 

exploração das atividades agrícolas, que culminaram com o esgotamento dos recursos 

naturais, especialmente do solo, dos recursos hídricos e florestais. Neste contexto, o grau de 

degradação ambiental decorrente de técnicas não conservativas de uso do solo, no qual a 

mecanização da agricultura constitui o principal vetor de degradação. 

Esta tendência, notadamente com a piora progressiva da qualidade ambiental da 

região,deve se dar com a perda gradativa de ambientes e da riqueza de espécies pela 

superexploração dos recursos naturais. Neste cenário a exploração dos recursos naturais da 

área de influência da PCH KM 19 e de seu entorno continuariam acontecendo tal qual a 

situação presente, posto que a mesma ainda carece de um sistema eficaz de fiscalização 

ambiental. A perda da biodiversidade estaria ocorrendo nos níveis genético e populacionais, 

com impacto direto sobre as comunidades bióticas e sobre a paisagem. 

O segundo cenário leva em conta a qualidade de vida da população nos 

municípios da área de estudo, nos quais o IDH-M é identificado como abaixo do índice médio 

do Estado do Paraná. A baixa frequência escolar por parte das crianças e jovens, e a 

considerável taxa de mortalidade infantil são indicadores que representam a situação social 

atual da microrregião. Em todos os municípios da área de estudo a taxa de pobreza é superior 

a 40%, o que representa mais que o dobro da média no Estado do Paraná. 

Nesse panorama de carências, fica evidente a necessidade de atividades produtivas 

de caráter permanente que gerem emprego e renda para a população local. Também se faz 

necessário melhorar os equipamentos sociais que possibilitem melhor qualidade de vida para 

a população dos municípios da área de estudo. 
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O resultado da análise quantitativa da matriz ambiental dos impactos para o meio 

socioeconômico mostra os impactos positivos que ocorrerão com a implantação da PCH KM 

19. Considerando os componentes analisados, os maiores efeitos positivos do 

empreendimento são a geração de empregos e renda, melhoria da infraestrutura viária e 

aumento da receita tributária, crescimento da economia, inclusive abrindo perspectivas em 

relação a setores da economia como alimentação, comércio e serviços locais, proporcionando 

desenvolvimento socioeconômico em todos os níveis, criando uma gama diferenciada de 

reflexos positivos na economia local e regional. 

No que se refere aos usos da água, devido às características do local de instalação 

do empreendimento, esses não deverão ser alterados com o tempo. Apesar do potencial para 

turismo aquático que poderia perfeitamente complementar outras atividades turísticas dos 

municípios atingidos, a região não possui incentivo o suficiente para o seu desenvolvimento. 

A instalação da PCH juntamente com seus programas ambientais propiciaria o 

aproveitamento desse potencial que produziria uma série de impactos positivos para o meio 

socioeconômico. 
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8. PROGRAMAS AMBIENTAIS

Com base na avaliação dos impactos ambientais, foram identificados programas 

ambientais que podem prevenir, minimizar e/ou compensar os impactos negativos da 

implementação do empreendimento, bem como programas que possam maximizar os 

impactos benéficos do projeto. 

Visando tanto a recuperação quanto a conservação do meio ambiente, bem como o 

maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelo empreendimento, foram 

propostos os programas ambientais descritos a seguir cujos detalhamentos serão apres

no RDPA (Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais).

8.1.PLANO DE MONITORAMENTO DAS CONDICIONANTES 

O Plano de Monitoramento das Condicionantes Físicas tem como 

controlar e monitorar propriedades físicas do local, para que não

modificados de forma irregular. Nisso poderão ser identificados indicadores de qualidade do 

cenário físico para que posteriormente ocorram análises para garantir uma melhor qualidade 

do rio e do seu entorno. 

8.1.1. Programa de Monitoramento

- Objetivos 

O objetivo deste programa é obter com periodicidade informações sobre as 

condições da estabilidade de taludes e encostas e condições de controle estrutural do solo na 

região onde será instalada a PCH. Isso permite

boçorocas nas áreas de influência do empreendimento (ADA e AID) de forma a subsidiar 

ações para o bom funcionamento do mesmo. O programa também visa interagir no controle 

da qualidade das águas superficiais colab

sólidos provenientes das obras civis. 
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AMBIENTAIS 

Com base na avaliação dos impactos ambientais, foram identificados programas 

ambientais que podem prevenir, minimizar e/ou compensar os impactos negativos da 

implementação do empreendimento, bem como programas que possam maximizar os 

projeto.  

Visando tanto a recuperação quanto a conservação do meio ambiente, bem como o 

maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelo empreendimento, foram 

s ambientais descritos a seguir cujos detalhamentos serão apres

no RDPA (Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais).  

DE MONITORAMENTO DAS CONDICIONANTES FÍSICAS

O Plano de Monitoramento das Condicionantes Físicas tem como 

controlar e monitorar propriedades físicas do local, para que não sejam deteriorados ou 

modificados de forma irregular. Nisso poderão ser identificados indicadores de qualidade do 

cenário físico para que posteriormente ocorram análises para garantir uma melhor qualidade 

e Monitoramento das Condicionantes Geológicas

O objetivo deste programa é obter com periodicidade informações sobre as 

condições da estabilidade de taludes e encostas e condições de controle estrutural do solo na 

região onde será instalada a PCH. Isso permite verificar a vulnerabilidade de formação de 

boçorocas nas áreas de influência do empreendimento (ADA e AID) de forma a subsidiar 

ações para o bom funcionamento do mesmo. O programa também visa interagir no controle 

da qualidade das águas superficiais colaborando para a diminuição da poluição hídrica por 

sólidos provenientes das obras civis.  
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Com base na avaliação dos impactos ambientais, foram identificados programas 

ambientais que podem prevenir, minimizar e/ou compensar os impactos negativos da 

implementação do empreendimento, bem como programas que possam maximizar os 

Visando tanto a recuperação quanto a conservação do meio ambiente, bem como o 

maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelo empreendimento, foram 

s ambientais descritos a seguir cujos detalhamentos serão apresentados 

FÍSICAS 

O Plano de Monitoramento das Condicionantes Físicas tem como objetivo 

sejam deteriorados ou 

modificados de forma irregular. Nisso poderão ser identificados indicadores de qualidade do 

cenário físico para que posteriormente ocorram análises para garantir uma melhor qualidade 

as Condicionantes Geológicas 

O objetivo deste programa é obter com periodicidade informações sobre as 

condições da estabilidade de taludes e encostas e condições de controle estrutural do solo na 

verificar a vulnerabilidade de formação de 

boçorocas nas áreas de influência do empreendimento (ADA e AID) de forma a subsidiar 

ações para o bom funcionamento do mesmo. O programa também visa interagir no controle 

orando para a diminuição da poluição hídrica por 
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Este programa caracteriza

impactos ambientais que atinge.

- Justificativa

As mudanças nas características ambientais que

dafutura PCH, sobretudo nos locais de instalação das estruturas, poderão carrear sedimentos e 

lixiviar particulados finos para sistemas de drenagem à montante e à jusante das obras civis, 

incluindo caminhos de acesso. A m

aparecimento de anomalias devido à falta ou má manutenção, proteção inadequada do talude e 

erosão superficial.  

Com relação às águas superficiais, a manutenção geotécnica diminui a 

suscetibilidade do rio do

especialmente em relação à quantidade de sólidos totais (ST). As instabilidades deste 

parâmetro (ST) estão relacionadas diretamente às atividades da construção da usina, as quais 

promovem remoções elevadas de solo, terra e rocha, gerando progressão nos níveis de sólidos 

na água e provocando, como resultado, o acréscimo no parâmetro turbidez das águas do rio 

dos Patos. 

Além disso, as informações deste programa poderão subsidiar ações que visem a 

conservação das estradas e acessos após a instalação do empreendimento, assim como, 

avaliações do órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento.

- Metodologia

O Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas na área de 

influência do futuro empreendimento deverá contemplar a análise de processos de 

ravinamento, recalques, depressões e movimentos de massa em toda a Área Diretamente 

Afetada (ADA), especificamente na área de instalação do reservatório do futuro 

empreendimento e em trechos a mo
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Este programa caracteriza-se como uma medida de natureza controladora dos 

impactos ambientais que atinge. 

Justificativa 

As mudanças nas características ambientais que ocorrerão nas áreas de influência 

dafutura PCH, sobretudo nos locais de instalação das estruturas, poderão carrear sedimentos e 

lixiviar particulados finos para sistemas de drenagem à montante e à jusante das obras civis, 

incluindo caminhos de acesso. A manutenção geotécnica da estrutura do solo evita o 

aparecimento de anomalias devido à falta ou má manutenção, proteção inadequada do talude e 

Com relação às águas superficiais, a manutenção geotécnica diminui a 

suscetibilidade do rio dos Patos às alterações dos parâmetros da qualidade da água, 

especialmente em relação à quantidade de sólidos totais (ST). As instabilidades deste 

parâmetro (ST) estão relacionadas diretamente às atividades da construção da usina, as quais 

elevadas de solo, terra e rocha, gerando progressão nos níveis de sólidos 

na água e provocando, como resultado, o acréscimo no parâmetro turbidez das águas do rio 

Além disso, as informações deste programa poderão subsidiar ações que visem a 

ervação das estradas e acessos após a instalação do empreendimento, assim como, 

avaliações do órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento.

Metodologia 

Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas na área de 

o empreendimento deverá contemplar a análise de processos de 

ravinamento, recalques, depressões e movimentos de massa em toda a Área Diretamente 

Afetada (ADA), especificamente na área de instalação do reservatório do futuro 

empreendimento e em trechos a montante e a jusante do mesmo em cortes e aterros nas 
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se como uma medida de natureza controladora dos 

ocorrerão nas áreas de influência 

dafutura PCH, sobretudo nos locais de instalação das estruturas, poderão carrear sedimentos e 

lixiviar particulados finos para sistemas de drenagem à montante e à jusante das obras civis, 

anutenção geotécnica da estrutura do solo evita o 

aparecimento de anomalias devido à falta ou má manutenção, proteção inadequada do talude e 

Com relação às águas superficiais, a manutenção geotécnica diminui a 

s Patos às alterações dos parâmetros da qualidade da água, 

especialmente em relação à quantidade de sólidos totais (ST). As instabilidades deste 

parâmetro (ST) estão relacionadas diretamente às atividades da construção da usina, as quais 

elevadas de solo, terra e rocha, gerando progressão nos níveis de sólidos 

na água e provocando, como resultado, o acréscimo no parâmetro turbidez das águas do rio 

Além disso, as informações deste programa poderão subsidiar ações que visem a 

ervação das estradas e acessos após a instalação do empreendimento, assim como, 

avaliações do órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento. 

Programa de Monitoramento das Condicionantes Geológicas na área de 

o empreendimento deverá contemplar a análise de processos de 

ravinamento, recalques, depressões e movimentos de massa em toda a Área Diretamente 

Afetada (ADA), especificamente na área de instalação do reservatório do futuro 

ntante e a jusante do mesmo em cortes e aterros nas 
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estradas de acesso. Durante a etapa de elaboração do projeto do empreendimento deverão ser 

determinadas as técnicas que serão adotadas para o controle dos impactos.

Tais processos geológicos poderão ser 

equipamentos como drenos internos e poços de alívio. Os drenos são estruturas que propiciam 

a diminuição de energia das águas pluviais que interceptam e descarregam o fluxo com 

segurança. Incluem-se o dreno de pé, o t

os poços são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos potenciais das sub

pressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes. Tais sub

erosão interna do material do talude. Os poços ajudam também a controlar a direção e a 

quantidade de fluxo. 

As técnicas citadas acima também reforçam a diminuição do carreamento de 

material de baixa granulometria, o qual tem tendência de permanecer sobrenadando, 

implicando na geração de impactos secundários na qualidade das águas e no incremento da 

produtividade biológica, que por consequência podem fomentar problemas à fauna aquática.

Outros métodos previstos de controle dos impactos são: gabiões, canaletas, 

entelamento, escadas e poços com monitoramento do regime pluviométrico, vazões, 

velocidade de fluxo e a instalação de sistemas de fendas.

- Período de Execução

O referido programa deverá ser implantado na fase de instalação do futuro 

empreendimento e deverá permanecer durante 

PCH, é de fundamental importância o monitoramento continuado das fundações através de 

medições da vazão dos afluentes e leitura dos drenos e piezômetros, colocados no corpo da 

barragem e a jusante desta. 
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estradas de acesso. Durante a etapa de elaboração do projeto do empreendimento deverão ser 

determinadas as técnicas que serão adotadas para o controle dos impactos.

processos geológicos poderão ser controlados a partir da implantação de 

equipamentos como drenos internos e poços de alívio. Os drenos são estruturas que propiciam 

a diminuição de energia das águas pluviais que interceptam e descarregam o fluxo com 

se o dreno de pé, o tapete horizontal e o dreno vertical (ou inclinado). Já 

os poços são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos potenciais das sub

pressões dos materiais mais permeáveis, subjacentes. Tais sub-pressões podem acarretar 

al do talude. Os poços ajudam também a controlar a direção e a 

As técnicas citadas acima também reforçam a diminuição do carreamento de 

material de baixa granulometria, o qual tem tendência de permanecer sobrenadando, 

ação de impactos secundários na qualidade das águas e no incremento da 

produtividade biológica, que por consequência podem fomentar problemas à fauna aquática.

Outros métodos previstos de controle dos impactos são: gabiões, canaletas, 

e poços com monitoramento do regime pluviométrico, vazões, 

velocidade de fluxo e a instalação de sistemas de fendas. 

de Execução 

O referido programa deverá ser implantado na fase de instalação do futuro 

empreendimento e deverá permanecer durante o período de operação. Após a construção da 

PCH, é de fundamental importância o monitoramento continuado das fundações através de 

medições da vazão dos afluentes e leitura dos drenos e piezômetros, colocados no corpo da 
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estradas de acesso. Durante a etapa de elaboração do projeto do empreendimento deverão ser 

determinadas as técnicas que serão adotadas para o controle dos impactos. 

controlados a partir da implantação de 

equipamentos como drenos internos e poços de alívio. Os drenos são estruturas que propiciam 

a diminuição de energia das águas pluviais que interceptam e descarregam o fluxo com 

apete horizontal e o dreno vertical (ou inclinado). Já 

os poços são instalados junto ao pé dos taludes, para reduzir os danos potenciais das sub-

pressões podem acarretar 

al do talude. Os poços ajudam também a controlar a direção e a 

As técnicas citadas acima também reforçam a diminuição do carreamento de 

material de baixa granulometria, o qual tem tendência de permanecer sobrenadando, 

ação de impactos secundários na qualidade das águas e no incremento da 

produtividade biológica, que por consequência podem fomentar problemas à fauna aquática. 

Outros métodos previstos de controle dos impactos são: gabiões, canaletas, 

e poços com monitoramento do regime pluviométrico, vazões, 

O referido programa deverá ser implantado na fase de instalação do futuro 

o período de operação. Após a construção da 

PCH, é de fundamental importância o monitoramento continuado das fundações através de 

medições da vazão dos afluentes e leitura dos drenos e piezômetros, colocados no corpo da 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

8.1.2. Programa de Monitoramento 

- Objetivos 

O Programa de Monitoramento de Sedimentação é de natureza controladora e 

como objetivo monitorar as alterações no transporte de sedimentos no rio dos Patos causadas 

pela instalação do empreendimento. O programa também irá auxiliar na manutenção da 

qualidade das águas superficiais, pois a presença de sedimentos nos cursos d’águ

vários problemas que podem afetar a operação do reservatório e do canal, favorecendo a 

poluição física e química, trazendo prejuízos à vida aquática e ao 

empreendimento. 

- Justificativa 

A construção do barramento interrompe o t

podendo causar sedimentação ao longo do reservatório e também em trechos a jusante do 

barramento. O depósito excessivo de sedimentos além de diminuir a capacidade de 

armazenamento do reservatório, pode causar diverso

Do ponto de vista da qualidade das águas superficiais

reservatório também contribui para o processo de eutrofização

orgânico transportado para dentro do lago é decomposto e d

disponível é utilizado. Os sedimentos em suspensão aceleram as atividades biológicas por 

carregarem nutrientes, que em ação conjunta com eventual material orgânico presente no 

reservatório,favorecem condições para o desenvol

oxigênio dissolvido na água. 

fundo do reservatório. 

Ainda, a sedimentação pode alterar as variáveis físicas, químicas e biológicas da 

água represada no reservatório como temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, 

radiação solar subaquática, material em suspensão, clorofila 
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e Monitoramento de Sedimentação 

O Programa de Monitoramento de Sedimentação é de natureza controladora e 

como objetivo monitorar as alterações no transporte de sedimentos no rio dos Patos causadas 

pela instalação do empreendimento. O programa também irá auxiliar na manutenção da 

qualidade das águas superficiais, pois a presença de sedimentos nos cursos d’águ

vários problemas que podem afetar a operação do reservatório e do canal, favorecendo a 

poluição física e química, trazendo prejuízos à vida aquática e ao 

 

A construção do barramento interrompe o transporte natural 

podendo causar sedimentação ao longo do reservatório e também em trechos a jusante do 

barramento. O depósito excessivo de sedimentos além de diminuir a capacidade de 

armazenamento do reservatório, pode causar diversos danos ao meio físico e biótico. 

Do ponto de vista da qualidade das águas superficiais, a sedimentação de um 

reservatório também contribui para o processo de eutrofização, uma vez que, o material 

orgânico transportado para dentro do lago é decomposto e durante este processo o oxigênio 

. Os sedimentos em suspensão aceleram as atividades biológicas por 

carregarem nutrientes, que em ação conjunta com eventual material orgânico presente no 

favorecem condições para o desenvolvimento acelerado de plantas, utilizando o 

oxigênio dissolvido na água. Estas plantas e animais por sua vez, morrem e acumulam

Ainda, a sedimentação pode alterar as variáveis físicas, químicas e biológicas da 

reservatório como temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, 

radiação solar subaquática, material em suspensão, clorofila a e b, feofitina

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-180 

O Programa de Monitoramento de Sedimentação é de natureza controladora e tem 

como objetivo monitorar as alterações no transporte de sedimentos no rio dos Patos causadas 

pela instalação do empreendimento. O programa também irá auxiliar na manutenção da 

qualidade das águas superficiais, pois a presença de sedimentos nos cursos d’água ocasionam 

vários problemas que podem afetar a operação do reservatório e do canal, favorecendo a 

poluição física e química, trazendo prejuízos à vida aquática e ao funcionamento do 

ransporte natural de sedimentos do rio, 

podendo causar sedimentação ao longo do reservatório e também em trechos a jusante do 

barramento. O depósito excessivo de sedimentos além de diminuir a capacidade de 

s danos ao meio físico e biótico.  

a sedimentação de um 

uma vez que, o material 

urante este processo o oxigênio 

. Os sedimentos em suspensão aceleram as atividades biológicas por 

carregarem nutrientes, que em ação conjunta com eventual material orgânico presente no 

vimento acelerado de plantas, utilizando o 

Estas plantas e animais por sua vez, morrem e acumulam-se no 

Ainda, a sedimentação pode alterar as variáveis físicas, químicas e biológicas da 

reservatório como temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, 

, feofitina, as concentrações 
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de nutrientes como nitrogênio e fósforo total

bentônica. 

Portanto, é essencial para a qualidade das águas superficiais que o 

acompanhamento dos níveis de sedimentação seja periódico e "

permita avaliar quantitativamente a deposição de material orgânico e inorgânico e seus ef

nas características limnológicas do sistema.

O Programa de Monitoramento de Sedimentação é, desta maneira, essencial para 

verificação e controle da ocorrência deste processo. 

 

- Metodologia 

O Programa consiste em monitorar os pontos mais sujeitos a 

sedimentação. Inicialmente

influência do reservatório se estendem para montante e para jusante, não se distribuindo 

uniformemente mesmo dentro do lago.

Devem ser monitorados o aparecimento

do remanso constituído pela deposição de montante (

fenômeno hidráulico, sendo também remontante à medida que aumentam os depósitos nessa 

área, das deposições de dentro do reservat

margem (overbank) e dos depósitos do leito (

também os depósitos de várzea (ou de planície).

Estudos comparativos a partir de imagens de satélite, ou levantamentos 

aerofotogramétricos obtidos em épocas diferentes poderão ser utilizados, pois permitem a 

obtenção de diversas informações sobre as transformações sofridas na área de interesse do 

aproveitamento. 
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de nutrientes como nitrogênio e fósforo total, bem como afetar indiretamente a comunidade

Portanto, é essencial para a qualidade das águas superficiais que o 

acompanhamento dos níveis de sedimentação seja periódico e "in situ

permita avaliar quantitativamente a deposição de material orgânico e inorgânico e seus ef

nas características limnológicas do sistema. 

O Programa de Monitoramento de Sedimentação é, desta maneira, essencial para 

verificação e controle da ocorrência deste processo.  

 

O Programa consiste em monitorar os pontos mais sujeitos a 

sedimentação. Inicialmente,precisa-se considerar que sedimentos que se depositam pela 

influência do reservatório se estendem para montante e para jusante, não se distribuindo 

uniformemente mesmo dentro do lago. 

Devem ser monitorados o aparecimento e crescimento dos denominados depósitos 

do remanso constituído pela deposição de montante (backwaterdeposit

fenômeno hidráulico, sendo também remontante à medida que aumentam os depósitos nessa 

área, das deposições de dentro do reservatório denominadas de delta, dos depósitos de 

) e dos depósitos do leito (bottom-set deposit). Devem ser observados 

também os depósitos de várzea (ou de planície). 

Estudos comparativos a partir de imagens de satélite, ou levantamentos 

ogramétricos obtidos em épocas diferentes poderão ser utilizados, pois permitem a 

obtenção de diversas informações sobre as transformações sofridas na área de interesse do 
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afetar indiretamente a comunidade 

Portanto, é essencial para a qualidade das águas superficiais que o 

in situ" e que este também 

permita avaliar quantitativamente a deposição de material orgânico e inorgânico e seus efeitos 

O Programa de Monitoramento de Sedimentação é, desta maneira, essencial para 

O Programa consiste em monitorar os pontos mais sujeitos a erosão e 

que sedimentos que se depositam pela 

influência do reservatório se estendem para montante e para jusante, não se distribuindo 

e crescimento dos denominados depósitos 

backwaterdeposit), em referência ao 

fenômeno hidráulico, sendo também remontante à medida que aumentam os depósitos nessa 

ório denominadas de delta, dos depósitos de 

). Devem ser observados 

Estudos comparativos a partir de imagens de satélite, ou levantamentos 

ogramétricos obtidos em épocas diferentes poderão ser utilizados, pois permitem a 

obtenção de diversas informações sobre as transformações sofridas na área de interesse do 
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Para o monitoramento deve

Assoreamento de Reservatórios), com a execução de levantamento topo

sistemático do reservatório para determinação da disponibilidade hídrica através das novas 

curvas cota x área x volume, verificação da nova forma do reservatório, do

sedimentos e de outras informações

confrontados com as análises sugeridas no Programa de Monitoramento e Controle da 

Qualidade da Água Superficial, em especial ao parâmetro sólidos totais (S

- Período de Execução

O programa deve ser executado na fase de operação do empreendimento e para o 

caso da PCH KM 19, por tratar

repetido a cada dois anos. Caso a repetição de um levantamento in

assoreamento, então esse espaçamento pode ser maior, devendo procurar estar vigilante 

quanto às transformações antrópicas que ocorrem na bacia pela ocupação de terras, que 

causam o aumento da erosão.

8.1.3. Programa de Monitoramento d

- Objetivo 

O Programa de Monitoramento do Microclima Local é de natureza controladora e 

tem como objetivo acompanhar a evolução dos parâmetros meteorológicos locais, antes e 

após a instalação do reservatório da 

relacionados a alteração do microclima e dos padrões de vento que poderão vir a ocorrer com 

a construção do empreendimento.

- Justificativa 

Apesar do clima da área de influência ser dominado por c

que atuam em nível macro

algumas condições locais do clima (microclima), isto é, introduzir modificações em algumas 
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Para o monitoramento deve-se seguir orientação da ANEEL (Guia de Ava

Assoreamento de Reservatórios), com a execução de levantamento topo

sistemático do reservatório para determinação da disponibilidade hídrica através das novas 

curvas cota x área x volume, verificação da nova forma do reservatório, do

de outras informações pertinentes. Os resultados também deverão ser 

confrontados com as análises sugeridas no Programa de Monitoramento e Controle da 

Qualidade da Água Superficial, em especial ao parâmetro sólidos totais (S

de Execução 

O programa deve ser executado na fase de operação do empreendimento e para o 

, por tratar-se de um pequeno reservatório, esse levantamento deve ser 

repetido a cada dois anos. Caso a repetição de um levantamento indique pequena variação do 

assoreamento, então esse espaçamento pode ser maior, devendo procurar estar vigilante 

quanto às transformações antrópicas que ocorrem na bacia pela ocupação de terras, que 

causam o aumento da erosão. 

de Monitoramento do Microclima Local 

O Programa de Monitoramento do Microclima Local é de natureza controladora e 

tem como objetivo acompanhar a evolução dos parâmetros meteorológicos locais, antes e 

o reservatório da PCH KM 19, a fim de minimizar os impactos 

relacionados a alteração do microclima e dos padrões de vento que poderão vir a ocorrer com 

a construção do empreendimento. 

 

Apesar do clima da área de influência ser dominado por circulações atmosféricas 

que atuam em nível macro-escalar, a formação do reservatório da PCH KM 19

algumas condições locais do clima (microclima), isto é, introduzir modificações em algumas 
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se seguir orientação da ANEEL (Guia de Avaliação de 

Assoreamento de Reservatórios), com a execução de levantamento topo-hidrográfico 

sistemático do reservatório para determinação da disponibilidade hídrica através das novas 

curvas cota x área x volume, verificação da nova forma do reservatório, do cone de dejeção de 

. Os resultados também deverão ser 

confrontados com as análises sugeridas no Programa de Monitoramento e Controle da 

Qualidade da Água Superficial, em especial ao parâmetro sólidos totais (ST). 

O programa deve ser executado na fase de operação do empreendimento e para o 

se de um pequeno reservatório, esse levantamento deve ser 

dique pequena variação do 

assoreamento, então esse espaçamento pode ser maior, devendo procurar estar vigilante 

quanto às transformações antrópicas que ocorrem na bacia pela ocupação de terras, que 

O Programa de Monitoramento do Microclima Local é de natureza controladora e 

tem como objetivo acompanhar a evolução dos parâmetros meteorológicos locais, antes e 

, a fim de minimizar os impactos 

relacionados a alteração do microclima e dos padrões de vento que poderão vir a ocorrer com 

irculações atmosféricas 

PCH KM 19 pode alterar 

algumas condições locais do clima (microclima), isto é, introduzir modificações em algumas 
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variáveis climáticas, tais como, umidade relativa do a

construção do empreendimento pode também trazer alguma alteração nos padrões de ventos 

na Área Diretamente Afetada 

causa da instalação do futuro reservatório e da 

esse fenômeno deverá ocorrer numa proporção muito pequena, não há riscos para a população 

local. Entretanto, a aplicação deste programa justifica

deverá ser conservado nas margen

condições climáticas adequadas para a produção agrícola na área de influência. 

- Metodologia 

O monitoramento do microclima local será feito a partir dos seguintes 

procedimentos: 

• Seleção de um local apro

automática, que permita a aquisição contínua de dados; 

• Seleção dos equipamentos de monitoramento das condições do clima local. 

Estes equipamentos deverão contemplar, no mínimo:

• Temperatura do ar; 

• Umidade relativa; 

• Insolação ou radiação; 

• Pluviometria; 

• Velocidade do vento; 

• Evaporação;

• Monitoramento sistemático; 

• Coleta dos dados, inclusive de postos pluviométricos vizinhos, quando 

existirem; e
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variáveis climáticas, tais como, umidade relativa do ar, temperatura e evaporação. A 

construção do empreendimento pode também trazer alguma alteração nos padrões de ventos 

na Área Diretamente Afetada - ADA. Essa alteração nos padrões do vento poderá ocorrer por 

causa da instalação do futuro reservatório e da umidade provinda do mesmo. Todavia, como 

esse fenômeno deverá ocorrer numa proporção muito pequena, não há riscos para a população 

local. Entretanto, a aplicação deste programa justifica-se tendo em vista o meio biótico que 

deverá ser conservado nas margens do futuro reservatório, assim como a manutenção de 

condições climáticas adequadas para a produção agrícola na área de influência. 

 

O monitoramento do microclima local será feito a partir dos seguintes 

Seleção de um local apropriado para instalação de uma estação climatológica 

automática, que permita a aquisição contínua de dados;  

Seleção dos equipamentos de monitoramento das condições do clima local. 

Estes equipamentos deverão contemplar, no mínimo: 

Temperatura do ar;  

de relativa;  

Insolação ou radiação;  

Pluviometria;  

Velocidade do vento;  

Evaporação; 

Monitoramento sistemático;  

Coleta dos dados, inclusive de postos pluviométricos vizinhos, quando 

existirem; e 
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r, temperatura e evaporação. A 

construção do empreendimento pode também trazer alguma alteração nos padrões de ventos 

ADA. Essa alteração nos padrões do vento poderá ocorrer por 

umidade provinda do mesmo. Todavia, como 

esse fenômeno deverá ocorrer numa proporção muito pequena, não há riscos para a população 

se tendo em vista o meio biótico que 

s do futuro reservatório, assim como a manutenção de 

condições climáticas adequadas para a produção agrícola na área de influência.  

O monitoramento do microclima local será feito a partir dos seguintes 

priado para instalação de uma estação climatológica 

 

Seleção dos equipamentos de monitoramento das condições do clima local.  

Coleta dos dados, inclusive de postos pluviométricos vizinhos, quando 
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• A realização de análises consistentes dos registros das 

elaboração de relatórios semestrais e anuais com apresentação dos principais 

resultados. 

 

As informações coletadas durante o monitoramento do microclima local serão 

utilizadas para monitorar as condições climáticas na área de influên

Esse acompanhamento é de fundamental importância para informar aos agricultores, por 

exemplo, a possibilidade de ocorrência de geadas, prevenção contra riscos ambientais em 

situações de chuvas intensas, construção de quebra

de fenômenos de origem climática. 

- Período de Execução

Este programa deverá ser iniciado pelo menos um ano antes do enchimento do 

reservatório e deverá durar pelo menos três anos após o início

empreendimento. 

8.1.4. Programa de Controle 

- Objetivos 

Avaliar constantemente a intensidade dos impactos relativos a emissões 

atmosféricas, sólidos suspensos 

uso de estradas e acessos ao mesmo.

Faz-se necessário m

proximidades da obra, monitorando as emissões de material particulado tais como poeira e 

demais poluentes provenientes de máquinas e veículos

natureza controladora dos impactos que atinge.
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A realização de análises consistentes dos registros das condições climáticas e 

elaboração de relatórios semestrais e anuais com apresentação dos principais 

 

As informações coletadas durante o monitoramento do microclima local serão 

utilizadas para monitorar as condições climáticas na área de influência do empreendimento. 

Esse acompanhamento é de fundamental importância para informar aos agricultores, por 

exemplo, a possibilidade de ocorrência de geadas, prevenção contra riscos ambientais em 

situações de chuvas intensas, construção de quebra-ventos, ou prevenção contra outros tipos 

de fenômenos de origem climática.  

de Execução 

Este programa deverá ser iniciado pelo menos um ano antes do enchimento do 

reservatório e deverá durar pelo menos três anos após o início

e Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar

Avaliar constantemente a intensidade dos impactos relativos a emissões 

sólidos suspensos e ruídos decorrentes da construção do empreendimento e do 

uso de estradas e acessos ao mesmo. 

se necessário manter os padrões aceitáveis de qualidade do ar nas 

, monitorando as emissões de material particulado tais como poeira e 

ntes provenientes de máquinas e veículos.O Programa apresenta ações de 

natureza controladora dos impactos que atinge. 
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condições climáticas e 

elaboração de relatórios semestrais e anuais com apresentação dos principais 

As informações coletadas durante o monitoramento do microclima local serão 

cia do empreendimento. 

Esse acompanhamento é de fundamental importância para informar aos agricultores, por 

exemplo, a possibilidade de ocorrência de geadas, prevenção contra riscos ambientais em 

u prevenção contra outros tipos 

Este programa deverá ser iniciado pelo menos um ano antes do enchimento do 

reservatório e deverá durar pelo menos três anos após o início da operação do 

o Ar e Ruídos 

Avaliar constantemente a intensidade dos impactos relativos a emissões 

decorrentes da construção do empreendimento e do 

padrões aceitáveis de qualidade do ar nas 

, monitorando as emissões de material particulado tais como poeira e 

O Programa apresenta ações de 
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- Justificativa 

A avaliação constante e 

essencial para a saúde ocupacional dos 

pela emissão de particulados e ruídos oriundos da fase de construção da barragem e da 

abertura de estradas. A flora e a fauna também são prejudicadas com tal qualidade do ar e 

sofrem os impactos acima. 

biológico quanto ao meio socioeconômico.

O controle das emissões de material particulado faz

fornecimento e manutenção de ambientes adequados de trabalho, não p

segurança dos trabalhadores durante a fase de instalação do empreendimento. O controle e 

monitoramento da qualidade do ar também são importantes para detectar eventuais alterações 

nos meios biótico e socioeconômico, evitando perturbaç

comunidades ao entorno. 

 

- Metodologia 

Uma vez que as perturbações sobre a qualidade do ar apresentam diversas fontes 

(tais como gases poluentes derivados da operação de maquinários e equipamentos usuários de 

combustíveis fósseis, poeiras e aumento na intensidade de ruídos), este programa deve conter 

ações específicas de controle, conforme se seguem

Monitoramento de Emissões Atmosféricas

elementos contaminantes do meio (a exemplo de gas

fósseis) e materiais particulado

detonações que serão necessárias para a instalação da barragem. Desta forma, o empreendedor 

deverá efetuar o monitoramento const

Partículas Inaláveis (PM-10). A frequência de amostragem nos pontos de monitoramento 
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A avaliação constante e o controle dos impactos sobre a qualidade do ar é fator 

saúde ocupacional dos trabalhadores, que pode ser diretamente impactada

pela emissão de particulados e ruídos oriundos da fase de construção da barragem e da 

A flora e a fauna também são prejudicadas com tal qualidade do ar e 

cima. Desta forma, este programa justifica-se tanto em relação ao meio 

biológico quanto ao meio socioeconômico. 

O controle das emissões de material particulado faz-se necessário para o 

fornecimento e manutenção de ambientes adequados de trabalho, não p

segurança dos trabalhadores durante a fase de instalação do empreendimento. O controle e 

monitoramento da qualidade do ar também são importantes para detectar eventuais alterações 

nos meios biótico e socioeconômico, evitando perturbações na fauna e flora local e nas 

 

Uma vez que as perturbações sobre a qualidade do ar apresentam diversas fontes 

(tais como gases poluentes derivados da operação de maquinários e equipamentos usuários de 

ósseis, poeiras e aumento na intensidade de ruídos), este programa deve conter 

ações específicas de controle, conforme se seguem.  

amento de Emissões Atmosféricas, pois nestas condições incluem

elementos contaminantes do meio (a exemplo de gases derivados da queima de

particulados derivados tanto da obra em si quanto de estradas e das 

detonações que serão necessárias para a instalação da barragem. Desta forma, o empreendedor 

deverá efetuar o monitoramento constante das Partículas Totais em Suspensão (PTS) e das 

10). A frequência de amostragem nos pontos de monitoramento 
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controle dos impactos sobre a qualidade do ar é fator 

que pode ser diretamente impactada 

pela emissão de particulados e ruídos oriundos da fase de construção da barragem e da 

A flora e a fauna também são prejudicadas com tal qualidade do ar e 

se tanto em relação ao meio 

se necessário para o 

fornecimento e manutenção de ambientes adequados de trabalho, não prejudicando a saúde e 

segurança dos trabalhadores durante a fase de instalação do empreendimento. O controle e 

monitoramento da qualidade do ar também são importantes para detectar eventuais alterações 

ões na fauna e flora local e nas 

Uma vez que as perturbações sobre a qualidade do ar apresentam diversas fontes 

(tais como gases poluentes derivados da operação de maquinários e equipamentos usuários de 

ósseis, poeiras e aumento na intensidade de ruídos), este programa deve conter 

estas condições incluem-se os 

es derivados da queima de combustíveis 

tanto da obra em si quanto de estradas e das 

detonações que serão necessárias para a instalação da barragem. Desta forma, o empreendedor 

ante das Partículas Totais em Suspensão (PTS) e das 

10). A frequência de amostragem nos pontos de monitoramento 
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deverá ser de 24 horas/dia, durante 7 dias/semana, conforme a NBR 9547:1986, em uma 

periodicidade de quatro amostragens

Monitoramento de Nível de Ruído

deverá ser medido no entorno dos limites da área da obra, sendo avaliado em duas condições: 

durante a operação normal do empreendimento e durante atividades específicas, tais como 

detonações. A cada etapa da atividade, pelo menos quatro pontos de am

efetuados. As freqüências de amostragens devem ser inicialmente trimestrais para que se 

caracterize o ruído em questão, levando em conta a sazonalidade das estações do ano.

Medidas de controle

qualidade do ar.O empreendedor deverá observar minimamente as seguintes:

• Disponibilização de EPI's específicos para funcionários sujeitos à exposição 

prolongada a emissões atmosféricas e ruídos

Segurança e Alerta

• Desenvolvimento de exames médicos pertinentes para tais funcionários

meio do Programa de Saúde dos Trabalhadores

• Manutenção constante de máquinas e equipamentos que utilizem combustíveis 

fósseis; 

• Manutenção da cobert

• Umidificação constante de tais vias em períodos secos

de Manutenção 

Construção 

• Agendamento prévio de detonações

aviso em vias de acesso e nas comunidades regionais

meio do Programa de Comunicação Social

• Fiscalização acentuada do acesso às áreas da obra durante os períodos de 

detonações;

• Controle da veloc

diretas quanto nas estradas da área de influência do empreendimento.
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deverá ser de 24 horas/dia, durante 7 dias/semana, conforme a NBR 9547:1986, em uma 

periodicidade de quatro amostragens ao ano (uma a cada trimestre). 

Monitoramento de Nível de Ruído, com base na NBR 10151:2000

deverá ser medido no entorno dos limites da área da obra, sendo avaliado em duas condições: 

durante a operação normal do empreendimento e durante atividades específicas, tais como 

detonações. A cada etapa da atividade, pelo menos quatro pontos de am

efetuados. As freqüências de amostragens devem ser inicialmente trimestrais para que se 

caracterize o ruído em questão, levando em conta a sazonalidade das estações do ano.

edidas de controle dos fenômenos adversos a serem observadas sobre a 

empreendedor deverá observar minimamente as seguintes:

Disponibilização de EPI's específicos para funcionários sujeitos à exposição 

prolongada a emissões atmosféricas e ruídos, por meio d

Segurança e Alerta; 

Desenvolvimento de exames médicos pertinentes para tais funcionários

meio do Programa de Saúde dos Trabalhadores; 

Manutenção constante de máquinas e equipamentos que utilizem combustíveis 

Manutenção da cobertura vegetal adjacente a estradas e vias de acesso

Umidificação constante de tais vias em períodos secos 

e Manutenção e Melhoramento das Vias de Acesso Existentes 

Construção das Propostas; 

Agendamento prévio de detonações, inclusive com a instalação de placas de 

aviso em vias de acesso e nas comunidades regionais

meio do Programa de Comunicação Social; 

Fiscalização acentuada do acesso às áreas da obra durante os períodos de 

detonações; 

Controle da velocidade de veículos e equipamentos, tanto nas vias de acesso 

diretas quanto nas estradas da área de influência do empreendimento.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-186 

deverá ser de 24 horas/dia, durante 7 dias/semana, conforme a NBR 9547:1986, em uma 

om base na NBR 10151:2000.O ruído 

deverá ser medido no entorno dos limites da área da obra, sendo avaliado em duas condições: 

durante a operação normal do empreendimento e durante atividades específicas, tais como 

detonações. A cada etapa da atividade, pelo menos quatro pontos de amostragem deverão ser 

efetuados. As freqüências de amostragens devem ser inicialmente trimestrais para que se 

caracterize o ruído em questão, levando em conta a sazonalidade das estações do ano. 

dos fenômenos adversos a serem observadas sobre a 

empreendedor deverá observar minimamente as seguintes: 

Disponibilização de EPI's específicos para funcionários sujeitos à exposição 

, por meio do Programa de 

Desenvolvimento de exames médicos pertinentes para tais funcionários, por 

Manutenção constante de máquinas e equipamentos que utilizem combustíveis 

ura vegetal adjacente a estradas e vias de acesso; 

 conforme o Programa 

e Acesso Existentes e Controle da 

, inclusive com a instalação de placas de 

aviso em vias de acesso e nas comunidades regionais, comunicando-as por 

Fiscalização acentuada do acesso às áreas da obra durante os períodos de 

idade de veículos e equipamentos, tanto nas vias de acesso 

diretas quanto nas estradas da área de influência do empreendimento. 
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- Período de Execução

O Programa deve iniciar na fase de instalação das obras, com término previsto 

para o final desta. 

8.1.5. Programa de Monitoramento 

- Objetivos 

O Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água Superficial 

apresenta natureza controladora 

• Monitorar as alterações na qualidade da água em função do represamento e do 

desvio do rio do

• Identificar os parâmetros que estão sendo comprometidos referentes aos 

processos químicos

• Monitorar a qualidade das águas superficiais a jusante da barragem;

• Propor medidas de recuperação e controle da qualidade das águas em áreas 

que apresentem alteração no

montante e jusante da barragem

• Subsidiar com informações de interesse para 

fauna, flora, saúde pública

• Manter a qualidade da água em condições favoráveis para a manutenção da 

diversidade aquática, bem como o bom funcionamento do empreendimento e 

controle da proliferação de espécies bentônicas que são vetores 

epidemiológicos de veiculação hídrica. 

- Justificativa 

As atividades humanas e os usos múltiplos das bacias hidrográficas produzem 

impactos nos ecossistemas, provocando a deterioração da qualidade das águas e prejuízos aos 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

de Execução 

O Programa deve iniciar na fase de instalação das obras, com término previsto 

Monitoramento e Controle da Qualidade da Água Superficial

O Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água Superficial 

apresenta natureza controladora e tem como objetivos: 

Monitorar as alterações na qualidade da água em função do represamento e do 

desvio do rio dos Patos; 

Identificar os parâmetros que estão sendo comprometidos referentes aos 

processos químicos, físicos e biológicos das águas do reservatório;

Monitorar a qualidade das águas superficiais a jusante da barragem;

Propor medidas de recuperação e controle da qualidade das águas em áreas 

que apresentem alteração nos parâmetros da qualidade no reservatório, 

ante e jusante da barragem; 

com informações de interesse para outros programas relacionados à 

, saúde pública e usos múltiplos da água; 

anter a qualidade da água em condições favoráveis para a manutenção da 

diversidade aquática, bem como o bom funcionamento do empreendimento e 

controle da proliferação de espécies bentônicas que são vetores 

epidemiológicos de veiculação hídrica.  

 

As atividades humanas e os usos múltiplos das bacias hidrográficas produzem 

impactos nos ecossistemas, provocando a deterioração da qualidade das águas e prejuízos aos 
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O Programa deve iniciar na fase de instalação das obras, com término previsto 

a Água Superficial 

O Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água Superficial 

Monitorar as alterações na qualidade da água em função do represamento e do 

Identificar os parâmetros que estão sendo comprometidos referentes aos 

e biológicos das águas do reservatório; 

Monitorar a qualidade das águas superficiais a jusante da barragem; 

Propor medidas de recuperação e controle da qualidade das águas em áreas 

parâmetros da qualidade no reservatório, 

outros programas relacionados à 

anter a qualidade da água em condições favoráveis para a manutenção da 

diversidade aquática, bem como o bom funcionamento do empreendimento e 

controle da proliferação de espécies bentônicas que são vetores 

As atividades humanas e os usos múltiplos das bacias hidrográficas produzem 

impactos nos ecossistemas, provocando a deterioração da qualidade das águas e prejuízos aos 
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seus usos preponderantes, bem como podem causar 

animais, quanto à própria qualidade de vida do ser humano, seja pela dependência da água 

para a manutenção de suas condições vitais, através do abastecimento, 

pecuária e mesmo para diversos segmentos industriais.

Entende-se por 

ações ou interferências, sejam elas provocadas 

poluição está relacionada à condição estética da água, que parece suja quando a poluição pode 

ser percebida a olho nu. Entretanto, a alteração da qualidade da água não se manifesta apenas 

em características estéticas. A água aparentemente limpa pode conter micro

patogênicos e substâncias tóxicas.

Em reservatórios

devido às melhores condições para o desenvolvimento de processos de eutrofização, 

estratificação e acidificação. 

Este programa objetiva controlar os diversos indicadores e variáveis que retratam 

as alterações provocadas nas ca

regime das águas de lótico para lêntico, orientando medidas a serem tomadas para o devido 

controle. 

Sendo a região de instalação da 

e com fragmentos para fins de pecuária, além da presença de propriedades rurais pequenas 

como chácaras e sítios que tem 

químicos e biológicos determinantes da alteração das condições de qualidade da água na 

região. Estes fatores podem prejudicar tanto a população

hídricos e naturais como um todo. 

Com base nessas 

análise dos fatores que alteram a qualidade das águas e seu ma

e ajustar futuros planos de saneamento e manejo do recurso hídrico para a região. 
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seus usos preponderantes, bem como podem causar danos tanto às comunidades vegetai

quanto à própria qualidade de vida do ser humano, seja pela dependência da água 

para a manutenção de suas condições vitais, através do abastecimento, seja

pecuária e mesmo para diversos segmentos industriais. 

 poluição da água, a alteração de suas características por quaisquer 

sejam elas provocadas ou não pelo homem. A origem da palavra 

poluição está relacionada à condição estética da água, que parece suja quando a poluição pode 

cebida a olho nu. Entretanto, a alteração da qualidade da água não se manifesta apenas 

em características estéticas. A água aparentemente limpa pode conter micro

patogênicos e substâncias tóxicas. 

Em reservatórios, o controle da qualidade da água possui extrema importância 

melhores condições para o desenvolvimento de processos de eutrofização, 

estratificação e acidificação.  

programa objetiva controlar os diversos indicadores e variáveis que retratam 

as alterações provocadas nas características da água devido ao barramento e 

regime das águas de lótico para lêntico, orientando medidas a serem tomadas para o devido 

Sendo a região de instalação da PCH KM 19 de vocação especificamente agrícola 

a fins de pecuária, além da presença de propriedades rurais pequenas 

e sítios que tem uso sazonal, existe a probabilidade da presença de elementos 

químicos e biológicos determinantes da alteração das condições de qualidade da água na 

Estes fatores podem prejudicar tanto a população, quanto a manutenção dos recursos 

hídricos e naturais como um todo.  

nessas considerações, justifica-se a necessidade do levantamento e 

análise dos fatores que alteram a qualidade das águas e seu manejo e uso, procurando adaptar 

e ajustar futuros planos de saneamento e manejo do recurso hídrico para a região. 
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comunidades vegetais e 

quanto à própria qualidade de vida do ser humano, seja pela dependência da água 

seja para a agricultura, 

a alteração de suas características por quaisquer 

pelo homem. A origem da palavra 

poluição está relacionada à condição estética da água, que parece suja quando a poluição pode 

cebida a olho nu. Entretanto, a alteração da qualidade da água não se manifesta apenas 

em características estéticas. A água aparentemente limpa pode conter micro-organismos 

a possui extrema importância 

melhores condições para o desenvolvimento de processos de eutrofização, 

programa objetiva controlar os diversos indicadores e variáveis que retratam 

racterísticas da água devido ao barramento e a mudança do 

regime das águas de lótico para lêntico, orientando medidas a serem tomadas para o devido 

de vocação especificamente agrícola 

a fins de pecuária, além da presença de propriedades rurais pequenas 

sazonal, existe a probabilidade da presença de elementos 

químicos e biológicos determinantes da alteração das condições de qualidade da água na 

quanto a manutenção dos recursos 

se a necessidade do levantamento e 

nejo e uso, procurando adaptar 

e ajustar futuros planos de saneamento e manejo do recurso hídrico para a região.  
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O processo de enchimento do reservatório da 

compromisso de um levantamento de dados em períodos anteriores e posteriores a

enchimento. Tal levantamento ir

que sofrerão modificações durante o processo e como irão interferir na alteração da qualidade 

da água. A compreensão do comportamento destas variáveis dará aporte 

sentido de reversão, procurando

conduzem a qualidade da água no reservatório e a jusante deste. 

As medidas a serem adotadas pelo empreendedor deverão

minimizar as consequências negativas da formação do lago sobre o meio físico e o meio 

biótico das águas, como também em relação aos equipamentos de geração da 

hidroeletricidade. 

Com relação ao meio biótico, os dados coletados pelo programa poderão fornecer,

com periodicidade,informações 

influência do empreendimento (ADA e AID) de forma que possa subsidiar ações que visem 

aconservação da biodiversidade aquática remanescente após a instalação do empreendimento 

e propiciem avaliações do órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento do 

empreendimento. 

O monitoramento da qualidade da água, neste contexto, forneceráinformações 

necessárias paraapreservação

bentônicas que são vetores epidemiológicos de veiculação hídrica

considerados bioindicadores, identificação e controle

impactos antrópicos, e manutenção das

reprodução da ictiofauna remanescente e dos demais

- Metodologia 

A caracterização

quatro trimestres, durante o período mínimo de um ano anterior 

cinco anos após seu estabelecimento. A preceito do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), o 
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O processo de enchimento do reservatório da PCH KM 19

compromisso de um levantamento de dados em períodos anteriores e posteriores a

enchimento. Tal levantamento irá mapear e retratar, com precisão, a listagem de parâmetros 

que sofrerão modificações durante o processo e como irão interferir na alteração da qualidade 

da água. A compreensão do comportamento destas variáveis dará aporte 

sentido de reversão, procurando-se sempre atingir os limites adequados para as variáveis que 

conduzem a qualidade da água no reservatório e a jusante deste.  

As medidas a serem adotadas pelo empreendedor deverão

r as consequências negativas da formação do lago sobre o meio físico e o meio 

biótico das águas, como também em relação aos equipamentos de geração da 

Com relação ao meio biótico, os dados coletados pelo programa poderão fornecer,

,informações sobre as condições da qualidade da água nas áreas de 

influência do empreendimento (ADA e AID) de forma que possa subsidiar ações que visem 

aconservação da biodiversidade aquática remanescente após a instalação do empreendimento 

avaliações do órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento do 

O monitoramento da qualidade da água, neste contexto, forneceráinformações 

apreservaçãoda diversidade aquática, controle da proliferação de espécies 

bentônicas que são vetores epidemiológicos de veiculação hídrica

considerados bioindicadores, identificação e controleda reprodução de anfíbios sensíveis a 

anutenção das condições favoráveis à sobrevivência

reprodução da ictiofauna remanescente e dos demais organismos aquáticos.

 

A caracterização dos recursos hídricos na AID terá seu cronograma divi

e o período mínimo de um ano anterior à formação do reservatório e 

cinco anos após seu estabelecimento. A preceito do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), o 
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PCH KM 19 remete no 

compromisso de um levantamento de dados em períodos anteriores e posteriores ao 

a listagem de parâmetros 

que sofrerão modificações durante o processo e como irão interferir na alteração da qualidade 

da água. A compreensão do comportamento destas variáveis dará aporte para intervenções no 

se sempre atingir os limites adequados para as variáveis que 

As medidas a serem adotadas pelo empreendedor deverão, com eficácia, 

r as consequências negativas da formação do lago sobre o meio físico e o meio 

biótico das águas, como também em relação aos equipamentos de geração da 

Com relação ao meio biótico, os dados coletados pelo programa poderão fornecer, 

sobre as condições da qualidade da água nas áreas de 

influência do empreendimento (ADA e AID) de forma que possa subsidiar ações que visem 

aconservação da biodiversidade aquática remanescente após a instalação do empreendimento 

avaliações do órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento do 

O monitoramento da qualidade da água, neste contexto, forneceráinformações 

diversidade aquática, controle da proliferação de espécies 

bentônicas que são vetores epidemiológicos de veiculação hídrica e que podem ser 

a reprodução de anfíbios sensíveis a 

à sobrevivência, alimentação e 

organismos aquáticos. 

terá seu cronograma dividido em 

formação do reservatório e 

cinco anos após seu estabelecimento. A preceito do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), o 
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reservatório formado ainda poderá ser monitorado durante toda sua vida útil, em relação às 

variáveis que compõe o Índice de Qualidade de Águas (IQA).

devem apresentar o cuidado de abranger os diferentes períodos, tanto de estiagem quanto de 

chuvas, da região onde será aplicado o programa.

Em cada fase, será realizada a amostra

estratégicas determinadas após a verificação dos seguintes elementos:

i.Eventual presença de c

ii.Atividades industriais e comerciais de risco próximas ao reservatório;

iii. Áreas de pecuária;

iv.Captação para abastecimento de criações e/ou da população;

v. A montante da tomada d'água no rio dos 

vi.A montante da futura casa de força no rio dos 

vii.Reservatório da 

viii. A jusante da futura casa de força no rio dos Patos.

Destas áreas, serão obtid

seguintes parâmetros: 

Parâmetros físicos

verdadeira e turbidez (TU).
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reservatório formado ainda poderá ser monitorado durante toda sua vida útil, em relação às 

s que compõe o Índice de Qualidade de Águas (IQA). As campanhas de amostragem 

devem apresentar o cuidado de abranger os diferentes períodos, tanto de estiagem quanto de 

chuvas, da região onde será aplicado o programa. 

Em cada fase, será realizada a amostragem de pontos, localizados em áreas 

estratégicas determinadas após a verificação dos seguintes elementos: 

Eventual presença de comunidades humanas isoladas; 

tividades industriais e comerciais de risco próximas ao reservatório;

Áreas de pecuária; 

para abastecimento de criações e/ou da população;

A montante da tomada d'água no rio dos Patos; 

A montante da futura casa de força no rio dos Patos; 

Reservatório da PCH KM 19; e, 

A jusante da futura casa de força no rio dos Patos. 

Destas áreas, serão obtidas amostras de água, que serão submetidas à análise dos 

Parâmetros físicos: temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais (ST), cor 

. 
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reservatório formado ainda poderá ser monitorado durante toda sua vida útil, em relação às 

As campanhas de amostragem 

devem apresentar o cuidado de abranger os diferentes períodos, tanto de estiagem quanto de 

gem de pontos, localizados em áreas 

tividades industriais e comerciais de risco próximas ao reservatório; 

para abastecimento de criações e/ou da população; 

as amostras de água, que serão submetidas à análise dos 

: temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais (ST), cor 
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Parâmetros químicos

chumbo, cloretos, cobre, cromo, DBO (Demanda Bioqu

Química de Oxigênio), fenóis, ferro dissolvido, fósforo total, magnésio, mercúrio, níquel, 

nitrogênio total (nitrogênio kjeldahl

sódio, turbidez, zinco e oxigênio dissolvido (OD).

Parâmetros bióticos: 

Parâmetros m

Escherichia coli). 

Os parâmetros oxigênio dissolvido, temperatura, pH, turbidez, sólidos totais, 

nitrogênio total, fósforo total, demanda bioquímica 

fecais serão utilizados para determinação do cálculo do IQA. Através da análise compar

entre os pontos amostrais e em diferentes estações do ano (sec

será posteriormente utilizada para o monitoramento das águas, assim como, na busca da 

melhoria da qualidade das águas.

Ainda, a listagem de elementos a serem 

químicos e microbiológicos, será comparada com os padrões estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 357/2005, para enquadramento das águas superf

Somado ao monitoramento, certas medidas poderão ser antecipadamente 

adotadas, objetivando o comprometimento das águas do reservatório. Dentro da AID (Área de 

Influência Direta), estas medidas poderão englobar as seguintes ações:

i.Tratamento de fossas das propriedades do entorno do reservatório, com a 

drenagem da parte líquida, e

                                        
1
O efeito biocida da cal será eficiente contra inúmeras bactérias e organismos patogênicos (por exemplo, insetos e vermes nema
de imobilizar a maioria dos metais pela alteração do pH do solo e/ou lodo.
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Parâmetros químicos: alcalinidade total, alumínio dissolvido, cádmio

chumbo, cloretos, cobre, cromo, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigê

nio), fenóis, ferro dissolvido, fósforo total, magnésio, mercúrio, níquel, 

nitrogênio total (nitrogênio kjeldahl + nitrato + nitrito), nitrato, nitrito, sulfato, pH, Potássio, 

zinco e oxigênio dissolvido (OD). 

bióticos: macrofauna bentônica. 

icrobiológicos: coliformes totais e coliformes fecais (contagem de 

Os parâmetros oxigênio dissolvido, temperatura, pH, turbidez, sólidos totais, 

trogênio total, fósforo total, demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e coliformes totais e 

fecais serão utilizados para determinação do cálculo do IQA. Através da análise compar

entre os pontos amostrais e em diferentes estações do ano (seca e chuvos

será posteriormente utilizada para o monitoramento das águas, assim como, na busca da 

melhoria da qualidade das águas. 

Ainda, a listagem de elementos a serem analisados nos parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos, será comparada com os padrões estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 357/2005, para enquadramento das águas superficiais. 

Somado ao monitoramento, certas medidas poderão ser antecipadamente 

das, objetivando o comprometimento das águas do reservatório. Dentro da AID (Área de 

ncia Direta), estas medidas poderão englobar as seguintes ações: 

Tratamento de fossas das propriedades do entorno do reservatório, com a 

drenagem da parte líquida, e cobertura do lodo com cal1enterrando-se, a

                                                 
O efeito biocida da cal será eficiente contra inúmeras bactérias e organismos patogênicos (por exemplo, insetos e vermes nema
de imobilizar a maioria dos metais pela alteração do pH do solo e/ou lodo. 
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: alcalinidade total, alumínio dissolvido, cádmio, cálcio, 

ênio), DQO (Demanda 

nio), fenóis, ferro dissolvido, fósforo total, magnésio, mercúrio, níquel, 

+ nitrato + nitrito), nitrato, nitrito, sulfato, pH, Potássio, 

coliformes totais e coliformes fecais (contagem de 

Os parâmetros oxigênio dissolvido, temperatura, pH, turbidez, sólidos totais, 

xigênio (DBO) e coliformes totais e 

fecais serão utilizados para determinação do cálculo do IQA. Através da análise comparada 

e chuvosa), a variação do IQA 

será posteriormente utilizada para o monitoramento das águas, assim como, na busca da 

analisados nos parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos, será comparada com os padrões estabelecidos na Resolução 

Somado ao monitoramento, certas medidas poderão ser antecipadamente 

das, objetivando o comprometimento das águas do reservatório. Dentro da AID (Área de 

Tratamento de fossas das propriedades do entorno do reservatório, com a 

se, após, os resíduos; 

O efeito biocida da cal será eficiente contra inúmeras bactérias e organismos patogênicos (por exemplo, insetos e vermes nematódeos), além 
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ii.Aplicações de campanhas socioeducativas poderão envolver a comunidade 

vizinha ao reservatório dando

lixo, manejo de currais, pocilgas

depósito de adubos, usando águas ligeiramente ácidas;

iii. Anterior a formação do reservatório

de poluição (urbanas, rurais e industriais)

estaduais. 

Para o desenvolvimento desse programa

dois profissionais com atribuição técnica para realizar as atividades. 

financeira pelo programa é do empreendedor. A 

pesquisa, universidades e/ou empresas especializadas e a fiscalização caberá aos órgãos 

ambientais, Ministério Público e comunidade em geral.

- Período de execução

O monitoramento deverá iniciar pelo menos um ano antes

devendo-se manter na mesma periodicidade, ou seja, quatro jornadas anuais dando

aos períodos secos e chuvosos e os intermediários, prolongando

da geração. No decorrer desta jornada pode

mantendo-se o controle e monitoramento da qualidade das águas do reservatório e do rio dos 

Patos. 

8.1.6. Programa de Controle 

- Objetivos 

O Programa de Contro

um plano emergencial em casos de vazamentos ou derramamentos de efluentes considerados 

danosos à saúde humana, à fauna, à flora e a das características físicas da b

deve fornecer as ações que devem ser tomadas para evitar
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Aplicações de campanhas socioeducativas poderão envolver a comunidade 

vizinha ao reservatório dando-lhes orientação quanto às técnicas de remoção de depósitos de 

lixo, manejo de currais, pocilgas e aviários, assim como lavagem de galpões que servem para 

depósito de adubos, usando águas ligeiramente ácidas; 

Anterior a formação do reservatório, deverá ser efetuado o levantamento de fontes 

de poluição (urbanas, rurais e industriais), através dos órgãos fiscalizadores municipais e 

Para o desenvolvimento desse programa, deverão ser contratados

atribuição técnica para realizar as atividades. 

financeira pelo programa é do empreendedor. A execução ficará a cargo de centros de 

pesquisa, universidades e/ou empresas especializadas e a fiscalização caberá aos órgãos 

ambientais, Ministério Público e comunidade em geral. 

Período de execução 

O monitoramento deverá iniciar pelo menos um ano antes

se manter na mesma periodicidade, ou seja, quatro jornadas anuais dando

aos períodos secos e chuvosos e os intermediários, prolongando-se até dois anos após o in

da geração. No decorrer desta jornada pode-se, ainda, rever a periodicidade, por

se o controle e monitoramento da qualidade das águas do reservatório e do rio dos 

e Controle das Águas Subterrâneas 

rama de Controle das Águas Subterrâneas possui o intuito de servir como 

um plano emergencial em casos de vazamentos ou derramamentos de efluentes considerados 

danosos à saúde humana, à fauna, à flora e a das características físicas da b

ações que devem ser tomadas para evitar-se que os lençóis 
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Aplicações de campanhas socioeducativas poderão envolver a comunidade 

técnicas de remoção de depósitos de 

e aviários, assim como lavagem de galpões que servem para 

deverá ser efetuado o levantamento de fontes 

os fiscalizadores municipais e 

deverão ser contratados, pelo menos, 

atribuição técnica para realizar as atividades. . A responsabilidade 

execução ficará a cargo de centros de 

pesquisa, universidades e/ou empresas especializadas e a fiscalização caberá aos órgãos 

O monitoramento deverá iniciar pelo menos um ano antes do início das obras, 

se manter na mesma periodicidade, ou seja, quatro jornadas anuais dando-se enfoque 

se até dois anos após o início 

rever a periodicidade, porém, 

se o controle e monitoramento da qualidade das águas do reservatório e do rio dos 

le das Águas Subterrâneas possui o intuito de servir como 

um plano emergencial em casos de vazamentos ou derramamentos de efluentes considerados 

danosos à saúde humana, à fauna, à flora e a das características físicas da bacia. O Programa 

lençóis freáticos das áreas 
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de influencia sejam demasiadamente atingidas, englobando as áreas de empréstimo, ao longo 

do rio afetado e nos taludes que serão abertos (Área Diretamente Afetada) . Por

Programa é uma ação de natureza mitigadora dos impactos.

 

- Justificativa 

Durante a operação das máquinas em um empreendimento como uma usina 

hidrelétrica é possível que haja vazamentos e derramamentos de óleos lubrificantes, 

combustíveis e demais produtos químicos com potencial de causar danos à integridade 

ambiental. Tal poluição traz muitos danos ao solo e corpos hídricos as águas subterrâneas no 

local de incidência,podendo assim afetar a população dependente dos rios e nascentes 

regionais para abastecimento.

A legislação ambiental brasileira, Resolução CONAMA nº

diretrizes para o gerenciamento ambiental dos solos contaminados por produtos provenientes 

de atividades antrópicas e o Plano de Estadual de Recursos Hídricos estab

do cuidado com a manutenção das propriedades naturais do solo e da água. É de 

responsabilidade do empreendedor a gestão correta dos resíduos gerados, apresentar soluções 

para eventuais acidentes, preservando a qualidade ambiental local 

durante o período de instalação das estruturas da PCH.

- Metodologia 

O Programa deve agir de forma instantânea, de maneira que não possibilite tempo 

para que os produtos químicos poluentes proliferem

monitoramento de combustíveis, óleos em geral e demais produtos químicos utilizados e 

efluentes domésticos que eventualmente sejam despejados no solo por meio de infiltração ou 

outro método de destinação final no solo, No canteiro de obras, o lo

impermeabilizado e cercado com valas para que qualquer vazamento no local de estocagem 

não atinja o solo e consequentemente o lençol freático.
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de influencia sejam demasiadamente atingidas, englobando as áreas de empréstimo, ao longo 

do rio afetado e nos taludes que serão abertos (Área Diretamente Afetada) . Por

Programa é uma ação de natureza mitigadora dos impactos. 

 

Durante a operação das máquinas em um empreendimento como uma usina 

hidrelétrica é possível que haja vazamentos e derramamentos de óleos lubrificantes, 

demais produtos químicos com potencial de causar danos à integridade 

ambiental. Tal poluição traz muitos danos ao solo e corpos hídricos as águas subterrâneas no 

local de incidência,podendo assim afetar a população dependente dos rios e nascentes 

para abastecimento. 

A legislação ambiental brasileira, Resolução CONAMA nº

diretrizes para o gerenciamento ambiental dos solos contaminados por produtos provenientes 

de atividades antrópicas e o Plano de Estadual de Recursos Hídricos estab

do cuidado com a manutenção das propriedades naturais do solo e da água. É de 

responsabilidade do empreendedor a gestão correta dos resíduos gerados, apresentar soluções 

para eventuais acidentes, preservando a qualidade ambiental local e a saúde dos trabalhadores 

durante o período de instalação das estruturas da PCH. 

 

O Programa deve agir de forma instantânea, de maneira que não possibilite tempo 

para que os produtos químicos poluentes proliferem-se pela região. O Programa a

monitoramento de combustíveis, óleos em geral e demais produtos químicos utilizados e 

efluentes domésticos que eventualmente sejam despejados no solo por meio de infiltração ou 

outro método de destinação final no solo, No canteiro de obras, o local e armazenamento será 

impermeabilizado e cercado com valas para que qualquer vazamento no local de estocagem 

não atinja o solo e consequentemente o lençol freático. 
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de influencia sejam demasiadamente atingidas, englobando as áreas de empréstimo, ao longo 

do rio afetado e nos taludes que serão abertos (Área Diretamente Afetada) . Portanto, o 

Durante a operação das máquinas em um empreendimento como uma usina 

hidrelétrica é possível que haja vazamentos e derramamentos de óleos lubrificantes, 

demais produtos químicos com potencial de causar danos à integridade 

ambiental. Tal poluição traz muitos danos ao solo e corpos hídricos as águas subterrâneas no 

local de incidência,podendo assim afetar a população dependente dos rios e nascentes 

A legislação ambiental brasileira, Resolução CONAMA nº 420, estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental dos solos contaminados por produtos provenientes 

de atividades antrópicas e o Plano de Estadual de Recursos Hídricos estabelece a necessidade 

do cuidado com a manutenção das propriedades naturais do solo e da água. É de 

responsabilidade do empreendedor a gestão correta dos resíduos gerados, apresentar soluções 

e a saúde dos trabalhadores 

O Programa deve agir de forma instantânea, de maneira que não possibilite tempo 

se pela região. O Programa abrangerá o 

monitoramento de combustíveis, óleos em geral e demais produtos químicos utilizados e 

efluentes domésticos que eventualmente sejam despejados no solo por meio de infiltração ou 

cal e armazenamento será 

impermeabilizado e cercado com valas para que qualquer vazamento no local de estocagem 
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Estão previstas a instalação de sistemas de contenção e de impermeabilização do 

solo na Área Diretamente Afetada. As áreas de empréstimo como os canteiros de obras e 

áreas de bota-fora serão instalados longe de corpos hídricos (região saturada) e vegetação 

nativa. Em adição, elas apresentarão calhas de contenção, escavando

fluidos escoem preferencialmente em apenas uma direção. 

No caso de vazamentos e derramamentos no solo em regiões saturadas de água ou 

lençóis freáticos serão instalados instantaneamente após a detecção poços piezométricos com 

o intuito de identificar o fluxo de dispersão dos fluidos e posteriormente implementar o 

bombeamento dos contaminantes para que sejam retirados do meio. Podem ser construídos 

dois ou três poços, dependendo da gravidade do acidente ou das características de condução 

do solo. Após a identificação da contaminação do lençol será feito o monitoramento do 

mesmo até identificar a normalidade do pH da amostra.

Para o monitoramento será elaborado o mapa piezométrico da região, afim de 

conhecer o comportamento do lençol e a dispersão da plum

mensalmente já os bombeamento serão realizados de acordo com a necessidade apresentada 

nos laudo de monitoramento e acompanhado por um geólogo especializado. O Bombeamento 

será feito até identificar a normalidade do pH da água

- Período de Execução

O Programa de Controle das Águas Subterrâneas deve iniciar conjuntamente com 

as obras de instalação e deve durar até o final do período de operação. Como Plano 

Emergencial, só será executado caso haja necessidade.

8.1.7. Programa de Monitoramento e

- Objetivos 

O Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas é de natureza 

controladora e tem como objetivos:
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Estão previstas a instalação de sistemas de contenção e de impermeabilização do 

Área Diretamente Afetada. As áreas de empréstimo como os canteiros de obras e 

fora serão instalados longe de corpos hídricos (região saturada) e vegetação 

nativa. Em adição, elas apresentarão calhas de contenção, escavando-se o solo, para que

fluidos escoem preferencialmente em apenas uma direção.  

No caso de vazamentos e derramamentos no solo em regiões saturadas de água ou 

lençóis freáticos serão instalados instantaneamente após a detecção poços piezométricos com 

o fluxo de dispersão dos fluidos e posteriormente implementar o 

bombeamento dos contaminantes para que sejam retirados do meio. Podem ser construídos 

dois ou três poços, dependendo da gravidade do acidente ou das características de condução 

identificação da contaminação do lençol será feito o monitoramento do 

mesmo até identificar a normalidade do pH da amostra. 

Para o monitoramento será elaborado o mapa piezométrico da região, afim de 

conhecer o comportamento do lençol e a dispersão da pluma. O monitoramento será feito 

mensalmente já os bombeamento serão realizados de acordo com a necessidade apresentada 

nos laudo de monitoramento e acompanhado por um geólogo especializado. O Bombeamento 

será feito até identificar a normalidade do pH da água subterrânea. 

Período de Execução 

O Programa de Controle das Águas Subterrâneas deve iniciar conjuntamente com 

as obras de instalação e deve durar até o final do período de operação. Como Plano 

Emergencial, só será executado caso haja necessidade. 

de Monitoramento e Controle de Macrófitas 

O Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas é de natureza 

controladora e tem como objetivos: 
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Estão previstas a instalação de sistemas de contenção e de impermeabilização do 

Área Diretamente Afetada. As áreas de empréstimo como os canteiros de obras e 

fora serão instalados longe de corpos hídricos (região saturada) e vegetação 

se o solo, para que os 

No caso de vazamentos e derramamentos no solo em regiões saturadas de água ou 

lençóis freáticos serão instalados instantaneamente após a detecção poços piezométricos com 

o fluxo de dispersão dos fluidos e posteriormente implementar o 

bombeamento dos contaminantes para que sejam retirados do meio. Podem ser construídos 

dois ou três poços, dependendo da gravidade do acidente ou das características de condução 

identificação da contaminação do lençol será feito o monitoramento do 

Para o monitoramento será elaborado o mapa piezométrico da região, afim de 

a. O monitoramento será feito 

mensalmente já os bombeamento serão realizados de acordo com a necessidade apresentada 

nos laudo de monitoramento e acompanhado por um geólogo especializado. O Bombeamento 

O Programa de Controle das Águas Subterrâneas deve iniciar conjuntamente com 

as obras de instalação e deve durar até o final do período de operação. Como Plano 

O Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas é de natureza 
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• Diminuir a eutrofização e os efeitos que

superficiais da ADA do empreendimento;

• Preservar em níveis ideais a quantidade de oxigênio dissolvido nas águas 

acumuladas;

• Manter com bom aspecto a figura cênica (paisagem) e qualidade das águas;

• Assegurar condições satis

comunidades do fitoplâncton, perifíton, zooplâncton e outros organismos 

aquáticos; 

• Evitar a formação de focos de proliferação de hospedeiros, vetores e agentes 

endêmicos.  

- Justificativa 

Macrófitas aquática

fotossinteticamente ativas, permanentemente, total ou parcialmente, que ficam submersas em 

água doce ou salobra, por diversos meses todos os anos, ou ainda flutuante

Entre suas principais caracter

nutrientes, influenciar a química da água

de detritos e de herbívoros

ecossistemas aquáticos tropicais sul

pois há regime térmico e luminoso favoráveis. No entanto, podem apresentar intenso 

crescimento, tornando-se potencialmente prejudiciais aos usos múltiplos de reservatórios, tais 

como para a geração de energia e água para abastecimento público. Assim, as macrófitas 

aquáticas têm reconhecida importância na estruturação e na dinâmica dos ecossistemas 

aquáticos e os estudos dessa comunidade não pode

aspectos teóricos e aplicados (monitoramento e manejo). 

Segundo Esteves (1986), as macrófitas aquáticas de região tropical têm 

crescimento durante todo o ano, pois há regim

realizados em campo também sugerem que o desenvolvimento se processa em distintas taxas, 

isto é, há períodos de maior crescimento ativo ao longo do ano. De modo a minimizar a 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 
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Diminuir a eutrofização e os efeitos que esta pode vir a causar nas águas 

superficiais da ADA do empreendimento; 

Preservar em níveis ideais a quantidade de oxigênio dissolvido nas águas 

acumuladas; 

Manter com bom aspecto a figura cênica (paisagem) e qualidade das águas;

Assegurar condições satisfatórias para o desenvolvimento equilibrado das 

comunidades do fitoplâncton, perifíton, zooplâncton e outros organismos 

Evitar a formação de focos de proliferação de hospedeiros, vetores e agentes 

endêmicos.   

 

Macrófitas aquáticas são vegetais visíveis a olho nu com partes 

fotossinteticamente ativas, permanentemente, total ou parcialmente, que ficam submersas em 

água doce ou salobra, por diversos meses todos os anos, ou ainda flutuante

Entre suas principais características destacam-se: acumular biomassa, acelerar a ciclagem de 

influenciar a química da água, atuar como substrato para algas e sustentar a cadeia 

ros. São importantes componentes estruturais e do metabolismo dos 

ecossistemas aquáticos tropicais sul-americanos apresentando crescimento durante todo o ano, 

pois há regime térmico e luminoso favoráveis. No entanto, podem apresentar intenso 

se potencialmente prejudiciais aos usos múltiplos de reservatórios, tais 

como para a geração de energia e água para abastecimento público. Assim, as macrófitas 

aquáticas têm reconhecida importância na estruturação e na dinâmica dos ecossistemas 

cos e os estudos dessa comunidade não podem ser negligenciados, devendo contemplar 

aspectos teóricos e aplicados (monitoramento e manejo).  

Segundo Esteves (1986), as macrófitas aquáticas de região tropical têm 

crescimento durante todo o ano, pois há regimes térmico e luminoso favoráveis. Os estudos 

campo também sugerem que o desenvolvimento se processa em distintas taxas, 

isto é, há períodos de maior crescimento ativo ao longo do ano. De modo a minimizar a 
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esta pode vir a causar nas águas 

Preservar em níveis ideais a quantidade de oxigênio dissolvido nas águas 

Manter com bom aspecto a figura cênica (paisagem) e qualidade das águas; 

fatórias para o desenvolvimento equilibrado das 

comunidades do fitoplâncton, perifíton, zooplâncton e outros organismos 

Evitar a formação de focos de proliferação de hospedeiros, vetores e agentes 

s são vegetais visíveis a olho nu com partes 

fotossinteticamente ativas, permanentemente, total ou parcialmente, que ficam submersas em 

água doce ou salobra, por diversos meses todos os anos, ou ainda flutuantes sobre a água. 

acelerar a ciclagem de 

atuar como substrato para algas e sustentar a cadeia 

. São importantes componentes estruturais e do metabolismo dos 

americanos apresentando crescimento durante todo o ano, 

pois há regime térmico e luminoso favoráveis. No entanto, podem apresentar intenso 

se potencialmente prejudiciais aos usos múltiplos de reservatórios, tais 

como para a geração de energia e água para abastecimento público. Assim, as macrófitas 

aquáticas têm reconhecida importância na estruturação e na dinâmica dos ecossistemas 

ser negligenciados, devendo contemplar 

Segundo Esteves (1986), as macrófitas aquáticas de região tropical têm 

es térmico e luminoso favoráveis. Os estudos 

campo também sugerem que o desenvolvimento se processa em distintas taxas, 

isto é, há períodos de maior crescimento ativo ao longo do ano. De modo a minimizar a 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

competição por espaço, nutrientes, l

para as diversas plantas que coexistem no ecossistema aquático. 

As macrófitas aquáticas como os aguapés (

(Pistiastratiotes) e outras, formam grandes emaranhados

áreas e se deslocar na direção dos ventos e correntes. Os bancos de macrófitas impedem que 

plantas submersas e o fitoplâncton recebam luz solar, o que leva ao prejuízo de seu 

desenvolvimento. Também produzem grande quan

ocasionar: (i) regimes anóxicos e em consequência a resolubilização de material sedimentado, 

com liberação de gases como o metano (CH

bioquímica de oxigênio (DBO), em de

(iii) redução das taxas de trocas gasosas entre o ambiente aquático e a atmosfera; (iv) 

incremento da evapotranspiração; (v) retenção de elementos minerais, tais como o nitrogênio 

e o fósforo; e (vi) oscilações de pH, cor e características organolépticas da água. Estes fatores 

implicam diretamente na qualidade da água, como também, reduzem sua potencialidade de 

uso múltiplo, devido às interferências em atividades tais como: navegação, pesca, natação, 

esportes náuticos e aproveitamento para consumo humano e dessendentação animal.

Alguns autores como Tadei (1991), Forattini (2002) e Junk (1996) correlacionam 

a infestação por macrófitas à formação de ambientes favoráveis para o crescimento de insetos 

e moluscos, com implicação médico

criam condições favoráveis nos criadouros para as larvas dos mosquitos. Algumas larvas de 

mosquitos dependem da vegetação aquática para realizar as trocas respiratórias, nel

fixando, pois estas formam ambientes favoráveis a sua proliferação (sombreamento, proteção 

contra predadores e disponibilidade de alimento). No caso dos moluscos as macrófitas servem 

de substrato ao ciclo reprodutivo destes, o que possibilita a vário

presença destes organismos a locais com maior quantidade de macrófitas aquáticas.

No tangente a geração de energia, as macrófitas aquáticas podem apresentar 

intenso crescimento, tornando

entopem as grades de proteção de entrada de água das turbinas, e, em razão disso, seu 

crescimento não pode ser negligenciado.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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competição por espaço, nutrientes, luz, etc., esse crescimento não ocorre no mesmo período 

para as diversas plantas que coexistem no ecossistema aquático.  

As macrófitas aquáticas como os aguapés (Eichhorniacrassipes

) e outras, formam grandes emaranhados de plantas que podem cobrir grandes 

áreas e se deslocar na direção dos ventos e correntes. Os bancos de macrófitas impedem que 

plantas submersas e o fitoplâncton recebam luz solar, o que leva ao prejuízo de seu 

desenvolvimento. Também produzem grande quantidade de matéria orgânica a qual pode 

ocasionar: (i) regimes anóxicos e em consequência a resolubilização de material sedimentado, 

com liberação de gases como o metano (CH4) e o sulfídrico (H2S); (ii) aumento da demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), em decorrência da morte e decomposição desses vegetais; 

(iii) redução das taxas de trocas gasosas entre o ambiente aquático e a atmosfera; (iv) 

incremento da evapotranspiração; (v) retenção de elementos minerais, tais como o nitrogênio 

ações de pH, cor e características organolépticas da água. Estes fatores 

implicam diretamente na qualidade da água, como também, reduzem sua potencialidade de 

uso múltiplo, devido às interferências em atividades tais como: navegação, pesca, natação, 

es náuticos e aproveitamento para consumo humano e dessendentação animal.

Alguns autores como Tadei (1991), Forattini (2002) e Junk (1996) correlacionam 

a infestação por macrófitas à formação de ambientes favoráveis para o crescimento de insetos 

, com implicação médico-sanitária em reservatórios de hidrelétricas. Estas plantas 

criam condições favoráveis nos criadouros para as larvas dos mosquitos. Algumas larvas de 

mosquitos dependem da vegetação aquática para realizar as trocas respiratórias, nel

fixando, pois estas formam ambientes favoráveis a sua proliferação (sombreamento, proteção 

contra predadores e disponibilidade de alimento). No caso dos moluscos as macrófitas servem 

de substrato ao ciclo reprodutivo destes, o que possibilita a vários pesquisadores relacionar a 

presença destes organismos a locais com maior quantidade de macrófitas aquáticas.

No tangente a geração de energia, as macrófitas aquáticas podem apresentar 

intenso crescimento, tornando-se potencialmente prejudiciais à geração

entopem as grades de proteção de entrada de água das turbinas, e, em razão disso, seu 

crescimento não pode ser negligenciado. 
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uz, etc., esse crescimento não ocorre no mesmo período 

Eichhorniacrassipes), as alfaces d'água 

de plantas que podem cobrir grandes 

áreas e se deslocar na direção dos ventos e correntes. Os bancos de macrófitas impedem que 

plantas submersas e o fitoplâncton recebam luz solar, o que leva ao prejuízo de seu 

tidade de matéria orgânica a qual pode 

ocasionar: (i) regimes anóxicos e em consequência a resolubilização de material sedimentado, 

S); (ii) aumento da demanda 

corrência da morte e decomposição desses vegetais; 

(iii) redução das taxas de trocas gasosas entre o ambiente aquático e a atmosfera; (iv) 

incremento da evapotranspiração; (v) retenção de elementos minerais, tais como o nitrogênio 

ações de pH, cor e características organolépticas da água. Estes fatores 

implicam diretamente na qualidade da água, como também, reduzem sua potencialidade de 

uso múltiplo, devido às interferências em atividades tais como: navegação, pesca, natação, 

es náuticos e aproveitamento para consumo humano e dessendentação animal. 

Alguns autores como Tadei (1991), Forattini (2002) e Junk (1996) correlacionam 

a infestação por macrófitas à formação de ambientes favoráveis para o crescimento de insetos 

sanitária em reservatórios de hidrelétricas. Estas plantas 

criam condições favoráveis nos criadouros para as larvas dos mosquitos. Algumas larvas de 

mosquitos dependem da vegetação aquática para realizar as trocas respiratórias, nelas se 

fixando, pois estas formam ambientes favoráveis a sua proliferação (sombreamento, proteção 

contra predadores e disponibilidade de alimento). No caso dos moluscos as macrófitas servem 

s pesquisadores relacionar a 

presença destes organismos a locais com maior quantidade de macrófitas aquáticas. 

No tangente a geração de energia, as macrófitas aquáticas podem apresentar 

se potencialmente prejudiciais à geração de energia, pois 

entopem as grades de proteção de entrada de água das turbinas, e, em razão disso, seu 
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A partir das premissas colocadas acima, o Programa de Monitoramento e Controle 

de Macrófitas se torna fundamenta

para o controle da proliferação de vetores, assim como para o processo de produção de 

energia.  

O presente programa visa avaliar a ocorrência e, caso esta seja constatada, controlar o 

aumento exagerado de macrófitas, de forma a se evitar os impactos sobre a qualidade da água, 

saúde pública e a geração hidrelétrica do empreendimento nas suas componentes: 

reservatório, instalações e consequentemente do curso d’água a jusante. O programa em 

análise prevê fiscalização periódica, controle e planejamento das atividades, através da análise 

da proliferação das macrófitas associada aos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da 

água que serão fornecidos pelo 

Superficial. 

- Metodologia 

O meio mais eficiente e efetivo para minimizar os prejuízos causados pela 

proliferação exagerada de plantas aquáticas é o de prevenir a infestação em novas áreas, 

impedindo que as plantas se estabeleçam, espalhem e 

monitoramento e o registro das informações são essenciais para detectar, identificar e planejar 

as estratégias para combater as novas espécies de plantas, ou novas áreas infestadas com 

plantas potencialmente prejudiciais.

Para toda área do reservatório da 

populações de macrófitas aquáticas. Este monitoramento deverá ser realizado por especialistas 

com periodicidade sazonal (duas vezes ao ano, uma no segundo terço da estação das chuvas e 

outra no segundo terço da estiagem de inverno). Estes especialistas precisam ter 

conhecimento da dinâmica das plantas aquáticas.

São fatores relevantes para determinar as ações de controle: o conhecimento das 

espécies de plantas envolvidas, sua biologia e eco
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A partir das premissas colocadas acima, o Programa de Monitoramento e Controle 

de Macrófitas se torna fundamental, tanto para a preservação da qualidade da água, quanto 

para o controle da proliferação de vetores, assim como para o processo de produção de 

O presente programa visa avaliar a ocorrência e, caso esta seja constatada, controlar o 

do de macrófitas, de forma a se evitar os impactos sobre a qualidade da água, 

saúde pública e a geração hidrelétrica do empreendimento nas suas componentes: 

reservatório, instalações e consequentemente do curso d’água a jusante. O programa em 

fiscalização periódica, controle e planejamento das atividades, através da análise 

da proliferação das macrófitas associada aos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da 

água que serão fornecidos pelo Programa de Monitoramento e Controle da Qualid

 

O meio mais eficiente e efetivo para minimizar os prejuízos causados pela 

proliferação exagerada de plantas aquáticas é o de prevenir a infestação em novas áreas, 

impedindo que as plantas se estabeleçam, espalhem e se tornem um problema. O 

monitoramento e o registro das informações são essenciais para detectar, identificar e planejar 

as estratégias para combater as novas espécies de plantas, ou novas áreas infestadas com 

plantas potencialmente prejudiciais. 

área do reservatório da PCH KM 19 recomenda-se o monitoramento das 

populações de macrófitas aquáticas. Este monitoramento deverá ser realizado por especialistas 

com periodicidade sazonal (duas vezes ao ano, uma no segundo terço da estação das chuvas e 

ra no segundo terço da estiagem de inverno). Estes especialistas precisam ter 

conhecimento da dinâmica das plantas aquáticas. 

São fatores relevantes para determinar as ações de controle: o conhecimento das 

espécies de plantas envolvidas, sua biologia e ecologia, a sazonalidade (dinâmica de 
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A partir das premissas colocadas acima, o Programa de Monitoramento e Controle 

l, tanto para a preservação da qualidade da água, quanto 

para o controle da proliferação de vetores, assim como para o processo de produção de 

O presente programa visa avaliar a ocorrência e, caso esta seja constatada, controlar o 

do de macrófitas, de forma a se evitar os impactos sobre a qualidade da água, 

saúde pública e a geração hidrelétrica do empreendimento nas suas componentes: 

reservatório, instalações e consequentemente do curso d’água a jusante. O programa em 

fiscalização periódica, controle e planejamento das atividades, através da análise 

da proliferação das macrófitas associada aos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da 

Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água 

O meio mais eficiente e efetivo para minimizar os prejuízos causados pela 

proliferação exagerada de plantas aquáticas é o de prevenir a infestação em novas áreas, 

se tornem um problema. O 

monitoramento e o registro das informações são essenciais para detectar, identificar e planejar 

as estratégias para combater as novas espécies de plantas, ou novas áreas infestadas com 

se o monitoramento das 

populações de macrófitas aquáticas. Este monitoramento deverá ser realizado por especialistas 

com periodicidade sazonal (duas vezes ao ano, uma no segundo terço da estação das chuvas e 

ra no segundo terço da estiagem de inverno). Estes especialistas precisam ter 

São fatores relevantes para determinar as ações de controle: o conhecimento das 

logia, a sazonalidade (dinâmica de 
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crescimento das plantas relacionada aos períodos seco e chuvoso) e o local onde ocorrem as 

colonizações/florações de cianobactérias (reservatório, calhas inundadas e braços).

De maneira geral, o grau de desenvolvimento da

dado reservatório pode ser associado a fatores morfométricos (como a profundidade, o índice 

de desenvolvimento de margem, o grau de exposição ao vento e declividade das margens), 

além do aporte de nutrientes e dos padrões de fl

características permitem predizer, dentro de certos limites, quais locais estarão mais propícios 

ao desenvolvimento de macrófitas. Geralmente espera

comunidade em reservatórios com menor pr

constantes, com maior aporte de nutrientes e maiores valores do índice de desenvolvimento 

das margens (THOMAZ & BINI, 1998).

Estas campanhas de monitoramento deverão gerar relatório com identificação 

correta das espécies, indicação da ocorrência de novas espécies, estimativa de área 

ocupada/biomassa, níveis de colonização de plantas exóticas invasoras e avaliações de risco 

de problemas com macrófitas nos vários trechos de rio, correlacionando

qualidade da água e sedimento e hidrológicos. Este monitoramento é fundamental como 

subsídio à elaboração de modelos preditivos e para tomada de decisões com vistas a prevenir 

a proliferação dessas plantas. 

Com relação ao controle do crescimento de macrófitas

impactos negativos desse intenso crescimento, diversos procedimentos podem ser 

empregados, tais como controle

Os procedimentos de controle podem ser aplicados em situações extremas, quando 

o reservatório, em determinadas regiões

procedimento de controle é corretivo e é conveniente que seus princípios sejam norteados por 

um amplo programa de gestão ambiental, incorporando propostas de monitoramento e manejo 

de macrófitas aquáticas. Desta forma, serão tomadas medidas baseadas em c

estabelecidos pelo programa de monitoramento e manejo, que visam não só controlar o 
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crescimento das plantas relacionada aos períodos seco e chuvoso) e o local onde ocorrem as 

colonizações/florações de cianobactérias (reservatório, calhas inundadas e braços).

De maneira geral, o grau de desenvolvimento das macrófitas aquáticas em um 

dado reservatório pode ser associado a fatores morfométricos (como a profundidade, o índice 

de desenvolvimento de margem, o grau de exposição ao vento e declividade das margens), 

além do aporte de nutrientes e dos padrões de flutuação dos níveis d’água. Essas 

características permitem predizer, dentro de certos limites, quais locais estarão mais propícios 

ao desenvolvimento de macrófitas. Geralmente espera-se um maior desenvolvimento dessa 

comunidade em reservatórios com menor profundidade, com níveis de água relativamente 

constantes, com maior aporte de nutrientes e maiores valores do índice de desenvolvimento 

das margens (THOMAZ & BINI, 1998). 

Estas campanhas de monitoramento deverão gerar relatório com identificação 

espécies, indicação da ocorrência de novas espécies, estimativa de área 

ocupada/biomassa, níveis de colonização de plantas exóticas invasoras e avaliações de risco 

de problemas com macrófitas nos vários trechos de rio, correlacionando

idade da água e sedimento e hidrológicos. Este monitoramento é fundamental como 

subsídio à elaboração de modelos preditivos e para tomada de decisões com vistas a prevenir 

a proliferação dessas plantas.  

Com relação ao controle do crescimento de macrófitas aquáticas e a redução dos 

impactos negativos desse intenso crescimento, diversos procedimentos podem ser 

como controles físicos, mecânicos e biológicos. 

Os procedimentos de controle podem ser aplicados em situações extremas, quando 

em determinadas regiões,apresenta níveis altos de infestação.

procedimento de controle é corretivo e é conveniente que seus princípios sejam norteados por 

um amplo programa de gestão ambiental, incorporando propostas de monitoramento e manejo 

de macrófitas aquáticas. Desta forma, serão tomadas medidas baseadas em c

estabelecidos pelo programa de monitoramento e manejo, que visam não só controlar o 
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crescimento das plantas relacionada aos períodos seco e chuvoso) e o local onde ocorrem as 

colonizações/florações de cianobactérias (reservatório, calhas inundadas e braços). 

s macrófitas aquáticas em um 

dado reservatório pode ser associado a fatores morfométricos (como a profundidade, o índice 

de desenvolvimento de margem, o grau de exposição ao vento e declividade das margens), 

utuação dos níveis d’água. Essas 

características permitem predizer, dentro de certos limites, quais locais estarão mais propícios 

se um maior desenvolvimento dessa 

ofundidade, com níveis de água relativamente 

constantes, com maior aporte de nutrientes e maiores valores do índice de desenvolvimento 

Estas campanhas de monitoramento deverão gerar relatório com identificação 

espécies, indicação da ocorrência de novas espécies, estimativa de área 

ocupada/biomassa, níveis de colonização de plantas exóticas invasoras e avaliações de risco 

de problemas com macrófitas nos vários trechos de rio, correlacionando-os com dados de 

idade da água e sedimento e hidrológicos. Este monitoramento é fundamental como 

subsídio à elaboração de modelos preditivos e para tomada de decisões com vistas a prevenir 

aquáticas e a redução dos 

impactos negativos desse intenso crescimento, diversos procedimentos podem ser 

Os procedimentos de controle podem ser aplicados em situações extremas, quando 

níveis altos de infestação. Nestes casos, o 

procedimento de controle é corretivo e é conveniente que seus princípios sejam norteados por 

um amplo programa de gestão ambiental, incorporando propostas de monitoramento e manejo 

de macrófitas aquáticas. Desta forma, serão tomadas medidas baseadas em critérios pré-

estabelecidos pelo programa de monitoramento e manejo, que visam não só controlar o 
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crescimento, mas solucionar os problemas secundários originados

crescimento dessas espécies. 

Entre os procedimentos de controle aplicad

remoção manual de ervas daninhas

para retirar e armazenar as porções vegetais removidas, tais como frações aéreas, aquáticas e 

sob o sedimento. Em ambientes rasos

em águas de maior profundidade ser

autônomo. Este método é recomendado para lagos pequenos e ligeiramente infestado

vantagem é ser específico, c

impacto sobre as demais plantas presentes no lago.

Para o caso do reservatório da 

método de controle manual para as macrófitas

redes. Se existirem casos em que regiões do reservatório apresentem infestações extremas

quais coloquem em risco as turbinas do empreendimento

não interromper as atividades de geração.

O log-boom con

cilíndricas, que enfileiradas, ocupam os primeiros metros da profundidade de um reservatório. 

Com este acoplamento, forma

no reservatório (madeiras, macrófitas e outros materiais flutuantes), assim evitando que 

cheguem ao gradeamento que protege

retidos no log-boom evitando a per

esta possa sofrer. 

- Período de Execução

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação do empreendimento, na 

formação do reservatório, e mantido durante toda a vida útil da PCH.

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

crescimento, mas solucionar os problemas secundários originados, caso exista o intenso 

ssas espécies.  

Entre os procedimentos de controle aplicados, o método mais simples é análogo a 

remoção manual de ervas daninhasem um jardim, com emprego de pás, facas e bolsas vazadas 

para retirar e armazenar as porções vegetais removidas, tais como frações aéreas, aquáticas e 

sob o sedimento. Em ambientes rasos não há necessidade de equipamentos sofisticados, mas 

em águas de maior profundidade serão necessários experiência e equipamento de mergulho 

autônomo. Este método é recomendado para lagos pequenos e ligeiramente infestado

vantagem é ser específico, com remoção unicamente das espécies desejadas, com mínimo 

impacto sobre as demais plantas presentes no lago. 

aso do reservatório da PCH KM 19, quando necessário

método de controle manual para as macrófitas, o qual poderá ser auxilia

redes. Se existirem casos em que regiões do reservatório apresentem infestações extremas

em risco as turbinas do empreendimento, será aplicado 

não interromper as atividades de geração. 

consiste em estruturas metálicas com acoplamento de boias 

cilíndricas, que enfileiradas, ocupam os primeiros metros da profundidade de um reservatório. 

Com este acoplamento, forma-se uma linha para reter todo tipo de resíduo que esteja presente 

o (madeiras, macrófitas e outros materiais flutuantes), assim evitando que 

guem ao gradeamento que protege a entrada da água nas turbinas

evitando a perda da capacidade da geração elétrica e 

de Execução 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação do empreendimento, na 

formação do reservatório, e mantido durante toda a vida útil da PCH. 
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caso exista o intenso 

o método mais simples é análogo a 

, com emprego de pás, facas e bolsas vazadas 

para retirar e armazenar as porções vegetais removidas, tais como frações aéreas, aquáticas e 

não há necessidade de equipamentos sofisticados, mas 

experiência e equipamento de mergulho 

autônomo. Este método é recomendado para lagos pequenos e ligeiramente infestados. Sua 

om remoção unicamente das espécies desejadas, com mínimo 

, quando necessário, será aplicado o 

o qual poderá ser auxiliado por maquinário e 

redes. Se existirem casos em que regiões do reservatório apresentem infestações extremas, as 

será aplicado log-boom, visando 

struturas metálicas com acoplamento de boias 

cilíndricas, que enfileiradas, ocupam os primeiros metros da profundidade de um reservatório. 

uma linha para reter todo tipo de resíduo que esteja presente 

o (madeiras, macrófitas e outros materiais flutuantes), assim evitando que 

turbinas. Os resíduos ficam 

a da capacidade da geração elétrica e eventuais riscos que 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação do empreendimento, na 
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8.1.8. Programa Monitoramento 

- Objetivos 

O objetivo do programa é gerar um banco de dados sobre as condições de va

profundidade da lâmina d’água no trecho do Rio dos Patos que será ensecado no período de 

instalação e operação do futuro empreendimento.

- Justificativa 

O monitoramento da vazão de jusante se faz necessário para controlar e 

documentar as vazões à jusante do barramento e assegurar que no trecho de vazão reduzida 

seja mantido a vazão mínima de jusante estabelecida no Manual de Outorga do Instituto das 

Águas do Paraná publicado em 2006, onde determina que deve ser garantida 

correspondente da média da vazão mínima de uma série de 7 dias consecutivosem um tempo 

de recorrência de 10 anos (Q

Considera-se como vazão mínima de jusante aquela

biota a enfocada neste caso, a macrofauna bentônica. Segundo os cálculos de engenharia, 

baseados em série histórica de monitoramento do Rio dos Patos no período de (colocar o 

período utilizado nos cálculos), a vazão média do tr

profundidade média da lâmina d’ água de 0,90m. O projeto da referida PCH prevê que será 

mantida uma vazão mínima de jusante de 0,

0,29m. 

Além disso, durante a instalação

ensecado reduzirá a vazão e a profundidade média podendo refletir na composição da 

macrofauna bentônica, uma vez que este grupo é formado por organismos que ocupam 

diferentes microhabitats. O referido programa de

hidráulicas do trecho em questão, visando garantir a manutenção da biota aquática.
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Monitoramento da Vazão de Jusante 

O objetivo do programa é gerar um banco de dados sobre as condições de va

água no trecho do Rio dos Patos que será ensecado no período de 

instalação e operação do futuro empreendimento. 

 

O monitoramento da vazão de jusante se faz necessário para controlar e 

documentar as vazões à jusante do barramento e assegurar que no trecho de vazão reduzida 

seja mantido a vazão mínima de jusante estabelecida no Manual de Outorga do Instituto das 

Águas do Paraná publicado em 2006, onde determina que deve ser garantida 

da média da vazão mínima de uma série de 7 dias consecutivosem um tempo 

(Q7,10). 

se como vazão mínima de jusante aquela que atende as exigências da 

biota a enfocada neste caso, a macrofauna bentônica. Segundo os cálculos de engenharia, 

baseados em série histórica de monitoramento do Rio dos Patos no período de (colocar o 

período utilizado nos cálculos), a vazão média do trecho que será ensecado é de 32,26m

profundidade média da lâmina d’ água de 0,90m. O projeto da referida PCH prevê que será 

mantida uma vazão mínima de jusante de 0,56m3/s e profundidade média da lâmina d’ água 

urante a instalação do futuro empreendimento o trecho que será 

ensecado reduzirá a vazão e a profundidade média podendo refletir na composição da 

macrofauna bentônica, uma vez que este grupo é formado por organismos que ocupam 

diferentes microhabitats. O referido programa deverá auxiliar no gerenciamento das condições 

hidráulicas do trecho em questão, visando garantir a manutenção da biota aquática.
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O objetivo do programa é gerar um banco de dados sobre as condições de vazão e 

água no trecho do Rio dos Patos que será ensecado no período de 

O monitoramento da vazão de jusante se faz necessário para controlar e 

documentar as vazões à jusante do barramento e assegurar que no trecho de vazão reduzida 

seja mantido a vazão mínima de jusante estabelecida no Manual de Outorga do Instituto das 

Águas do Paraná publicado em 2006, onde determina que deve ser garantida 50% do valor 

da média da vazão mínima de uma série de 7 dias consecutivosem um tempo 

que atende as exigências da 

biota a enfocada neste caso, a macrofauna bentônica. Segundo os cálculos de engenharia, 

baseados em série histórica de monitoramento do Rio dos Patos no período de (colocar o 

echo que será ensecado é de 32,26m3/s e a 

profundidade média da lâmina d’ água de 0,90m. O projeto da referida PCH prevê que será 

/s e profundidade média da lâmina d’ água 

do futuro empreendimento o trecho que será 

ensecado reduzirá a vazão e a profundidade média podendo refletir na composição da 

macrofauna bentônica, uma vez que este grupo é formado por organismos que ocupam 

verá auxiliar no gerenciamento das condições 

hidráulicas do trecho em questão, visando garantir a manutenção da biota aquática. 
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Com base no monitoramento será feito o controle onde devem ser acionados os 

mecanismos que liberam as comportas e deixam fluir a

manutenção da vazão. Esse controle é necessário atestar que a vazão mínima jusante esta 

sendo mantida. 

- Metodologia 

Para realizar o monitoramento das condições de vazão mínima jusante será 

instalado um sensor de nível submergível de leitura superior. Este sensor é instalado dentro 

d’água e permitirá medir a seção molhada do corpo hídrico através de métodos acústicos, 

óticos ou radar. Esses sensores fornecerão os dados de nível e de velocidade da água

permitirão atestar se a vazão mínima jusante está sendo mantida. 

Já o controle da vazão será feito através das comportas de segmento, que de 

acordo com os dados monitorados, regulará a vazão deixando

Caso a vazão que passará pelas comportas não seja suficiente garantir a vazão mínima, será 

controlada a comporta da tomada d’água, diminuindo a vazão turbinada e permitindo, assim, 

que a lamina d’água passe pela apenas crista do vertedouro e pela escada de peixe, garantindo 

a vazão mínima a jusante. 

- Período de Execução

O monitoramento da vazão de jusante deverá ser implantado no período de 

instalação e permanecer durante fase de operação.

8.2. PLANO DE PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FAUNA E FLORA

O Plano de Preservação e Revitaliz

através de medidas preventivas e mitigadoras de impactos ambientais que poderiam ser 

causados pela instalação do empreendimento, bem como através de diversos programas de 

monitoramento. Também visa à revitalizaç

pelas obras, como também pela recuperação das APPs e áreas de reserva legal.
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Com base no monitoramento será feito o controle onde devem ser acionados os 

mecanismos que liberam as comportas e deixam fluir a quantidade de água necessária para 

manutenção da vazão. Esse controle é necessário atestar que a vazão mínima jusante esta 

 

Para realizar o monitoramento das condições de vazão mínima jusante será 

um sensor de nível submergível de leitura superior. Este sensor é instalado dentro 

d’água e permitirá medir a seção molhada do corpo hídrico através de métodos acústicos, 

óticos ou radar. Esses sensores fornecerão os dados de nível e de velocidade da água

permitirão atestar se a vazão mínima jusante está sendo mantida.  

Já o controle da vazão será feito através das comportas de segmento, que de 

acordo com os dados monitorados, regulará a vazão deixando-as mais aberta ou fechadas. 

ará pelas comportas não seja suficiente garantir a vazão mínima, será 

controlada a comporta da tomada d’água, diminuindo a vazão turbinada e permitindo, assim, 

que a lamina d’água passe pela apenas crista do vertedouro e pela escada de peixe, garantindo 

de Execução 

O monitoramento da vazão de jusante deverá ser implantado no período de 

instalação e permanecer durante fase de operação. 

PLANO DE PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FAUNA E FLORA

O Plano de Preservação e Revitalização da Fauna e Flora visa a sua conservação 

através de medidas preventivas e mitigadoras de impactos ambientais que poderiam ser 

causados pela instalação do empreendimento, bem como através de diversos programas de 

monitoramento. Também visa à revitalização, através da recuperação de áreas degradadas 

pelas obras, como também pela recuperação das APPs e áreas de reserva legal.
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Com base no monitoramento será feito o controle onde devem ser acionados os 

quantidade de água necessária para 

manutenção da vazão. Esse controle é necessário atestar que a vazão mínima jusante esta 

Para realizar o monitoramento das condições de vazão mínima jusante será 

um sensor de nível submergível de leitura superior. Este sensor é instalado dentro 

d’água e permitirá medir a seção molhada do corpo hídrico através de métodos acústicos, 

óticos ou radar. Esses sensores fornecerão os dados de nível e de velocidade da água, que 

Já o controle da vazão será feito através das comportas de segmento, que de 

as mais aberta ou fechadas. 

ará pelas comportas não seja suficiente garantir a vazão mínima, será 

controlada a comporta da tomada d’água, diminuindo a vazão turbinada e permitindo, assim, 

que a lamina d’água passe pela apenas crista do vertedouro e pela escada de peixe, garantindo 

O monitoramento da vazão de jusante deverá ser implantado no período de 

PLANO DE PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FAUNA E FLORA 

ação da Fauna e Flora visa a sua conservação 

através de medidas preventivas e mitigadoras de impactos ambientais que poderiam ser 

causados pela instalação do empreendimento, bem como através de diversos programas de 

ão, através da recuperação de áreas degradadas 

pelas obras, como também pela recuperação das APPs e áreas de reserva legal. 
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8.2.1. Programade Monitoramento e

- Objetivos 

Com o objetivo de atenuar o passivo ambiental gerado pela implantação de 

barragens sobre a ictiofauna tem

livre deslocamento de peixes em rios. Contudo, a instalação de mecanismos de transposição 

de peixes deve ser feita com base em dados consistentes de pesquisa sobre o comportamento 

dos peixes migradores presentes na região e ser adequadamente monitorados. Desta maneira, 

este programa propõe primeiramente o monitoramento intensivo da ictiofauna migradora e 

uma pesquisa detalhada sobre as características das espécies e do ecossistema em que vivem. 

A transposição será aplicada somente se esses estudos preliminares de pesquisa e 

monitoramento indicarem a necessidade da implantação. A partir dos resultados obtidos será 

possível determinar qual tipo de mecanismo deverá ser instalado. 

- Justificativa 

A Piracema é o período onde ocorre a reprodução e desova dos peixes reofílicos 

(aqueles que nadam contra a correnteza), 

longas distâncias no corpo hídrico a fim de preparar seu aparato fisiológico de enzimas e 

hormônios para desova única

elevação da temperatura, fotoperíodo (com mais tempo de sol) e do nível das águas.

Devido a esse processo ocorrer 

ano, os grupos de peixes que realizam este processo são os mais afetados pela construção de 

barramentos, principalmente em virtude das barreiras físicas, propriamente ditas. 

Desta forma, uma das principais consequências ecológicas com relação à 

construção do barramento é a interrupção na migração das espécies e consequente alteração 

na fauna de peixes. A fim de mitigar este impacto, é proposto então o monitoramento e caso 

seja atestada a necessidade, a instalação de um mecanismo que auxilie os peixes a transpor o 

barramento.  

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

de Monitoramento e Transposição da Ictiofauna Migradora

Com o objetivo de atenuar o passivo ambiental gerado pela implantação de 

barragens sobre a ictiofauna tem-se implantado sistemas para transposição que permitam o 

xes em rios. Contudo, a instalação de mecanismos de transposição 

de peixes deve ser feita com base em dados consistentes de pesquisa sobre o comportamento 

dos peixes migradores presentes na região e ser adequadamente monitorados. Desta maneira, 

ma propõe primeiramente o monitoramento intensivo da ictiofauna migradora e 

uma pesquisa detalhada sobre as características das espécies e do ecossistema em que vivem. 

A transposição será aplicada somente se esses estudos preliminares de pesquisa e 

amento indicarem a necessidade da implantação. A partir dos resultados obtidos será 

possível determinar qual tipo de mecanismo deverá ser instalado.  

 

A Piracema é o período onde ocorre a reprodução e desova dos peixes reofílicos 

nadam contra a correnteza), no qualestes peixes precisam locomover

longas distâncias no corpo hídrico a fim de preparar seu aparato fisiológico de enzimas e 

hormônios para desova única.  Esse processo é anual e ocorre concomitantemente com a 

ção da temperatura, fotoperíodo (com mais tempo de sol) e do nível das águas.

Devido a esse processo ocorrer de acordo com a sazonalidade e ser único a cada 

ano, os grupos de peixes que realizam este processo são os mais afetados pela construção de 

rincipalmente em virtude das barreiras físicas, propriamente ditas. 

Desta forma, uma das principais consequências ecológicas com relação à 

construção do barramento é a interrupção na migração das espécies e consequente alteração 

A fim de mitigar este impacto, é proposto então o monitoramento e caso 

seja atestada a necessidade, a instalação de um mecanismo que auxilie os peixes a transpor o 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-202 

a Ictiofauna Migradora 

Com o objetivo de atenuar o passivo ambiental gerado pela implantação de 

se implantado sistemas para transposição que permitam o 

xes em rios. Contudo, a instalação de mecanismos de transposição 

de peixes deve ser feita com base em dados consistentes de pesquisa sobre o comportamento 

dos peixes migradores presentes na região e ser adequadamente monitorados. Desta maneira, 

ma propõe primeiramente o monitoramento intensivo da ictiofauna migradora e 

uma pesquisa detalhada sobre as características das espécies e do ecossistema em que vivem. 

A transposição será aplicada somente se esses estudos preliminares de pesquisa e 

amento indicarem a necessidade da implantação. A partir dos resultados obtidos será 

A Piracema é o período onde ocorre a reprodução e desova dos peixes reofílicos 

estes peixes precisam locomover-se por 

longas distâncias no corpo hídrico a fim de preparar seu aparato fisiológico de enzimas e 

sse processo é anual e ocorre concomitantemente com a 

ção da temperatura, fotoperíodo (com mais tempo de sol) e do nível das águas. 

a sazonalidade e ser único a cada 

ano, os grupos de peixes que realizam este processo são os mais afetados pela construção de 

rincipalmente em virtude das barreiras físicas, propriamente ditas.  

Desta forma, uma das principais consequências ecológicas com relação à 

construção do barramento é a interrupção na migração das espécies e consequente alteração 

A fim de mitigar este impacto, é proposto então o monitoramento e caso 

seja atestada a necessidade, a instalação de um mecanismo que auxilie os peixes a transpor o 
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Para o caso da 

migrador nas amostragens 

dados secundários. Desta forma, as informações a respeito da presença das espécies na região 

do empreendimento e de suas rotas migratórias são praticamente inexistentes. 

Nos Estudos de Projeto Básico da 

proposta uma escada de peixes, descrita no item 

Desenho 119.028.1.5.03.015

avaliar custos no caso do mecanismo ser necessário. Entretanto, as escadas de peixes não 

devem ser consideradas um instrumento para operacionalizar o manejo e devem ser 

embasadas no monitoramento espaço

consideração a natureza da fauna de peixes e as características do ecossistema onde ela se 

insere.  

Transposições massivas para o segmento a montante podem ter resultados 

catastróficos quando as condições para a procriação dessas espécies s

desfavoráveis ou restritivas a montante. Devido ao risco da implantação de um sistema de 

transposição sem estudos prévios adequados, simplesmente instalar uma escada de peixes 

para o empreendimento poderia não ser efetivo.

Portanto, para o presente estudo foi mantida a proposta de instalação de escada de 

peixe apresentada nos Estudos de Projeto Básico, porém a sua efetiva instalação deverá ser 

realizada apenas após a aplicação deste programa, de acordo com a metodologia descrita a 

seguir. 

- Metodologia 

O presente programa propõe um monitoramento intensivo da ictiofauna migradora 

da região, que vise atestar a presença de peixes migradores no trecho onde será implantado o 

empreendimento e, caso atestada, determinar suas possíveis rota

desova, verificando se a construção da barragem causará a interrupção na migração dessas 

espécies.  

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

Para o caso da PCH KM 19 não foram encontrados peixes de comportamento 

r nas amostragens in loco. Contudo, algumas espécies foram relatadas em fontes de 

dados secundários. Desta forma, as informações a respeito da presença das espécies na região 

do empreendimento e de suas rotas migratórias são praticamente inexistentes. 

Estudos de Projeto Básico da PCH KM 19 apresentados à ANEEL foi 

proposta uma escada de peixes, descrita no item 3.2.1.7.1 (Escada de Peixes

.028.1.5.03.015 - Escadade Peixes - Planta, Vistase Corte com o objetivo de 

avaliar custos no caso do mecanismo ser necessário. Entretanto, as escadas de peixes não 

devem ser consideradas um instrumento para operacionalizar o manejo e devem ser 

embasadas no monitoramento espaço-temporal das populações de pei

consideração a natureza da fauna de peixes e as características do ecossistema onde ela se 

Transposições massivas para o segmento a montante podem ter resultados 

catastróficos quando as condições para a procriação dessas espécies são favoráveis a jusante e 

desfavoráveis ou restritivas a montante. Devido ao risco da implantação de um sistema de 

transposição sem estudos prévios adequados, simplesmente instalar uma escada de peixes 

para o empreendimento poderia não ser efetivo. 

o, para o presente estudo foi mantida a proposta de instalação de escada de 

peixe apresentada nos Estudos de Projeto Básico, porém a sua efetiva instalação deverá ser 

realizada apenas após a aplicação deste programa, de acordo com a metodologia descrita a 

 

O presente programa propõe um monitoramento intensivo da ictiofauna migradora 

da região, que vise atestar a presença de peixes migradores no trecho onde será implantado o 

empreendimento e, caso atestada, determinar suas possíveis rotas migratórias e locais de 

desova, verificando se a construção da barragem causará a interrupção na migração dessas 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 
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não foram encontrados peixes de comportamento 

. Contudo, algumas espécies foram relatadas em fontes de 

dados secundários. Desta forma, as informações a respeito da presença das espécies na região 

do empreendimento e de suas rotas migratórias são praticamente inexistentes.  

apresentados à ANEEL foi 

eixes) de acordo com o 

orte com o objetivo de 

avaliar custos no caso do mecanismo ser necessário. Entretanto, as escadas de peixes não 

devem ser consideradas um instrumento para operacionalizar o manejo e devem ser 

temporal das populações de peixes, levando em 

consideração a natureza da fauna de peixes e as características do ecossistema onde ela se 

Transposições massivas para o segmento a montante podem ter resultados 

ão favoráveis a jusante e 

desfavoráveis ou restritivas a montante. Devido ao risco da implantação de um sistema de 

transposição sem estudos prévios adequados, simplesmente instalar uma escada de peixes 

o, para o presente estudo foi mantida a proposta de instalação de escada de 

peixe apresentada nos Estudos de Projeto Básico, porém a sua efetiva instalação deverá ser 

realizada apenas após a aplicação deste programa, de acordo com a metodologia descrita a 

O presente programa propõe um monitoramento intensivo da ictiofauna migradora 

da região, que vise atestar a presença de peixes migradores no trecho onde será implantado o 

s migratórias e locais de 

desova, verificando se a construção da barragem causará a interrupção na migração dessas 
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Feito o monitoramento e atestada a necessidade da transposição das espécies, 

propõe-se a implantação de um mecanismo de transposiç

resultados dos estudos de monitoramento. 

Para o projeto do sistema de transposição ser completo e eficaz, este deverá ser 

elaborado por uma equipe multidisciplinar, enfocando as necessidades constatadas por 

profissionais do ramo da biologia e da engenharia. É necessário também que os resultados da 

desova se propaguem para os trechos a jusante da barragem. Desta maneira são considerados 

críticos os seguintes aspectos: as larvas e juvenis devem atravessar todo o reservatório até

barragem e devem passar por ela com um mínimo de mortalidade. 

Caso seja necessária a implantação de um sistema de transposição, este deverá ser 

monitorado, para atestar sua eficiência em todos os aspectos já citados. 

- Período de Execução

O Programa d

implantação do empreendimento, para que caso seja necessária a implantação do sistema de 

transposição ele seja implantado na fase de construção do empreendimento. O monitoramento 

da ictiofauna deve continuar no período de operação da PCH mesmo que não seja implantado 

o mecanismo de transposição.

8.2.2. Programa de Monitoramento d

- Objetivos 

O Programa de Monitoramento de Fau

controladora e tem como objetivo

avifauna e mastofauna durante as intervenções que ocorrerão nas áreas de influência do 

empreendimento no período das obras de instal

informações que possam subsidiar ações para mitigar possív

manter um banco de dados para a continuidade do monitoramento durante fase de operação.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

Feito o monitoramento e atestada a necessidade da transposição das espécies, 

se a implantação de um mecanismo de transposição, que será definido após os 

resultados dos estudos de monitoramento.  

Para o projeto do sistema de transposição ser completo e eficaz, este deverá ser 

elaborado por uma equipe multidisciplinar, enfocando as necessidades constatadas por 

amo da biologia e da engenharia. É necessário também que os resultados da 

desova se propaguem para os trechos a jusante da barragem. Desta maneira são considerados 

críticos os seguintes aspectos: as larvas e juvenis devem atravessar todo o reservatório até

barragem e devem passar por ela com um mínimo de mortalidade.  

Caso seja necessária a implantação de um sistema de transposição, este deverá ser 

monitorado, para atestar sua eficiência em todos os aspectos já citados.  

de Execução 

O Programa de monitoramento deve ser iniciado na fase que antecede a 

implantação do empreendimento, para que caso seja necessária a implantação do sistema de 

transposição ele seja implantado na fase de construção do empreendimento. O monitoramento 

ontinuar no período de operação da PCH mesmo que não seja implantado 

o mecanismo de transposição. 

de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática

O Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática é de natureza 

controladora e tem como objetivo acompanhar as condições da ictiofauna, herpetofauna, 

avifauna e mastofauna durante as intervenções que ocorrerão nas áreas de influência do 

período das obras de instalação. O Programa objetiva também

informações que possam subsidiar ações para mitigar possíveis efeitos negativos, bem como

manter um banco de dados para a continuidade do monitoramento durante fase de operação.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 
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Feito o monitoramento e atestada a necessidade da transposição das espécies, 

ão, que será definido após os 

Para o projeto do sistema de transposição ser completo e eficaz, este deverá ser 

elaborado por uma equipe multidisciplinar, enfocando as necessidades constatadas por 

amo da biologia e da engenharia. É necessário também que os resultados da 

desova se propaguem para os trechos a jusante da barragem. Desta maneira são considerados 

críticos os seguintes aspectos: as larvas e juvenis devem atravessar todo o reservatório até a 

Caso seja necessária a implantação de um sistema de transposição, este deverá ser 

 

e monitoramento deve ser iniciado na fase que antecede a 

implantação do empreendimento, para que caso seja necessária a implantação do sistema de 

transposição ele seja implantado na fase de construção do empreendimento. O monitoramento 

ontinuar no período de operação da PCH mesmo que não seja implantado 

Aquática 

na Terrestre e Aquática é de natureza 

acompanhar as condições da ictiofauna, herpetofauna, 

avifauna e mastofauna durante as intervenções que ocorrerão nas áreas de influência do 

ação. O Programa objetiva também gerar 

eis efeitos negativos, bem como 

manter um banco de dados para a continuidade do monitoramento durante fase de operação. 
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- Justificativa 

O monitoramento das espécies da fauna é essencial para avaliar e controlar o efeito das 

intervenções causadas pelo empreendimento no ecossistema local, 

gerar informações que possa

outros programas tais como de Resgate da Fauna e de Educação Ambiental

aquática, por exemplo, o Monitoramento é imprescindível, já que a mesma já se encontra 

atualmente com baixa riqueza de espécies e as intervenções que ocorrerão duran

podem afetar espécies já depauperadas na região.

- Metodologia 

O Programa de Monitoramento deve ser baseado nos dados obtidos no levantamento 

primário e secundário de espécies da fauna da região para os estudos do RAS. Esses dados 

fornecem as informações necessárias para estruturação do Programa, indicando as espécies

que ocorrem na região e quais merecem atenção especial no monitoramento e também permite 

a avaliação da estrutura da fauna local em todas as fases do empreendimento. 

O monitoramento pode ser realizado em conjunto com instituições de pesquisa 

habilitadas e próximas, visando formar um acervo técnico

região, sabendo que há uma baixa quantidade estudos disponíveis. O monitoramento deve 

determinar a estrutura das comunidades em relação à riqueza, abundância, diversidade, 

equitabilidade e similaridade de espécies na área de influência. Com o intuito de obter 

informações biológicas, biométricas e comportamentais pode ser realizada a marcação dos 

indivíduos que venham a ser capturados. 

Deve ser realizado um monitoramento especial 

comportamento migrador, 

encontram, mas também atestar se as mesmas conseguem transpor o barramento, evitando o 

isolamento. Este monitoramento também avali

peixes, fornecendo informações para pesquisas a respeito de quais espécies são capazes de 

realizar tal feito, assunto ainda pouco difundido no país. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

O monitoramento das espécies da fauna é essencial para avaliar e controlar o efeito das 

intervenções causadas pelo empreendimento no ecossistema local, do mesmo modo que para 

gerar informações que possam servir de base para fundamentação de medidas

outros programas tais como de Resgate da Fauna e de Educação Ambiental

aquática, por exemplo, o Monitoramento é imprescindível, já que a mesma já se encontra 

atualmente com baixa riqueza de espécies e as intervenções que ocorrerão duran

podem afetar espécies já depauperadas na região. 

 

O Programa de Monitoramento deve ser baseado nos dados obtidos no levantamento 

primário e secundário de espécies da fauna da região para os estudos do RAS. Esses dados 

fornecem as informações necessárias para estruturação do Programa, indicando as espécies

que ocorrem na região e quais merecem atenção especial no monitoramento e também permite 

a avaliação da estrutura da fauna local em todas as fases do empreendimento. 

O monitoramento pode ser realizado em conjunto com instituições de pesquisa 

e próximas, visando formar um acervo técnico-científico da fauna ocorrente na 

região, sabendo que há uma baixa quantidade estudos disponíveis. O monitoramento deve 

determinar a estrutura das comunidades em relação à riqueza, abundância, diversidade, 

bilidade e similaridade de espécies na área de influência. Com o intuito de obter 

informações biológicas, biométricas e comportamentais pode ser realizada a marcação dos 

indivíduos que venham a ser capturados.  

Deve ser realizado um monitoramento especial para as espécies 

comportamento migrador, visando não somente avaliar as condições em que as espécies se 

encontram, mas também atestar se as mesmas conseguem transpor o barramento, evitando o 

isolamento. Este monitoramento também avalia a efetividade do sistema de transposição de 

peixes, fornecendo informações para pesquisas a respeito de quais espécies são capazes de 

realizar tal feito, assunto ainda pouco difundido no país.  

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 
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O monitoramento das espécies da fauna é essencial para avaliar e controlar o efeito das 

do mesmo modo que para 

m servir de base para fundamentação de medidas presentes em 

outros programas tais como de Resgate da Fauna e de Educação Ambiental. Para a fauna 

aquática, por exemplo, o Monitoramento é imprescindível, já que a mesma já se encontra 

atualmente com baixa riqueza de espécies e as intervenções que ocorrerão durante as obras 

O Programa de Monitoramento deve ser baseado nos dados obtidos no levantamento 

primário e secundário de espécies da fauna da região para os estudos do RAS. Esses dados 

fornecem as informações necessárias para estruturação do Programa, indicando as espécies 

que ocorrem na região e quais merecem atenção especial no monitoramento e também permite 

a avaliação da estrutura da fauna local em todas as fases do empreendimento.  

O monitoramento pode ser realizado em conjunto com instituições de pesquisa 

científico da fauna ocorrente na 

região, sabendo que há uma baixa quantidade estudos disponíveis. O monitoramento deve 

determinar a estrutura das comunidades em relação à riqueza, abundância, diversidade, 

bilidade e similaridade de espécies na área de influência. Com o intuito de obter 

informações biológicas, biométricas e comportamentais pode ser realizada a marcação dos 

para as espécies da fauna aquática com 

visando não somente avaliar as condições em que as espécies se 

encontram, mas também atestar se as mesmas conseguem transpor o barramento, evitando o 

a a efetividade do sistema de transposição de 

peixes, fornecendo informações para pesquisas a respeito de quais espécies são capazes de 
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O monitoramento deve controlar especialmente 

endêmicas ocorrentes para a região e também o aparecimento de espécies exóticas. O 

Programa deve fornecer informações sobre as 

qualidade ambiental, espécies da avifauna migradoras e que são a

finalmente, as espécies da mastofauna

caça.  

• Durante a construção das vias de acesso e estruturas, bem como durante sua 

operação, deve ocorrer monitoramento nesses locais para 

atropelamento de espécies da herpetofauna e mastofauna.

Devem ser monitoradas também as 

terrestre, visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, nesse 

caso por vias involuntárias ou ilegais, analisando as potenciais fontes de introdução acidental 

e voluntária de espécies. 

O Programa deve operar conjuntamente com o Programa de Resgate de Fauna, e para 

a ictiofauna será realizada a observação diária durante 15 di

barramento e resgate dos peixes que não conseguiram transpor o barramento

monitoramento mensal do reservatório formado

- Período de Execução

O Programa de Monitoramento deve ser iniciado na fase de implantação do 

empreendimento, com monitoramento intensificado para fauna aquática após o fechamento da 

barragem. O Programa deve se estender à fase de operação do empreendimento.

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

O monitoramento deve controlar especialmente as espécies da 

endêmicas ocorrentes para a região e também o aparecimento de espécies exóticas. O 

Programa deve fornecer informações sobre as espécies de anfíbios que são bioindicadoras de 

espécies da avifauna migradoras e que são alvo de caça predatória, e, 

espécies da mastofaunasensíveis a alterações ambientais e as ameaçadas pela 

Durante a construção das vias de acesso e estruturas, bem como durante sua 

operação, deve ocorrer monitoramento nesses locais para 

atropelamento de espécies da herpetofauna e mastofauna.

Devem ser monitoradas também as rotas e vetores de dispersão d

, visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, nesse 

r vias involuntárias ou ilegais, analisando as potenciais fontes de introdução acidental 

O Programa deve operar conjuntamente com o Programa de Resgate de Fauna, e para 

a ictiofauna será realizada a observação diária durante 15 dias de toda a área a jusante do 

barramento e resgate dos peixes que não conseguiram transpor o barramento

monitoramento mensal do reservatório formado.  

de Execução 

O Programa de Monitoramento deve ser iniciado na fase de implantação do 

ndimento, com monitoramento intensificado para fauna aquática após o fechamento da 

barragem. O Programa deve se estender à fase de operação do empreendimento.

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-206 

da fauna ameaçadas e 

endêmicas ocorrentes para a região e também o aparecimento de espécies exóticas. O 

espécies de anfíbios que são bioindicadoras de 

lvo de caça predatória, e, 

sensíveis a alterações ambientais e as ameaçadas pela 

Durante a construção das vias de acesso e estruturas, bem como durante sua 

operação, deve ocorrer monitoramento nesses locais para que seja evitado o 

atropelamento de espécies da herpetofauna e mastofauna. 

rotas e vetores de dispersão das espécies da fauna 

, visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, nesse 

r vias involuntárias ou ilegais, analisando as potenciais fontes de introdução acidental 

O Programa deve operar conjuntamente com o Programa de Resgate de Fauna, e para 

de toda a área a jusante do 

barramento e resgate dos peixes que não conseguiram transpor o barramento e o 

O Programa de Monitoramento deve ser iniciado na fase de implantação do 

ndimento, com monitoramento intensificado para fauna aquática após o fechamento da 

barragem. O Programa deve se estender à fase de operação do empreendimento. 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

8.2.3. Programa de Resgate 

- Objetivos 

Este Programa apresenta medidas de natureza mitigadora para os impactos 

causados pelo empreendimento e

pela instalação e operação da PCH devido a supressão vegetal e alteraçõe

É objetivo do Programa

conseguiram manter-se no fluxo de água e devolvê

barramento. E também o resgate dos indivíduos que ficarem presos em poças d’ ág

pequenos remansos e em baixo de rochas ao longo do trecho de vazão reduzida. 

O objetivo do Programa para a fauna terrestre é resgatar os animais da área onde 

haverá supressão de vegetação para formação do reservatório e construção das estruturas do 

empreendimento.  

O Resgate também deve ser voltado a 

já existentes e em elaboração, sem capacidade de sobrevivência na área afetada, com o 

objetivo de disponibilizar material científico para as instituições de pesqui

baixa quantidade de estudos na região.

- Justificativa 

Com a realização das obras do empreendimento na região ocorrerá a supressão de 

ecossistemas terrestres, afetando diretamente as espécies que dependem da vegetação ao 

entorno do rio dos Patos, bem como do próprio rio. Os representantes da mastofauna, avifauna 

e herpetofauna afetados, no caso da supressão vegetal, sofrerão com a redução do seu habitat 

natural e extinção de recursos necessários para seu ciclo de vida. Assim, há a tendên

deslocamento dos indivíduos para longe dos locais onde se encontram protegidos atualmente, 

que passam a ocupar ambientes marginais expondo
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e Resgate de Fauna Terrestre e Aquática 

Este Programa apresenta medidas de natureza mitigadora para os impactos 

causados pelo empreendimento e tem como objetivo o resgate das espécies que serão afetadas 

pela instalação e operação da PCH devido a supressão vegetal e alteraçõe

É objetivo do Programa o resgate dos indivíduos da fauna aquática que não 

se no fluxo de água e devolvê-los ao leito do Rio, a jusante do 

barramento. E também o resgate dos indivíduos que ficarem presos em poças d’ ág

pequenos remansos e em baixo de rochas ao longo do trecho de vazão reduzida. 

O objetivo do Programa para a fauna terrestre é resgatar os animais da área onde 

haverá supressão de vegetação para formação do reservatório e construção das estruturas do 

O Resgate também deve ser voltado a indivíduos mortos ou acidentados nas vias 

já existentes e em elaboração, sem capacidade de sobrevivência na área afetada, com o 

objetivo de disponibilizar material científico para as instituições de pesqui

baixa quantidade de estudos na região. 

 

Com a realização das obras do empreendimento na região ocorrerá a supressão de 

ecossistemas terrestres, afetando diretamente as espécies que dependem da vegetação ao 

dos Patos, bem como do próprio rio. Os representantes da mastofauna, avifauna 

e herpetofauna afetados, no caso da supressão vegetal, sofrerão com a redução do seu habitat 

natural e extinção de recursos necessários para seu ciclo de vida. Assim, há a tendên

deslocamento dos indivíduos para longe dos locais onde se encontram protegidos atualmente, 

que passam a ocupar ambientes marginais expondo-os às intempéries ambientais diversas. 
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Este Programa apresenta medidas de natureza mitigadora para os impactos 

tem como objetivo o resgate das espécies que serão afetadas 

pela instalação e operação da PCH devido a supressão vegetal e alterações no curso do rio.  

o resgate dos indivíduos da fauna aquática que não 

los ao leito do Rio, a jusante do 

barramento. E também o resgate dos indivíduos que ficarem presos em poças d’ água, 

pequenos remansos e em baixo de rochas ao longo do trecho de vazão reduzida.  

O objetivo do Programa para a fauna terrestre é resgatar os animais da área onde 

haverá supressão de vegetação para formação do reservatório e construção das estruturas do 

indivíduos mortos ou acidentados nas vias 

já existentes e em elaboração, sem capacidade de sobrevivência na área afetada, com o 

objetivo de disponibilizar material científico para as instituições de pesquisa tendo em vista a 

Com a realização das obras do empreendimento na região ocorrerá a supressão de 

ecossistemas terrestres, afetando diretamente as espécies que dependem da vegetação ao 

dos Patos, bem como do próprio rio. Os representantes da mastofauna, avifauna 

e herpetofauna afetados, no caso da supressão vegetal, sofrerão com a redução do seu habitat 

natural e extinção de recursos necessários para seu ciclo de vida. Assim, há a tendência do 

deslocamento dos indivíduos para longe dos locais onde se encontram protegidos atualmente, 

os às intempéries ambientais diversas.  
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Com relação ao meio aquático, os seres pertencentes e dependentes dest

sofrerão com a alteração da dinâmica do ambiente, como a transformação do meio em regime 

lêntico e a diminuição da vazão em outros trechos do rio, não permitindo a livre circulação de 

peixes.  

Portanto, a implementação deste Programa de Resgate é es

manutenção das condições de vida dos indivíduos afetados e também para fornecer 

informações necessárias a outros programas e medidas de mitigação.

Além disso, o Programa pode ser justificado também do ponto de vista legal, através da 

Constituição Federal de 1988, artigo 225, parágrafo 1°, inciso VII, que ao garantir o direito de 

todos ao ambiente ecologicamente equilibrado, estabelece a proteção à fa

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 

os animais à crueldade. A proteção à fauna também é assegurada na Lei Federal n°5.197 de 

1967.  

- Metodologia 

O Programa deve conter uma fase de 

desenvolvidos no RAS. O planejamento visa definir locais onde o resgate será mais intensivo, 

como remanescentes florestais que serão suprimidos e o trecho de vazão reduzida do rio. 

No planejamento também devem ser estabel

realização de solturas de animais silvestres, para onde serão destinadas as espécies resgatadas. 

O resgate deve ser realizado por profissionais habilitados e as espécies em condição de 

sobrevivência devem ser translocada

Deve ser estabelecido também um convênio com instituição de pesquisa para 

destinar as espécies resgatadas já sem vida, visando à formação de um acervo técnico

científico das espécies da região. Da m

viveiros para encaminhamento das espécies resgatadas sem condições de sobrevivência em 

uma área de preservação.   
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Com relação ao meio aquático, os seres pertencentes e dependentes dest

sofrerão com a alteração da dinâmica do ambiente, como a transformação do meio em regime 

lêntico e a diminuição da vazão em outros trechos do rio, não permitindo a livre circulação de 

Portanto, a implementação deste Programa de Resgate é es

manutenção das condições de vida dos indivíduos afetados e também para fornecer 

informações necessárias a outros programas e medidas de mitigação. 

Além disso, o Programa pode ser justificado também do ponto de vista legal, através da 

Constituição Federal de 1988, artigo 225, parágrafo 1°, inciso VII, que ao garantir o direito de 

todos ao ambiente ecologicamente equilibrado, estabelece a proteção à fa

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 

os animais à crueldade. A proteção à fauna também é assegurada na Lei Federal n°5.197 de 

 

O Programa deve conter uma fase de planejamento, baseada nos estudos 

desenvolvidos no RAS. O planejamento visa definir locais onde o resgate será mais intensivo, 

como remanescentes florestais que serão suprimidos e o trecho de vazão reduzida do rio. 

No planejamento também devem ser estabelecidas áreas protegidas propícias à 

realização de solturas de animais silvestres, para onde serão destinadas as espécies resgatadas. 

O resgate deve ser realizado por profissionais habilitados e as espécies em condição de 

sobrevivência devem ser translocadas para essas áreas protegidas previamente estabelecidas. 

Deve ser estabelecido também um convênio com instituição de pesquisa para 

destinar as espécies resgatadas já sem vida, visando à formação de um acervo técnico

científico das espécies da região. Da mesma forma, devem ser estabelecidos os zoológicos ou 

viveiros para encaminhamento das espécies resgatadas sem condições de sobrevivência em 
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Com relação ao meio aquático, os seres pertencentes e dependentes deste meio 

sofrerão com a alteração da dinâmica do ambiente, como a transformação do meio em regime 

lêntico e a diminuição da vazão em outros trechos do rio, não permitindo a livre circulação de 

Portanto, a implementação deste Programa de Resgate é essencial para a 

manutenção das condições de vida dos indivíduos afetados e também para fornecer 

Além disso, o Programa pode ser justificado também do ponto de vista legal, através da 

Constituição Federal de 1988, artigo 225, parágrafo 1°, inciso VII, que ao garantir o direito de 

todos ao ambiente ecologicamente equilibrado, estabelece a proteção à fauna e veda práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 

os animais à crueldade. A proteção à fauna também é assegurada na Lei Federal n°5.197 de 

planejamento, baseada nos estudos 

desenvolvidos no RAS. O planejamento visa definir locais onde o resgate será mais intensivo, 

como remanescentes florestais que serão suprimidos e o trecho de vazão reduzida do rio.  

ecidas áreas protegidas propícias à 

realização de solturas de animais silvestres, para onde serão destinadas as espécies resgatadas. 

O resgate deve ser realizado por profissionais habilitados e as espécies em condição de 

s para essas áreas protegidas previamente estabelecidas.  

Deve ser estabelecido também um convênio com instituição de pesquisa para 

destinar as espécies resgatadas já sem vida, visando à formação de um acervo técnico-

esma forma, devem ser estabelecidos os zoológicos ou 

viveiros para encaminhamento das espécies resgatadas sem condições de sobrevivência em 
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Além disso, deverão ser resgatadas as crias de várias espécies que ainda se 

encontram nos seus primeiros estágios de desenvolvimento e podem ser encontradas no local, 

em seus abrigos ou em ninhos, abandonadas durante o afugentamento, bem como dos ovos, 

no caso da avifauna e da herpetofauna.

de coleta de indivíduos presos no reservatório e nos trechos de vazão reduzida e realocação 

nos trechos a jusante.  

- Período de Execução

O Programa deve ser iniciado durante a fase de instalação das obras, 

especialmente na época de supressão de vegetação e inst

resgate deve permanecer durante todo o período de obras. Para a fase de operação recomenda

se que o resgate continue para a fauna aquática, principalmente para a época de seca, onde 

espécies podem ficar presas em poças formad

8.2.4. Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e

- Objetivos 

O Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática é de natureza 

controladora e tem como 

avifauna e mastofauna durante as intervenções que ocorrerão nas áreas de influência do 

empreendimento no período das obras de instalação. O Programa objetiva também

informações que possam subsidiar ações para mitigar possív

manter um banco de dados para a continuidade do monitoramento durante fase de operação.

- Justificativa 

O monitoramento das espécies da fauna é essencial para avaliar e controlar o efeito d

intervenções causadas pelo empreendimento no ecossistema local, 

gerar informações que possa

outros programas tais como de Resgate da Fauna e de Educação Ambiental
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Além disso, deverão ser resgatadas as crias de várias espécies que ainda se 

seus primeiros estágios de desenvolvimento e podem ser encontradas no local, 

em seus abrigos ou em ninhos, abandonadas durante o afugentamento, bem como dos ovos, 

no caso da avifauna e da herpetofauna. Do mesmo modo, devem ser organizadas campanhas 

eta de indivíduos presos no reservatório e nos trechos de vazão reduzida e realocação 

de Execução 

O Programa deve ser iniciado durante a fase de instalação das obras, 

especialmente na época de supressão de vegetação e instalação do barramento no rio. O 

resgate deve permanecer durante todo o período de obras. Para a fase de operação recomenda

se que o resgate continue para a fauna aquática, principalmente para a época de seca, onde 

espécies podem ficar presas em poças formadas no trecho de vazão reduzida.

de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática

O Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática é de natureza 

controladora e tem como objetivo acompanhar as condições da ictiofauna, herpetofauna, 

avifauna e mastofauna durante as intervenções que ocorrerão nas áreas de influência do 

período das obras de instalação. O Programa objetiva também

subsidiar ações para mitigar possíveis efeitos negativos, bem como

manter um banco de dados para a continuidade do monitoramento durante fase de operação.

 

O monitoramento das espécies da fauna é essencial para avaliar e controlar o efeito d

intervenções causadas pelo empreendimento no ecossistema local, do mesmo modo que para 

gerar informações que possam servir de base para fundamentação de medidas

outros programas tais como de Resgate da Fauna e de Educação Ambiental
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Além disso, deverão ser resgatadas as crias de várias espécies que ainda se 

seus primeiros estágios de desenvolvimento e podem ser encontradas no local, 

em seus abrigos ou em ninhos, abandonadas durante o afugentamento, bem como dos ovos, 

Do mesmo modo, devem ser organizadas campanhas 

eta de indivíduos presos no reservatório e nos trechos de vazão reduzida e realocação 

O Programa deve ser iniciado durante a fase de instalação das obras, 

alação do barramento no rio. O 

resgate deve permanecer durante todo o período de obras. Para a fase de operação recomenda-

se que o resgate continue para a fauna aquática, principalmente para a época de seca, onde 

as no trecho de vazão reduzida. 

Aquática 

O Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre e Aquática é de natureza 

acompanhar as condições da ictiofauna, herpetofauna, 

avifauna e mastofauna durante as intervenções que ocorrerão nas áreas de influência do 

período das obras de instalação. O Programa objetiva também gerar 

eis efeitos negativos, bem como 

manter um banco de dados para a continuidade do monitoramento durante fase de operação. 

O monitoramento das espécies da fauna é essencial para avaliar e controlar o efeito das 

do mesmo modo que para 

m servir de base para fundamentação de medidas presentes em 

outros programas tais como de Resgate da Fauna e de Educação Ambiental. Para a fauna 
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aquática, por exemplo, o Monitoramento é imprescindível, já que a mesma já se encontra 

atualmente com baixa riqueza de espécies e as intervenções que ocorrerão durante as obras 

podem afetar espécies já depauperadas na região.

- Metodologia 

O Programa de Monitoramento deve ser baseado nos dados obtidos no levantamento 

primário e secundário de espécies da fauna da região para os estudos do RAS. Esses dados 

fornecem as informações necessárias para estruturação do Programa, indicando as espécies 

que ocorrem na região e quais merecem atenção especial no monitoramento e também permite 

a avaliação da estrutura da fauna local em todas as fases do empreendimento. 

O monitoramento pode ser realizado em conjunto com instituições de pesquisa 

habilitadas e próximas, visando formar um acervo técnico

região, sabendo que há uma baixa quantidade estudos disponíveis. O monitoramento deve 

determinar a estrutura das comunidades em relação à riqueza, abundância, diversidade, 

equitabilidade e similaridade de espécies na área de influência. Com o intuito de obter 

informações biológicas, biométricas e comportamentais pode ser realizada a marcação dos 

indivíduos que venham a ser capturados. 

Deve ser realizado um monitoramento especial para as es

comportamento migrador, 

encontram, mas também atestar se as mesmas conseguem transpor o barramento, evitando o 

isolamento. Este monitoramento também avalia a efetiv

peixes, fornecendo informações para pesquisas a respeito de quais espécies são capazes de 

realizar tal feito, assunto ainda pouco difundido no país. 

O monitoramento deve controlar especialmente 

endêmicas ocorrentes para a região e também o aparecimento de espécies exóticas. O 

Programa deve fornecer informações sobre as 

qualidade ambiental, espécies da avifauna migradoras e que são alvo de caç
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aquática, por exemplo, o Monitoramento é imprescindível, já que a mesma já se encontra 

atualmente com baixa riqueza de espécies e as intervenções que ocorrerão durante as obras 

podem afetar espécies já depauperadas na região. 

 

de Monitoramento deve ser baseado nos dados obtidos no levantamento 

primário e secundário de espécies da fauna da região para os estudos do RAS. Esses dados 

fornecem as informações necessárias para estruturação do Programa, indicando as espécies 

em na região e quais merecem atenção especial no monitoramento e também permite 

a avaliação da estrutura da fauna local em todas as fases do empreendimento. 

O monitoramento pode ser realizado em conjunto com instituições de pesquisa 

, visando formar um acervo técnico-científico da fauna ocorrente na 

região, sabendo que há uma baixa quantidade estudos disponíveis. O monitoramento deve 

determinar a estrutura das comunidades em relação à riqueza, abundância, diversidade, 

similaridade de espécies na área de influência. Com o intuito de obter 

informações biológicas, biométricas e comportamentais pode ser realizada a marcação dos 

indivíduos que venham a ser capturados.  

Deve ser realizado um monitoramento especial para as espécies 

comportamento migrador, visando não somente avaliar as condições em que as espécies se 

encontram, mas também atestar se as mesmas conseguem transpor o barramento, evitando o 

isolamento. Este monitoramento também avalia a efetividade do sistema de transposição de 

peixes, fornecendo informações para pesquisas a respeito de quais espécies são capazes de 

realizar tal feito, assunto ainda pouco difundido no país.  

O monitoramento deve controlar especialmente as espécies da fauna amea

endêmicas ocorrentes para a região e também o aparecimento de espécies exóticas. O 

Programa deve fornecer informações sobre as espécies de anfíbios que são bioindicadoras de 

espécies da avifauna migradoras e que são alvo de caç
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aquática, por exemplo, o Monitoramento é imprescindível, já que a mesma já se encontra 

atualmente com baixa riqueza de espécies e as intervenções que ocorrerão durante as obras 

de Monitoramento deve ser baseado nos dados obtidos no levantamento 

primário e secundário de espécies da fauna da região para os estudos do RAS. Esses dados 

fornecem as informações necessárias para estruturação do Programa, indicando as espécies 

em na região e quais merecem atenção especial no monitoramento e também permite 

a avaliação da estrutura da fauna local em todas as fases do empreendimento.  

O monitoramento pode ser realizado em conjunto com instituições de pesquisa 

científico da fauna ocorrente na 

região, sabendo que há uma baixa quantidade estudos disponíveis. O monitoramento deve 

determinar a estrutura das comunidades em relação à riqueza, abundância, diversidade, 

similaridade de espécies na área de influência. Com o intuito de obter 

informações biológicas, biométricas e comportamentais pode ser realizada a marcação dos 

pécies da fauna aquática com 

visando não somente avaliar as condições em que as espécies se 

encontram, mas também atestar se as mesmas conseguem transpor o barramento, evitando o 

idade do sistema de transposição de 

peixes, fornecendo informações para pesquisas a respeito de quais espécies são capazes de 

da fauna ameaçadas e 

endêmicas ocorrentes para a região e também o aparecimento de espécies exóticas. O 

espécies de anfíbios que são bioindicadoras de 

espécies da avifauna migradoras e que são alvo de caça predatória, e, 
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finalmente, as espécies da mastofauna

caça.  

• Durante a construção das vias de acesso e estruturas, bem como durante sua 

operação, deve ocorrer monitoramento nesses locais para que seja 

atropelamento de espécies da herpetofauna e mastofauna.

Devem ser monitoradas também as 

terrestre, visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, nesse 

caso por vias involuntárias ou ilegais, analisando as potenciais fontes de introdução acidental 

e voluntária de espécies. 

O Programa deve operar conjuntamente com o Programa de Resgate de Fauna, e para 

a ictiofauna será realizada a observação diária durante 15 dias 

barramento e resgate dos peixes que não conseguiram transpor o barramento

monitoramento mensal do reservatório formado

- Período de Execução

O Programa de Monitoramento deve ser iniciado na fase de implantação do 

empreendimento, com monitoramento intensificado para fauna aquática após o fechamento da 

barragem. O Programa deve se estender à fase de operação do empreendimento.

8.2.5. Programa de Monitoramento 

- Objetivo 

O Programa de Monitoramento da Flora caracteriza

controladora e tem como 

influência do empreendimento a fim de evitar a proliferação de espécies exóticas, invasoras 
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espécies da mastofauna sensíveis a alterações ambientais e as ameaçadas pela 

Durante a construção das vias de acesso e estruturas, bem como durante sua 

operação, deve ocorrer monitoramento nesses locais para que seja 

atropelamento de espécies da herpetofauna e mastofauna.

Devem ser monitoradas também as rotas e vetores de dispersão d

, visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, nesse 

voluntárias ou ilegais, analisando as potenciais fontes de introdução acidental 

O Programa deve operar conjuntamente com o Programa de Resgate de Fauna, e para 

a ictiofauna será realizada a observação diária durante 15 dias de toda a área a jusante do 

barramento e resgate dos peixes que não conseguiram transpor o barramento

monitoramento mensal do reservatório formado.  

de Execução 

O Programa de Monitoramento deve ser iniciado na fase de implantação do 

empreendimento, com monitoramento intensificado para fauna aquática após o fechamento da 

barragem. O Programa deve se estender à fase de operação do empreendimento.

e Monitoramento da Flora 

de Monitoramento da Flora caracteriza-se como uma medida 

e tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento da flora na área de 

influência do empreendimento a fim de evitar a proliferação de espécies exóticas, invasoras 
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sensíveis a alterações ambientais e as ameaçadas pela 

Durante a construção das vias de acesso e estruturas, bem como durante sua 

operação, deve ocorrer monitoramento nesses locais para que seja evitado o 

atropelamento de espécies da herpetofauna e mastofauna. 

rotas e vetores de dispersão das espécies da fauna 

, visando prover informação para evitar o movimento indesejado de espécies, nesse 

voluntárias ou ilegais, analisando as potenciais fontes de introdução acidental 

O Programa deve operar conjuntamente com o Programa de Resgate de Fauna, e para 

toda a área a jusante do 

barramento e resgate dos peixes que não conseguiram transpor o barramento e o 

O Programa de Monitoramento deve ser iniciado na fase de implantação do 

empreendimento, com monitoramento intensificado para fauna aquática após o fechamento da 

barragem. O Programa deve se estender à fase de operação do empreendimento. 

se como uma medida 

objetivo acompanhar o desenvolvimento da flora na área de 

influência do empreendimento a fim de evitar a proliferação de espécies exóticas, invasoras 
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e/ou adaptadas e acompanhar a dinâmica dos fragmentos florestais para subsidiar ações com 

vistas à sustentabilidade dos mesmos. 

- Justificativa 

O monitoramento da flora é um importante instrumento para o acompanhamento 

da qualidade e composição dos remanescentes florestais da ár

empreendimento permitindo a determinação de atividades que possam contribuir para a 

melhoria das condições da vegetação local. 

De fato, o ambiente florestal da área de influência da 

bastante descaracterizado e o

medida de controle a impactos

empreendimento, tais como a

adaptadas, de forma a contribuir

natural. 

-Metodologia 

A aplicação do Programa de Monitoramento da Flora envolverá visitas periódicas 

na área de influência do empreendimento, a fim de verificar a ocorrência de espécies exóticas 

e/ou invasoras nas formações florestais bem como observar a evolução sucessional dos 

remanescentes, observando a ocorrência de espécies mais ou menos exigentes, a fim de 

subsidiar ações voltadas à conservação da flora. Devem

efeitos da fragmentação, como o efeito de borda, que tendem a comprometer o 

desenvolvimento vegetal e a evolução dos remanescentes.

-Período de Execução

Este programa deve ser implantado na fase de instalação do empreendimento e se 

estender à fase de operação.
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har a dinâmica dos fragmentos florestais para subsidiar ações com 

vistas à sustentabilidade dos mesmos.  

 

O monitoramento da flora é um importante instrumento para o acompanhamento 

da qualidade e composição dos remanescentes florestais da área de influência do 

empreendimento permitindo a determinação de atividades que possam contribuir para a 

melhoria das condições da vegetação local.  

De fato, o ambiente florestal da área de influência da PCH KM 19

bastante descaracterizado e o Programa de Monitoramento da Flora caracteriza

impactos que poderão vir a ocorrer com a construção do 

empreendimento, tais como a contaminação biológica, insularização e invasão de espécies 

adaptadas, de forma a contribuir para o estabelecimento e desenvolvimento da vegetação 

 

A aplicação do Programa de Monitoramento da Flora envolverá visitas periódicas 

na área de influência do empreendimento, a fim de verificar a ocorrência de espécies exóticas 

invasoras nas formações florestais bem como observar a evolução sucessional dos 

remanescentes, observando a ocorrência de espécies mais ou menos exigentes, a fim de 

subsidiar ações voltadas à conservação da flora. Devem-se observar também os possíveis 

tos da fragmentação, como o efeito de borda, que tendem a comprometer o 

desenvolvimento vegetal e a evolução dos remanescentes. 

de Execução 

Este programa deve ser implantado na fase de instalação do empreendimento e se 

estender à fase de operação. 
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har a dinâmica dos fragmentos florestais para subsidiar ações com 

O monitoramento da flora é um importante instrumento para o acompanhamento 

ea de influência do 

empreendimento permitindo a determinação de atividades que possam contribuir para a 

PCH KM 19 encontra-se 

Programa de Monitoramento da Flora caracteriza-se como uma 

que poderão vir a ocorrer com a construção do 

e invasão de espécies 

para o estabelecimento e desenvolvimento da vegetação 

A aplicação do Programa de Monitoramento da Flora envolverá visitas periódicas 

na área de influência do empreendimento, a fim de verificar a ocorrência de espécies exóticas 

invasoras nas formações florestais bem como observar a evolução sucessional dos 

remanescentes, observando a ocorrência de espécies mais ou menos exigentes, a fim de 

se observar também os possíveis 

tos da fragmentação, como o efeito de borda, que tendem a comprometer o 

Este programa deve ser implantado na fase de instalação do empreendimento e se 
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8.2.6. Programa de Resgate 

-Objetivo 

O Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora caracteriza

uma medida mitigatória e tem como 

serem suprimidas com a construção do empreendimento, principalmente aquelas de 

ocorrência limitada a exemplo das endêmicas, raras ou ameaçadas. O programa tem ainda 

como objetivo fornecer subsídio para as atividades 

conhecimento florístico da região.

- Justificativa 

A supressão da vegetação necessária para a construção do empreendimento 

geralmente provoca perda de material genético e biodiversidade. Para mitigar os impactos 

relacionados ao desmatamento, o resgate e aproveitamento científico da flora atuam na 

conservação de espécies que serão retiradas da área do empreendimento, sobretudo aquelas 

com maior importância para o ecossistema, tais como espécies raras, endêmicas ou 

ameaçadas. 

O resgate de mudas, sementes e exemplares fornece

de recomposição e recuperação florestal, assegurando o uso de espécies nativas e naturais da 

região. O aproveitamento científico permite o conhecimento florístico da re

de um banco de germoplasma das espécies mais sensíveis e de maior significância ambiental.

- Metodologia 

Para a aplicação do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora 

são previstas as seguintes ações: coleta de sementes, mu

principalmente de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, das áreas a serem 

desmatadas para plantio e transplante em locais a serem recuperados
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e Resgate e Aproveitamento Científico da Flora 

O Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora caracteriza

uma medida mitigatória e tem como objetivo garantir a conservação das principais espécies a 

serem suprimidas com a construção do empreendimento, principalmente aquelas de 

ocorrência limitada a exemplo das endêmicas, raras ou ameaçadas. O programa tem ainda 

como objetivo fornecer subsídio para as atividades de recuperação da flora e a ampliação do 

conhecimento florístico da região. 

 

A supressão da vegetação necessária para a construção do empreendimento 

geralmente provoca perda de material genético e biodiversidade. Para mitigar os impactos 

acionados ao desmatamento, o resgate e aproveitamento científico da flora atuam na 

conservação de espécies que serão retiradas da área do empreendimento, sobretudo aquelas 

com maior importância para o ecossistema, tais como espécies raras, endêmicas ou 

O resgate de mudas, sementes e exemplares fornecerá material para as atividades 

de recomposição e recuperação florestal, assegurando o uso de espécies nativas e naturais da 

região. O aproveitamento científico permite o conhecimento florístico da re

de um banco de germoplasma das espécies mais sensíveis e de maior significância ambiental.

 

Para a aplicação do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora 

são previstas as seguintes ações: coleta de sementes, mudas e exemplares de espécies nativas, 

principalmente de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, das áreas a serem 

desmatadas para plantio e transplante em locais a serem recuperados
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O Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora caracteriza-se como 

a conservação das principais espécies a 

serem suprimidas com a construção do empreendimento, principalmente aquelas de 

ocorrência limitada a exemplo das endêmicas, raras ou ameaçadas. O programa tem ainda 

de recuperação da flora e a ampliação do 

A supressão da vegetação necessária para a construção do empreendimento 

geralmente provoca perda de material genético e biodiversidade. Para mitigar os impactos 

acionados ao desmatamento, o resgate e aproveitamento científico da flora atuam na 

conservação de espécies que serão retiradas da área do empreendimento, sobretudo aquelas 

com maior importância para o ecossistema, tais como espécies raras, endêmicas ou 

material para as atividades 

de recomposição e recuperação florestal, assegurando o uso de espécies nativas e naturais da 

região. O aproveitamento científico permite o conhecimento florístico da região e composição 

de um banco de germoplasma das espécies mais sensíveis e de maior significância ambiental. 

Para a aplicação do Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora 

das e exemplares de espécies nativas, 

principalmente de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, das áreas a serem 

desmatadas para plantio e transplante em locais a serem recuperados, assim como para a 
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formação de um banco de germoplasma da regi

detalhado da vegetação local.

 -Período de Execução

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação do empreendimento, 

antes do início das atividades de desmatamento.

8.2.7. Programa de Recuperação 

- Objetivo 

O Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Proteção Permanente 

apresenta natureza mitigatória e tem como objetivo 

garantir a conservação destas áreas

encostas com declividade superior a 45°, na área de influência do empreendimento. 

O programa soma também em seus objetivos 

alteração da qualidade da água superficial, favorecendo a proteção dos recursos hídricos da 

bacia hidrográfica do rio dos Patos.

- Justificativa 

A vegetação nas margens de rios e reservatórios desempenha um importante p

na manutenção do equilíbrio ecológico, com reflexos tanto na flora quanto na fauna e atuando 

ainda na proteção da qualidade das águas e na redução dos processos erosivos e de 

assoreamento. Já a vegetação em encostas com declividade maior que 45° e top

além da função ecológica, garante a estabilidade geológica da encosta ou morro. 

A construção do empreendimento exigirá a implantação da APP no entorno do 

reservatório. Como a flora está bastante descaracterizada e 
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formação de um banco de germoplasma da região; e realização de levantamento florístico 

detalhado da vegetação local. 

de Execução 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação do empreendimento, 

antes do início das atividades de desmatamento. 

e Recuperação e Conservação das Áreas de Proteção Permanente

O Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Proteção Permanente 

apresenta natureza mitigatória e tem como objetivo formar a APP no entorno do reservatório e 

garantir a conservação destas áreas nas margens do rio dos Patos, no topo de morros e nas 

encostas com declividade superior a 45°, na área de influência do empreendimento. 

O programa soma também em seus objetivos minimizar os efeitos que provocam a 

alteração da qualidade da água superficial, favorecendo a proteção dos recursos hídricos da 

bacia hidrográfica do rio dos Patos. 

 

A vegetação nas margens de rios e reservatórios desempenha um importante p

na manutenção do equilíbrio ecológico, com reflexos tanto na flora quanto na fauna e atuando 

ainda na proteção da qualidade das águas e na redução dos processos erosivos e de 

Já a vegetação em encostas com declividade maior que 45° e top

além da função ecológica, garante a estabilidade geológica da encosta ou morro. 

A construção do empreendimento exigirá a implantação da APP no entorno do 

reservatório. Como a flora está bastante descaracterizada e restam somente alguns fragme
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ão; e realização de levantamento florístico 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação do empreendimento, 

e Proteção Permanente 

O Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Proteção Permanente 

no entorno do reservatório e 

, no topo de morros e nas 

encostas com declividade superior a 45°, na área de influência do empreendimento.  

minimizar os efeitos que provocam a 

alteração da qualidade da água superficial, favorecendo a proteção dos recursos hídricos da 

A vegetação nas margens de rios e reservatórios desempenha um importante papel 

na manutenção do equilíbrio ecológico, com reflexos tanto na flora quanto na fauna e atuando 

ainda na proteção da qualidade das águas e na redução dos processos erosivos e de 

Já a vegetação em encostas com declividade maior que 45° e topo de morros, 

além da função ecológica, garante a estabilidade geológica da encosta ou morro.  

A construção do empreendimento exigirá a implantação da APP no entorno do 

restam somente alguns fragmentos 
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de mata ciliar margeando o 

Conservação das Áreas de Preservação Permanenteserá aplicado em conjunto com o 

Programa de Apoio a Regularização de Áreas, que visa incentivar e apoiar os moradores da 

área de influência do empreendimento a regularizar suas áreas de APP e Reserva Legal. Além 

disso, este programa envolve 

e da recuperada, de forma a garantir o seu desenvolvimento e conservação

Com relação ao fator ambiental água, os efeitos almejados são a redução nos 

níveis de transporte de sólidos particulados e a diminuição da eutrofização e ecotoxicidade no 

lago a ser formado. Ainda, o adensamento das margens formará uma barreira de proteção, 

minimizando os efeitos dos fertilizantes e defensivos agrícolas advindos das áreas de 

agronegócio que seriam veiculados diretamente para a área de drenagem hídrica da PCH.

- Metodologia 

Para a aplicação do Programa de Recuperação e Conservação da APP, 

primeiramente serão levantadas as áreas a serem contempladas pelo programa e definidas as 

técnicas de plantio. Para as áreas que já se encontram preservadas serão aplicadas medidas de 

conservação. As espécies a serem utilizadas deverão ser nativas da região e pr

aquelas observadas na fase de diagnóstico e/ou resgatadas através do Programa de Resgate e 

Aproveitamento Científico da Flora. Após o plantio, o desenvolvimento da vegetação será 

acompanhado para garantir a sobrevivência das espécies, bem c

Será incentivada a criação de um parque ambiental intermunicipal que abrangerá 

os municípios de Guamiranga, Prudentópolis e Ivai

ligando estes três municípios e assim proporcionando uma resguarda das diversas espécies de 

fauna e flora que no local se encontra. 

visitação, educação ambiental e 
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mata ciliar margeando o rio dos Patos na região, o Programa de Recuperação e 

Conservação das Áreas de Preservação Permanenteserá aplicado em conjunto com o 

Programa de Apoio a Regularização de Áreas, que visa incentivar e apoiar os moradores da 

a de influência do empreendimento a regularizar suas áreas de APP e Reserva Legal. Além 

programa envolve medidas de conservação e acompanhamento da APP já existente 

de forma a garantir o seu desenvolvimento e conservação

elação ao fator ambiental água, os efeitos almejados são a redução nos 

níveis de transporte de sólidos particulados e a diminuição da eutrofização e ecotoxicidade no 

lago a ser formado. Ainda, o adensamento das margens formará uma barreira de proteção, 

imizando os efeitos dos fertilizantes e defensivos agrícolas advindos das áreas de 

agronegócio que seriam veiculados diretamente para a área de drenagem hídrica da PCH.

 

Para a aplicação do Programa de Recuperação e Conservação da APP, 

ramente serão levantadas as áreas a serem contempladas pelo programa e definidas as 

Para as áreas que já se encontram preservadas serão aplicadas medidas de 

As espécies a serem utilizadas deverão ser nativas da região e pr

aquelas observadas na fase de diagnóstico e/ou resgatadas através do Programa de Resgate e 

Aproveitamento Científico da Flora. Após o plantio, o desenvolvimento da vegetação será 

acompanhado para garantir a sobrevivência das espécies, bem como a conservação da área.

Será incentivada a criação de um parque ambiental intermunicipal que abrangerá 

os municípios de Guamiranga, Prudentópolis e Ivai, com a preservação de um corredor verde 

ligando estes três municípios e assim proporcionando uma resguarda das diversas espécies de 

fauna e flora que no local se encontra. Possibilitando, ainda, a utilização do parque para 

visitação, educação ambiental e turismo ecológico. 
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o Programa de Recuperação e 

Conservação das Áreas de Preservação Permanenteserá aplicado em conjunto com o 

Programa de Apoio a Regularização de Áreas, que visa incentivar e apoiar os moradores da 

a de influência do empreendimento a regularizar suas áreas de APP e Reserva Legal. Além 

medidas de conservação e acompanhamento da APP já existente 

de forma a garantir o seu desenvolvimento e conservação. 

elação ao fator ambiental água, os efeitos almejados são a redução nos 

níveis de transporte de sólidos particulados e a diminuição da eutrofização e ecotoxicidade no 

lago a ser formado. Ainda, o adensamento das margens formará uma barreira de proteção, 

imizando os efeitos dos fertilizantes e defensivos agrícolas advindos das áreas de 

agronegócio que seriam veiculados diretamente para a área de drenagem hídrica da PCH. 

Para a aplicação do Programa de Recuperação e Conservação da APP, 

ramente serão levantadas as áreas a serem contempladas pelo programa e definidas as 

Para as áreas que já se encontram preservadas serão aplicadas medidas de 

As espécies a serem utilizadas deverão ser nativas da região e preferencialmente 

aquelas observadas na fase de diagnóstico e/ou resgatadas através do Programa de Resgate e 

Aproveitamento Científico da Flora. Após o plantio, o desenvolvimento da vegetação será 

omo a conservação da área. 

Será incentivada a criação de um parque ambiental intermunicipal que abrangerá 

, com a preservação de um corredor verde 

ligando estes três municípios e assim proporcionando uma resguarda das diversas espécies de 

Possibilitando, ainda, a utilização do parque para 
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- Período de execução

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação e se estender à fase de 

operação do empreendimento.

8.2.8. Programa de Recuperação d

- Objetivos 

O PRAD tem como objetivo restabelecer a vegetação das áreas que receberão 

instalações temporárias durante a construção do empreendimento e melhorar as condições dos 

fragmentos florestais existentes na AID, com vistas ao desenvolvimento e evoluç

remanescentes florestais da região, e consequentemente o estabelecimento de um ambiente 

propício para a fauna da região. O programa visa ainda a proteção do solo das áreas utilizadas 

de forma temporária, de forma a garantir por meio da revegetação a

dessas áreas e evitar ou minimizar processos erosivos e de assoreamento.

- Justificativa 

A alteração do ambiente florestal, já bastante evidente no local, reduziu bastante a 

cobertura vegetal e disponibilidade de habitat para as es

e o empreendimento proposto agravará ainda mais a situação. De fato, os fragmentos que 

constituem boa parte das formações vegetais da região estão em fase secundária de 

regeneração, não oferecendo condições adequadas p

mais sensíveis e exigentes, principalmente aquelas que necessitam de uma vegetação em 

estágio avançado de sucessão ecológica onde predominam espécies arbóreas com porte, nas 

proporções adequadas e com características e

alimentação e reprodução. 

Espécies de aves que ocorrem na região, tais como as de Thraupidae e Picidae

necessitam dessas condições para sobreviverem. No entanto, as características físicas de 

ordenamento da paisagem e a composição das espécies vegetais ao longo de ambas as 
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de execução 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação e se estender à fase de 

operação do empreendimento. 

de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

O PRAD tem como objetivo restabelecer a vegetação das áreas que receberão 

instalações temporárias durante a construção do empreendimento e melhorar as condições dos 

fragmentos florestais existentes na AID, com vistas ao desenvolvimento e evoluç

remanescentes florestais da região, e consequentemente o estabelecimento de um ambiente 

propício para a fauna da região. O programa visa ainda a proteção do solo das áreas utilizadas 

de forma temporária, de forma a garantir por meio da revegetação a estabilidade geotécnica 

dessas áreas e evitar ou minimizar processos erosivos e de assoreamento.

 

A alteração do ambiente florestal, já bastante evidente no local, reduziu bastante a 

cobertura vegetal e disponibilidade de habitat para as espécies da fauna que ocorrem na região 

e o empreendimento proposto agravará ainda mais a situação. De fato, os fragmentos que 

constituem boa parte das formações vegetais da região estão em fase secundária de 

regeneração, não oferecendo condições adequadas para a perpetuação de algumas espécies 

mais sensíveis e exigentes, principalmente aquelas que necessitam de uma vegetação em 

estágio avançado de sucessão ecológica onde predominam espécies arbóreas com porte, nas 

proporções adequadas e com características específicas que conferem possibilidade de abrigo, 

 

Espécies de aves que ocorrem na região, tais como as de Thraupidae e Picidae

necessitam dessas condições para sobreviverem. No entanto, as características físicas de 

ordenamento da paisagem e a composição das espécies vegetais ao longo de ambas as 
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Este programa deverá ser implantado na fase de instalação e se estender à fase de 

O PRAD tem como objetivo restabelecer a vegetação das áreas que receberão 

instalações temporárias durante a construção do empreendimento e melhorar as condições dos 

fragmentos florestais existentes na AID, com vistas ao desenvolvimento e evolução dos 

remanescentes florestais da região, e consequentemente o estabelecimento de um ambiente 

propício para a fauna da região. O programa visa ainda a proteção do solo das áreas utilizadas 

estabilidade geotécnica 

dessas áreas e evitar ou minimizar processos erosivos e de assoreamento. 

A alteração do ambiente florestal, já bastante evidente no local, reduziu bastante a 

pécies da fauna que ocorrem na região 

e o empreendimento proposto agravará ainda mais a situação. De fato, os fragmentos que 

constituem boa parte das formações vegetais da região estão em fase secundária de 

ara a perpetuação de algumas espécies 

mais sensíveis e exigentes, principalmente aquelas que necessitam de uma vegetação em 

estágio avançado de sucessão ecológica onde predominam espécies arbóreas com porte, nas 

specíficas que conferem possibilidade de abrigo, 

Espécies de aves que ocorrem na região, tais como as de Thraupidae e Picidae, 

necessitam dessas condições para sobreviverem. No entanto, as características físicas de 

ordenamento da paisagem e a composição das espécies vegetais ao longo de ambas as 
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margens do Rio dos Patos e seus afluentes não possibilitam solução de sustentabilid

os Passeriformes.  

Muitas espécies da mastofauna local são exclusivamente arborícolas, como é o 

caso das espécies da Ordem Primates e algumas da Ordem Rodentia, abundante na região e 

que utiliza espécies vegetais típicas de formações em estágio av

carecendo das respectivas espécies arbóreas como sítio para abrigo, alimentação e reprodução. 

Assim, essas espécies também têm sua condição de sustentabilidade comprometida pela 

situação do ambiente florestal da região. 

Dessa forma, o 

influência do empreendimento, principalmente aqueles que se encontram em estágios iniciais 

de sucessão, de forma a contribuir para a evolução dos mesmos. 

O Programa de Recuperação de Áreas Degrad

vegetação das áreas que abrigarão estruturas provisórias. Nessas áreas a vegetação 

desempenha um importante papel na proteção do solo, garantindo a sua estabilidade e 

atuando, assim, na minimização de processos erosivos e 

 O uso de espécies nativas nas atividades de recuperação ameniza o impacto da 

perda da vegetação natural e o manejo dos fragmentos permite evitar que estes se tornem 

insustentáveis ao combater o efeito de borda e o isolamento. A recuperaçã

para a minimização do impacto causado pela mudança na paisagem, melhorando o aspecto 

cênico da região, bem como para o estabelecimento de condições ao desenvolvimento da 

fauna na região. Assim, esse programa caracteriza

- Metodologia 

Para a aplicação do PRAD, primeiramente deverão ser levantadas as áreas a serem 

contempladas pelo programa. O próximo passo é a definição da técnica de recuperação a ser 

empregada e a execução. Para tal, serão utilizadas apenas 

aquelas coletadas no Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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margens do Rio dos Patos e seus afluentes não possibilitam solução de sustentabilid

Muitas espécies da mastofauna local são exclusivamente arborícolas, como é o 

caso das espécies da Ordem Primates e algumas da Ordem Rodentia, abundante na região e 

que utiliza espécies vegetais típicas de formações em estágio av

carecendo das respectivas espécies arbóreas como sítio para abrigo, alimentação e reprodução. 

Assim, essas espécies também têm sua condição de sustentabilidade comprometida pela 

situação do ambiente florestal da região.  

Dessa forma, o PRAD atua no manejo dos remanescentes florestais da área de 

influência do empreendimento, principalmente aqueles que se encontram em estágios iniciais 

de sucessão, de forma a contribuir para a evolução dos mesmos.  

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas atua ainda na recuperação da 

vegetação das áreas que abrigarão estruturas provisórias. Nessas áreas a vegetação 

desempenha um importante papel na proteção do solo, garantindo a sua estabilidade e 

atuando, assim, na minimização de processos erosivos e de assoreamento.

O uso de espécies nativas nas atividades de recuperação ameniza o impacto da 

perda da vegetação natural e o manejo dos fragmentos permite evitar que estes se tornem 

insustentáveis ao combater o efeito de borda e o isolamento. A recuperaçã

para a minimização do impacto causado pela mudança na paisagem, melhorando o aspecto 

cênico da região, bem como para o estabelecimento de condições ao desenvolvimento da 

fauna na região. Assim, esse programa caracteriza-se como uma medida

 

Para a aplicação do PRAD, primeiramente deverão ser levantadas as áreas a serem 

contempladas pelo programa. O próximo passo é a definição da técnica de recuperação a ser 

empregada e a execução. Para tal, serão utilizadas apenas espécies nativas da região, inclusive 

aquelas coletadas no Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora. 
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margens do Rio dos Patos e seus afluentes não possibilitam solução de sustentabilidade para 

Muitas espécies da mastofauna local são exclusivamente arborícolas, como é o 

caso das espécies da Ordem Primates e algumas da Ordem Rodentia, abundante na região e 

que utiliza espécies vegetais típicas de formações em estágio avançado de sucessão, 

carecendo das respectivas espécies arbóreas como sítio para abrigo, alimentação e reprodução. 

Assim, essas espécies também têm sua condição de sustentabilidade comprometida pela 

PRAD atua no manejo dos remanescentes florestais da área de 

influência do empreendimento, principalmente aqueles que se encontram em estágios iniciais 

adas atua ainda na recuperação da 

vegetação das áreas que abrigarão estruturas provisórias. Nessas áreas a vegetação 

desempenha um importante papel na proteção do solo, garantindo a sua estabilidade e 

de assoreamento. 

O uso de espécies nativas nas atividades de recuperação ameniza o impacto da 

perda da vegetação natural e o manejo dos fragmentos permite evitar que estes se tornem 

insustentáveis ao combater o efeito de borda e o isolamento. A recuperação contribui ainda 

para a minimização do impacto causado pela mudança na paisagem, melhorando o aspecto 

cênico da região, bem como para o estabelecimento de condições ao desenvolvimento da 

se como uma medida mitigatória. 

Para a aplicação do PRAD, primeiramente deverão ser levantadas as áreas a serem 

contempladas pelo programa. O próximo passo é a definição da técnica de recuperação a ser 

espécies nativas da região, inclusive 

aquelas coletadas no Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora.  
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Deverá ser realizado Acompanhamento fotográfico periódico dos projetos de 

recuperação e recomposição paisagística dos taludes e das áreas 

que deverão compor um relatório fotográfico demonstrando a efetividade da recuperação.

- Período de execução

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação e se estender à fase de 

operação do empreendimento.

8.3. PLANO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

O Plano de Construção Sustentável pretende mitigar intervenções danosas para o 

meio ambiente e a saúde humana na instalação do empreendimento

sólidos gerados, aos efluentes produzidos e, além disso, 

trabalhadores que forem trabalhar no local.

8.3.1. Programa de Monitoramento Socioambiental da Obra

- Objetivos 

Como o RAS conta com muitos programas ambientais com o objetivo de 

o menor impacto possível sobre o meio ambiente pela implantação do empreendimento, este 

programa visa monitorar a aplicabilidade destes durante a implantação do Empreendimento 

PCH KM 19. Para tanto, tem como objetivos:

• Garantir que os outros progr

atendidos durante a implantação do empreendimento;

• Garantir a divulgação e correta compreensão de todos os compromissos e/ou 

medidas de controle ambiental pertinentes, junto aos responsáveis diretos e indiretos do 

processo de implantação; 
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Deverá ser realizado Acompanhamento fotográfico periódico dos projetos de 

recuperação e recomposição paisagística dos taludes e das áreas de empréstimo e bota

que deverão compor um relatório fotográfico demonstrando a efetividade da recuperação.

de execução 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação e se estender à fase de 

operação do empreendimento. 

ONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

O Plano de Construção Sustentável pretende mitigar intervenções danosas para o 

meio ambiente e a saúde humana na instalação do empreendimento, com relação aos resíduos 

sólidos gerados, aos efluentes produzidos e, além disso, garantind

trabalhadores que forem trabalhar no local. 

Programa de Monitoramento Socioambiental da Obra 

Como o RAS conta com muitos programas ambientais com o objetivo de 

o menor impacto possível sobre o meio ambiente pela implantação do empreendimento, este 

programa visa monitorar a aplicabilidade destes durante a implantação do Empreendimento 

. Para tanto, tem como objetivos: 

Garantir que os outros programas ambientais contidos neste RAS sejam 

atendidos durante a implantação do empreendimento; 

Garantir a divulgação e correta compreensão de todos os compromissos e/ou 

medidas de controle ambiental pertinentes, junto aos responsáveis diretos e indiretos do 
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Deverá ser realizado Acompanhamento fotográfico periódico dos projetos de 

de empréstimo e bota-fora, 

que deverão compor um relatório fotográfico demonstrando a efetividade da recuperação. 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação e se estender à fase de 

O Plano de Construção Sustentável pretende mitigar intervenções danosas para o 

com relação aos resíduos 

garantindo a segurança aos 

Como o RAS conta com muitos programas ambientais com o objetivo de garantir 

o menor impacto possível sobre o meio ambiente pela implantação do empreendimento, este 

programa visa monitorar a aplicabilidade destes durante a implantação do Empreendimento 

amas ambientais contidos neste RAS sejam 

Garantir a divulgação e correta compreensão de todos os compromissos e/ou 

medidas de controle ambiental pertinentes, junto aos responsáveis diretos e indiretos do 
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• Produzir prova documental de que todas as medidas mitigadoras e de controle 

ambiental são rigorosa e continuamente observadas.

- Justificativa 

O monitoramento das áreas suscetíveis a impactos ambientais auxilia no correto 

manejo e evita a ocorrência de impactos desnecessários. A inspeção de campo irá relatar se as 

medidas preventivas e corretivas estão sendo aplicadas, e quais os resultados que e

obtidos.  

Algumas a atividades de construção estão sujeitas a situações emergenciais de 

impactos ambientais que poderão ocorrer durante a obra, assim o Programa de Monitoramento 

Socioambiental da Obra será de grande utilidade para subsidiar os p

orientando e fiscalizando as equipes de construção. 

- Metodologia 

Será realizado um acompanhamento fotográfico periódico do empreendimento, 

durante a fase de execução das obras, indicando as condições do canteiro e da área de entorno. 

Também será objeto de monitoramento o enchimento do reservatório, com 

acompanhamento fotográfico antes, durante e após o enchimento, realizando caminhamentos 

e vistoria ao longo da área do reservatório para, caso necessário, proceder com outros 

impactos ambientais previstos para a fase de enchimento.

- Período de Execução

Deverá ser executa
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Produzir prova documental de que todas as medidas mitigadoras e de controle 

ambiental são rigorosa e continuamente observadas. 

 

O monitoramento das áreas suscetíveis a impactos ambientais auxilia no correto 

manejo e evita a ocorrência de impactos desnecessários. A inspeção de campo irá relatar se as 

medidas preventivas e corretivas estão sendo aplicadas, e quais os resultados que e

Algumas a atividades de construção estão sujeitas a situações emergenciais de 

impactos ambientais que poderão ocorrer durante a obra, assim o Programa de Monitoramento 

Socioambiental da Obra será de grande utilidade para subsidiar os profissionais de campo, 

orientando e fiscalizando as equipes de construção.  

 

Será realizado um acompanhamento fotográfico periódico do empreendimento, 

durante a fase de execução das obras, indicando as condições do canteiro e da área de entorno. 

Também será objeto de monitoramento o enchimento do reservatório, com 

otográfico antes, durante e após o enchimento, realizando caminhamentos 

e vistoria ao longo da área do reservatório para, caso necessário, proceder com outros 

impactos ambientais previstos para a fase de enchimento. 

Período de Execução 

Deverá ser executado em todas as fases de implantação do empreendimento.
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Produzir prova documental de que todas as medidas mitigadoras e de controle 

O monitoramento das áreas suscetíveis a impactos ambientais auxilia no correto 

manejo e evita a ocorrência de impactos desnecessários. A inspeção de campo irá relatar se as 

medidas preventivas e corretivas estão sendo aplicadas, e quais os resultados que estão sendo 

Algumas a atividades de construção estão sujeitas a situações emergenciais de 

impactos ambientais que poderão ocorrer durante a obra, assim o Programa de Monitoramento 

rofissionais de campo, 

Será realizado um acompanhamento fotográfico periódico do empreendimento, 

durante a fase de execução das obras, indicando as condições do canteiro e da área de entorno.  

Também será objeto de monitoramento o enchimento do reservatório, com 

otográfico antes, durante e após o enchimento, realizando caminhamentos 

e vistoria ao longo da área do reservatório para, caso necessário, proceder com outros 

do empreendimento. 
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8.3.2. Programa de Gerenciamento de Efluentes

- Objetivo 

O Programa de Gerenciamento de Efluentes apresenta natureza mitigadora e tem 

como objetivo destinar corretamente os efluentes gerados 

operação da usina e evitar a contaminação do solo e/ou da água pela disposição inadequada 

destes.  

- Justificativa 

A disposição inadequada de substâncias contaminantes poderá acarretar a 

contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas. Dessa forma, faz

necessário prever medidas para o gerenciamento dos efluentes gerados durantes as fases de 

instalação e operação da PCH KM 19

A fase de instalação d

Assim, será necessária a instalação de equipamentos de apoio no canteiro de obras, o que 

resulta na geração dos seguintes efluentes:

• Esgotos sanitários, p

cozinha; 

• Efluentes industriais, advindos de atividades de lubrificação e limpeza de 

veículos e equipamentos.

Na fase de operação do empreendimento, além de uma reduzida quantidade de 

esgoto sanitário, também poderão ser gerados óleos e graxas provenientes de reparos e troca 

de óleo de máquinas e equipamentos.

Através deste programa, espera

domésticos oriundos da fase de instalação e operação do empreendim
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a de Gerenciamento de Efluentes 

O Programa de Gerenciamento de Efluentes apresenta natureza mitigadora e tem 

como objetivo destinar corretamente os efluentes gerados durante a fase de 

e evitar a contaminação do solo e/ou da água pela disposição inadequada 

 

A disposição inadequada de substâncias contaminantes poderá acarretar a 

contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas. Dessa forma, faz

necessário prever medidas para o gerenciamento dos efluentes gerados durantes as fases de 

PCH KM 19. 

instalação do empreendimento prevê a contratação de funcionários. 

Assim, será necessária a instalação de equipamentos de apoio no canteiro de obras, o que 

resulta na geração dos seguintes efluentes: 

Esgotos sanitários, provenientes das áreas do canteiro de obras, refeitório e 

Efluentes industriais, advindos de atividades de lubrificação e limpeza de 

veículos e equipamentos. 

Na fase de operação do empreendimento, além de uma reduzida quantidade de 

, também poderão ser gerados óleos e graxas provenientes de reparos e troca 

de óleo de máquinas e equipamentos. 

Através deste programa, espera-se o tratamento e controle total dos efluentes 

domésticos oriundos da fase de instalação e operação do empreendimento.
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O Programa de Gerenciamento de Efluentes apresenta natureza mitigadora e tem 

durante a fase de instalação e 

e evitar a contaminação do solo e/ou da água pela disposição inadequada 

A disposição inadequada de substâncias contaminantes poderá acarretar a 

contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas. Dessa forma, faz-se 

necessário prever medidas para o gerenciamento dos efluentes gerados durantes as fases de 

o empreendimento prevê a contratação de funcionários. 

Assim, será necessária a instalação de equipamentos de apoio no canteiro de obras, o que 

rovenientes das áreas do canteiro de obras, refeitório e 

Efluentes industriais, advindos de atividades de lubrificação e limpeza de 

Na fase de operação do empreendimento, além de uma reduzida quantidade de 

, também poderão ser gerados óleos e graxas provenientes de reparos e troca 

se o tratamento e controle total dos efluentes 

ento. 
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- Metodologia 

Efluentes sanitários no canteiro

Os efluentes sanitários, provenientes das áreas do canteiro de obras, gerados na 

fase de instalação do empreendimento compõem

excretas, sabão, detergentes

adequadamente, por meio de banheiros com coletores de esgotos sanitários denominados 

“privada química”. Tais privadas são constituídas de um tanque cilíndrico, de aço inoxidável 

ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), contendo solução de soda cáustica (NaOH), 

destinado a receber os dejetos de um vaso sanitário e uma pequena pia. A solução de NaOH 

no interior do cilindro liquefaz o material pastoso das excretas e destrói as bactérias, ovos de 

helmintos e outros microrganismos. A dosagem recomendada é de 10 quilogramas de NaOH 

para 50 litros de água. 

Periodicamente o tanque das privadas químicas será esvaziado e reabastecido com 

nova porção de solução química. O número de “privadas 

serão calculados em função dos volumes gerados e de acordo com o número de funcionários 

existentes em cada frente de trabalho. 

A instalação, esvaziamento, remoção e destinação adequada do material 

acumulado serão realizadas periodicamente 

material coletado deverá ser encaminhado a uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).

Espera-se com este sistema, atingir uma eficiência superior a 95% no tratamento 

dos efluentes gerados no canteiro de obras 

Efluentes domésticos do refeitório e cozinha:

Os efluentes líquidos rejeitados pelo refeitório e cozinha correspondem às águas 

residuais domésticas e são comp

detergentes e águas de lavagem
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anteiro de obras: 

Os efluentes sanitários, provenientes das áreas do canteiro de obras, gerados na 

fase de instalação do empreendimento compõem-se essencialmente da água de descarga, 

excretas, sabão, detergentes e águas de lavagem. Estes efluentes serão recolhidos 

adequadamente, por meio de banheiros com coletores de esgotos sanitários denominados 

“privada química”. Tais privadas são constituídas de um tanque cilíndrico, de aço inoxidável 

ado com fibra de vidro), contendo solução de soda cáustica (NaOH), 

destinado a receber os dejetos de um vaso sanitário e uma pequena pia. A solução de NaOH 

no interior do cilindro liquefaz o material pastoso das excretas e destrói as bactérias, ovos de 

mintos e outros microrganismos. A dosagem recomendada é de 10 quilogramas de NaOH 

Periodicamente o tanque das privadas químicas será esvaziado e reabastecido com 

nova porção de solução química. O número de “privadas químicas” e a di

serão calculados em função dos volumes gerados e de acordo com o número de funcionários 

existentes em cada frente de trabalho.  

A instalação, esvaziamento, remoção e destinação adequada do material 

acumulado serão realizadas periodicamente por empresa licenciada pelo órgão ambiental. O 

material coletado deverá ser encaminhado a uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).

se com este sistema, atingir uma eficiência superior a 95% no tratamento 

dos efluentes gerados no canteiro de obras da PCH KM 19 durante a fase de instalação.

Efluentes domésticos do refeitório e cozinha: 

Os efluentes líquidos rejeitados pelo refeitório e cozinha correspondem às águas 

são compostos de gordura, água de descarga, excretas, sabão, 

tergentes e águas de lavagem.  
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Os efluentes sanitários, provenientes das áreas do canteiro de obras, gerados na 

se essencialmente da água de descarga, 

e águas de lavagem. Estes efluentes serão recolhidos 

adequadamente, por meio de banheiros com coletores de esgotos sanitários denominados 

“privada química”. Tais privadas são constituídas de um tanque cilíndrico, de aço inoxidável 

ado com fibra de vidro), contendo solução de soda cáustica (NaOH), 

destinado a receber os dejetos de um vaso sanitário e uma pequena pia. A solução de NaOH 

no interior do cilindro liquefaz o material pastoso das excretas e destrói as bactérias, ovos de 

mintos e outros microrganismos. A dosagem recomendada é de 10 quilogramas de NaOH 

Periodicamente o tanque das privadas químicas será esvaziado e reabastecido com 

as” e a disposição destas 

serão calculados em função dos volumes gerados e de acordo com o número de funcionários 

A instalação, esvaziamento, remoção e destinação adequada do material 

por empresa licenciada pelo órgão ambiental. O 

material coletado deverá ser encaminhado a uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). 

se com este sistema, atingir uma eficiência superior a 95% no tratamento 

durante a fase de instalação. 

Os efluentes líquidos rejeitados pelo refeitório e cozinha correspondem às águas 

gua de descarga, excretas, sabão, 
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O efluente de cozinha 

encaminhado preliminarmente a um processo físico onde será separado o material particulado 

em suspensão. Este tratamento preliminar será constit

retentoras de gordura que, além de realizar a separação dos óleos e graxas, visa prevenir o 

sistema seguinte (fossa séptica + filtro biológico) e as tubulações do efeito da colmatação.

Periodicamente as caixas de gordura serã

acumulado será coletado em tambores de armazenamento e acondic

temporário de resíduos. Após, este resíduo poderá ser

caso das graxarias, ou ser encaminhado a um ate

O efluente restante das caixas de separação de gorduras seguirá para um sistema 

de fossa séptica + filtro biológico

despejos, por um período de tempo es

e retenção do material graxo contido no esgoto transformando

substâncias e compostos mais simples e estáveis. 

O efluente da fossa séptica, já com uma carga orgânica relativament

concentração pequena de sólidos em suspensão, passará, então, para o filtro anaeróbio. Este 

filtro, geralmente de forma cilíndrica ou retangular, munido de fundo falso para permitir o 

fluxo ascendente, possui no seu interior um leito de recheio f

nº 5. Este leito retém em sua superfície as bactérias anaeróbias, responsáveis pelo processo 

biológico, reduzindo a DBO (demanda bioquímica de oxigênio). Em termos de eficiência, a 

ABNT considera que os filtros anaeróbios d

70% a 90% da DBO do efluente da fossa séptica. 

Segundo FUNASA (2007), o sistema aqui proposto se operado racionalmente, 

poderá obter redução de sólidos em suspensão em torno de 60% e a remoção da DBO poderá 

ser da ordem de 70% a 90% para uma vazão de 1.500 litros/dia.
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de cozinha (pias e outros equipamentos de lavagem) 

encaminhado preliminarmente a um processo físico onde será separado o material particulado 

em suspensão. Este tratamento preliminar será constituído por um conjunto de caixas 

retentoras de gordura que, além de realizar a separação dos óleos e graxas, visa prevenir o 

sistema seguinte (fossa séptica + filtro biológico) e as tubulações do efeito da colmatação.

Periodicamente as caixas de gordura serão esvaziadas e limpas e o material 

coletado em tambores de armazenamento e acondicionado

Após, este resíduo poderá ser disponibilizadoa terceiros

caso das graxarias, ou ser encaminhado a um aterro sanitário licenciado pelo órgão ambiental. 

O efluente restante das caixas de separação de gorduras seguirá para um sistema 

filtro biológico. A fossa ou tanque séptico tem a finalidade de reter os 

despejos, por um período de tempo estabelecido, de modo a permitir a decantação dos sólidos 

e retenção do material graxo contido no esgoto transformando-os bioquimicamente em 

substâncias e compostos mais simples e estáveis.  

O efluente da fossa séptica, já com uma carga orgânica relativament

concentração pequena de sólidos em suspensão, passará, então, para o filtro anaeróbio. Este 

filtro, geralmente de forma cilíndrica ou retangular, munido de fundo falso para permitir o 

fluxo ascendente, possui no seu interior um leito de recheio formado por pedra britada n° 4 ou 

nº 5. Este leito retém em sua superfície as bactérias anaeróbias, responsáveis pelo processo 

biológico, reduzindo a DBO (demanda bioquímica de oxigênio). Em termos de eficiência, a 

ABNT considera que os filtros anaeróbios de fluxo ascendente são capazes de remover de 

70% a 90% da DBO do efluente da fossa séptica.  

Segundo FUNASA (2007), o sistema aqui proposto se operado racionalmente, 

poderá obter redução de sólidos em suspensão em torno de 60% e a remoção da DBO poderá 

da ordem de 70% a 90% para uma vazão de 1.500 litros/dia. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-222 

(pias e outros equipamentos de lavagem) do refeitório será 

encaminhado preliminarmente a um processo físico onde será separado o material particulado 

uído por um conjunto de caixas 

retentoras de gordura que, além de realizar a separação dos óleos e graxas, visa prevenir o 

sistema seguinte (fossa séptica + filtro biológico) e as tubulações do efeito da colmatação. 

o esvaziadas e limpas e o material 

ionado em um depósito 

disponibilizadoa terceiros,como é o 

rro sanitário licenciado pelo órgão ambiental.  

O efluente restante das caixas de separação de gorduras seguirá para um sistema 

. A fossa ou tanque séptico tem a finalidade de reter os 

tabelecido, de modo a permitir a decantação dos sólidos 

os bioquimicamente em 

O efluente da fossa séptica, já com uma carga orgânica relativamente baixa e 

concentração pequena de sólidos em suspensão, passará, então, para o filtro anaeróbio. Este 

filtro, geralmente de forma cilíndrica ou retangular, munido de fundo falso para permitir o 

ormado por pedra britada n° 4 ou 

nº 5. Este leito retém em sua superfície as bactérias anaeróbias, responsáveis pelo processo 

biológico, reduzindo a DBO (demanda bioquímica de oxigênio). Em termos de eficiência, a 

e fluxo ascendente são capazes de remover de 

Segundo FUNASA (2007), o sistema aqui proposto se operado racionalmente, 

poderá obter redução de sólidos em suspensão em torno de 60% e a remoção da DBO poderá 
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Uma vez cumprida sua etapa no sistema acima descrito, o efluente será lançado 

em um sumidouro, também conhecido como poço absorvente ou fossa absorvente, para 

infiltração no solo. 

O sistema (caixas

absorvente) será projetado

conforme as normas NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997

Ao final das obras de instalação da 

desativado por empresa especializada. Nos locais da 

absorvente é recomendada aplicação de 

protozoários. Posteriormente, faz

Na fase de operação, a usina terá seu número de funcionários reduzidos e, 

portanto, a geração de efluentes domésticos seguirá a mesma proporcionalidade, todavia, 

recomenda-se que um novo sistema seja dimensionado, seguindo a metodologia acima 

descrita considerando-se o tempo de retenção e o número de usuários, conforme 

as normas NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997

A alternativa aqui apresentada não exime o empreendedor da responsabilidade da 

verificação de alguns aspectos técnicos por ocasiã

tais como os dados sobre vazões reais a serem tratadas, as características do esgoto, do solo, 

do nível do aquífero e das condições climáticas locais.

Efluentes industriais  

Os efluentes gerados na

equipamentos têm como característica básica a presença de óleos, graxas, 

combustíveis, solventes e aditivos. Estes resíduos são definidos pela legislação ambiental 

como Classe I. 
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Uma vez cumprida sua etapa no sistema acima descrito, o efluente será lançado 

em um sumidouro, também conhecido como poço absorvente ou fossa absorvente, para 

O sistema (caixas retentoras de gordura + fossa séptica + filtro biológico

absorvente) será projetado considerando o tempo de retenção e o número de usuários

s NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997, da ABNT. 

Ao final das obras de instalação da PCH KM 19, este sistema será esgotado e 

desativado por empresa especializada. Nos locais da fossa séptica, filtro biológico

absorvente é recomendada aplicação de cal para eliminação de eventuais 

s. Posteriormente, faz-se aterramento ao nível do solo. 

Na fase de operação, a usina terá seu número de funcionários reduzidos e, 

portanto, a geração de efluentes domésticos seguirá a mesma proporcionalidade, todavia, 

se que um novo sistema seja dimensionado, seguindo a metodologia acima 

o tempo de retenção e o número de usuários, conforme 

s NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997 da ABNT.  

A alternativa aqui apresentada não exime o empreendedor da responsabilidade da 

verificação de alguns aspectos técnicos por ocasião do estudo para a implantação do sistema, 

tais como os dados sobre vazões reais a serem tratadas, as características do esgoto, do solo, 

do nível do aquífero e das condições climáticas locais. 

Os efluentes gerados nas operações de lubrificação de veículos

equipamentos têm como característica básica a presença de óleos, graxas, 

combustíveis, solventes e aditivos. Estes resíduos são definidos pela legislação ambiental 
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Uma vez cumprida sua etapa no sistema acima descrito, o efluente será lançado 

em um sumidouro, também conhecido como poço absorvente ou fossa absorvente, para 

filtro biológico + poço 

retenção e o número de usuários 

, este sistema será esgotado e 

filtro biológico e poço 

para eliminação de eventuais vermes, bactérias e 

Na fase de operação, a usina terá seu número de funcionários reduzidos e, 

portanto, a geração de efluentes domésticos seguirá a mesma proporcionalidade, todavia, 

se que um novo sistema seja dimensionado, seguindo a metodologia acima 

o tempo de retenção e o número de usuários, conforme preconizam 

A alternativa aqui apresentada não exime o empreendedor da responsabilidade da 

o do estudo para a implantação do sistema, 

tais como os dados sobre vazões reais a serem tratadas, as características do esgoto, do solo, 

ubrificação de veículos, máquinas e 

equipamentos têm como característica básica a presença de óleos, graxas, sólidos, 

combustíveis, solventes e aditivos. Estes resíduos são definidos pela legislação ambiental 
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Uma forma de mitigar este impact

lubrificantes, graxas e combustíveis com a implantação de bacias de contenção e o 

monitoramento periódico do parâmetro óleos e graxas a jusante do empreendimento 

juntamente com o Programa de Monitoramento e Controle da Q

Recomenda-se que toda e qualquer operação que envolva o manuseio de 

graxas, combustíveis ou qualquer outro derivado de petróleo, seja realizada em uma área 

provida de bacia de contenção. Essa estrutura tem como finalida

quaisquer vazamentos durante o manuseio destes, como também servirá como local de 

armazenamento destes insumos necessários à obra.

Nesta área (bacia de contenção) os efluentes deverão 

em tambores de armazenamento e acondicionados em um depósito temporário de resíduos.Os 

tambores deverão ser cilíndricos ou recipientes similares, em PVC ou PP,providos de 

respiradouros, com capacidade para permitir seu enchimento ou esvaziamento. 

recipientes deverão ser providos de rótulo, fixado em local visível na sua parede, com 

inscrição de seu conteúdo. 

hermeticamente tampados e

Estes efluentes industriais dev

para serem refinados para 

resíduos deverá ser realizado com a utilização de caminhões

caçambas. Deverão ser definidas as sazonalidades, 

como o horário aproximado em que serão realizadas, a fim de que os resíduos estejam 

acondicionados e prontos para serem coletados.

Não obstante, deverá se

operação da PCH KM 19, uma vez que, como qualquer instalação industrial, uma PCH requer

procedimentos de manutenção 

Pretende-se com o sistema proposto, atingir uma eficiência de 100% 

disposição final dos efluentes industriais do empreendimento.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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CREA 7.108-D/PR  

Uma forma de mitigar este impacto é controlar o lançamento de óleos 

lubrificantes, graxas e combustíveis com a implantação de bacias de contenção e o 

monitoramento periódico do parâmetro óleos e graxas a jusante do empreendimento 

Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água Superficial

se que toda e qualquer operação que envolva o manuseio de 

, combustíveis ou qualquer outro derivado de petróleo, seja realizada em uma área 

provida de bacia de contenção. Essa estrutura tem como finalidade servir de anteparo a 

quaisquer vazamentos durante o manuseio destes, como também servirá como local de 

armazenamento destes insumos necessários à obra. 

Nesta área (bacia de contenção) os efluentes deverão ser devidamente coletados 

amento e acondicionados em um depósito temporário de resíduos.Os 

tambores deverão ser cilíndricos ou recipientes similares, em PVC ou PP,providos de 

respiradouros, com capacidade para permitir seu enchimento ou esvaziamento. 

rovidos de rótulo, fixado em local visível na sua parede, com 

inscrição de seu conteúdo. Recomenda-se que óleos e graxas 

hermeticamente tampados e quea capacidade máxima dos tambores não exceda 

Estes efluentes industriais deverãoser disponibilizados aempresas 

refinados para reutilização em processos menos nobres. O transporte destes 

resíduos deverá ser realizado com a utilização de caminhões poliguindastes

rão ser definidas as sazonalidades, nas quais deverão ocorrer as coletas, bem 

como o horário aproximado em que serão realizadas, a fim de que os resíduos estejam 

acondicionados e prontos para serem coletados. 

Não obstante, deverá ser dada continuidade a estes procedimentos na fase de 

, uma vez que, como qualquer instalação industrial, uma PCH requer

procedimentos de manutenção periódicos.  

se com o sistema proposto, atingir uma eficiência de 100% 

dos efluentes industriais do empreendimento. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-224 

o é controlar o lançamento de óleos 

lubrificantes, graxas e combustíveis com a implantação de bacias de contenção e o 

monitoramento periódico do parâmetro óleos e graxas a jusante do empreendimento 

ualidade da Água Superficial. 

se que toda e qualquer operação que envolva o manuseio de óleos, 

, combustíveis ou qualquer outro derivado de petróleo, seja realizada em uma área 

de servir de anteparo a 

quaisquer vazamentos durante o manuseio destes, como também servirá como local de 

ser devidamente coletados 

amento e acondicionados em um depósito temporário de resíduos.Os 

tambores deverão ser cilíndricos ou recipientes similares, em PVC ou PP,providos de 

respiradouros, com capacidade para permitir seu enchimento ou esvaziamento. Estes 

rovidos de rótulo, fixado em local visível na sua parede, com 

leos e graxas sejam conservados 

dos tambores não exceda 250 litros.  

aempresas terceirizadas 

utilização em processos menos nobres. O transporte destes 

poliguindastes equipados com 

quais deverão ocorrer as coletas, bem 

como o horário aproximado em que serão realizadas, a fim de que os resíduos estejam 

tes procedimentos na fase de 

, uma vez que, como qualquer instalação industrial, uma PCH requer 

se com o sistema proposto, atingir uma eficiência de 100% na retenção e 
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Recomenda-se 

manter a higiene na área da bacia de contenção

resíduos na atmosfera, solo e cursos d’água.

ão tanto ao empreendedor, quanto às empresas fornecedoras de serviços e insumos 

participantes da implantação e operação da 

- Período de Execução

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação 

se estender a fase de operação.

8.3.3. Programa de Gerenciamento de Resíduos

- Objetivos 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos é de natureza mitigadora e tem como 

objetivo estabelecer metodologias para a 

a instalação do futuro empreend

ocorrer caso estes sejam destinados incorretamente, tais como a poluição 

superficiais e o surgimento e proliferação de vetores epidemiológicos e de animais 

peçonhentos. A gestão dos resíduos objetiva a redução, reutilização, reciclagem e disposição 

adequada dos resíduos de acordo com a legislação. 

- Justificativa 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, definida pela Lei nº 12.305/2010, trata 

dos princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações com vistas à gestão integrada 

e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. De acordo com a 

gestão e o gerenciamento dos resíduos deve observar a 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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se evitar o consumo exagerado dos derivados de petróleo

a área da bacia de contenção, não despejando sob hipótese alguma os 

resíduos na atmosfera, solo e cursos d’água. Os mesmos critérios de desempenho aplicar

ão tanto ao empreendedor, quanto às empresas fornecedoras de serviços e insumos 

participantes da implantação e operação da PCH KM 19.  

de Execução 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação 

se estender a fase de operação. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Programa de Gerenciamento de Resíduos é de natureza mitigadora e tem como 

objetivo estabelecer metodologias para a gestão adequada dos resíduossólidos 

a instalação do futuro empreendimento e desta forma prevenir os impactos que possam vir a 

ocorrer caso estes sejam destinados incorretamente, tais como a poluição 

superficiais e o surgimento e proliferação de vetores epidemiológicos e de animais 

peçonhentos. A gestão dos resíduos objetiva a redução, reutilização, reciclagem e disposição 

adequada dos resíduos de acordo com a legislação.  

 

olítica Nacional de Resíduos Sólidos, definida pela Lei nº 12.305/2010, trata 

dos princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações com vistas à gestão integrada 

e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. De acordo com a 

gestão e o gerenciamento dos resíduos deve observar a seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.  
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dos derivados de petróleo, bem como 

, não despejando sob hipótese alguma os 

esmos critérios de desempenho aplicar-se-

ão tanto ao empreendedor, quanto às empresas fornecedoras de serviços e insumos 

Este programa deverá ser implantado na fase de instalação do empreendimento e 

Programa de Gerenciamento de Resíduos é de natureza mitigadora e tem como 

sólidos gerados durante 

imento e desta forma prevenir os impactos que possam vir a 

ocorrer caso estes sejam destinados incorretamente, tais como a poluição das águas 

superficiais e o surgimento e proliferação de vetores epidemiológicos e de animais 

peçonhentos. A gestão dos resíduos objetiva a redução, reutilização, reciclagem e disposição 

olítica Nacional de Resíduos Sólidos, definida pela Lei nº 12.305/2010, trata 

dos princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações com vistas à gestão integrada 

e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. De acordo com a Lei, a 

seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
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Durante as obras de constru

tipos de resíduos sólidos. De acordo com a classificação adotada pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, considerando a origem, podem

domiciliares, de serviços de saúde e da construção civil. Dada as peculiaridades de cada 

resíduo, serão elaborados planos de gerenciamento diferenciados para cada tipo, salvo os 

resíduos domiciliares que devido ao pequeno volume podem ser destinados junto a coleta 

municipal, desde que previamente segregados, acondicionados e armazenados corretamente 

pelo gerador, garantido a sua destinação final correta pela municipalidade.

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) serão gerados no ambulatório a ser 

instalado no canteiro de obras

atenção especial dada suas características de periculosidade, uma vez que segundo a NBR 

10.004/2004, esses resíduos são classificados como Classe I 

• substancial pe

organismos vivos e que se caracterizam pela letalidade, não degradabilidade e 

pelos efeitos acumulativos diversos;

• características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada.

De acordo com a legislação, os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto 

gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados, assim, é de responsabilidade do 

empreendedor gerir corretament

de saúde possui regulamentação própria, por meio da RDC nº 306/2004 da Anvisa e da 

Resolução CONAMA nº 358/2005, as quais estabelecem que todos os serviços geradores de 

RSS devem elaborar o Plano 

Os resíduos da construção civil (RCC) correspondem ao maior volume gerado na 

obra. Assim como os resíduos de serviço de saúde, os RCC dispõem de 

própria, dada pela Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão desse tipo de resíduo. Da mesma forma, os geradores de resíduos 

da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos da construção, re
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Durante as obras de construção do empreendimento haverá geração de diferentes 

tipos de resíduos sólidos. De acordo com a classificação adotada pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, considerando a origem, podem-se identificar três tipos, sendo eles resíduos 

viços de saúde e da construção civil. Dada as peculiaridades de cada 

resíduo, serão elaborados planos de gerenciamento diferenciados para cada tipo, salvo os 

resíduos domiciliares que devido ao pequeno volume podem ser destinados junto a coleta 

desde que previamente segregados, acondicionados e armazenados corretamente 

, garantido a sua destinação final correta pela municipalidade.

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) serão gerados no ambulatório a ser 

instalado no canteiro de obras e apesar da geração desse tipo de resíduo ser pequena, requer 

atenção especial dada suas características de periculosidade, uma vez que segundo a NBR 

10.004/2004, esses resíduos são classificados como Classe I – Perigosos, por apresentarem:

substancial periculosidade real ou potencial à saúde humana ou aos 

organismos vivos e que se caracterizam pela letalidade, não degradabilidade e 

pelos efeitos acumulativos diversos; 

características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

idade, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada.

De acordo com a legislação, os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto 

gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados, assim, é de responsabilidade do 

empreendedor gerir corretamente os resíduos gerados no ambulatório. A gestão dos resíduos 

de saúde possui regulamentação própria, por meio da RDC nº 306/2004 da Anvisa e da 

Resolução CONAMA nº 358/2005, as quais estabelecem que todos os serviços geradores de 

RSS devem elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS).

Os resíduos da construção civil (RCC) correspondem ao maior volume gerado na 

obra. Assim como os resíduos de serviço de saúde, os RCC dispõem de 

própria, dada pela Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão desse tipo de resíduo. Da mesma forma, os geradores de resíduos 

da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos da construção, re
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ção do empreendimento haverá geração de diferentes 

tipos de resíduos sólidos. De acordo com a classificação adotada pela Política Nacional de 

se identificar três tipos, sendo eles resíduos 

viços de saúde e da construção civil. Dada as peculiaridades de cada 

resíduo, serão elaborados planos de gerenciamento diferenciados para cada tipo, salvo os 

resíduos domiciliares que devido ao pequeno volume podem ser destinados junto a coleta 

desde que previamente segregados, acondicionados e armazenados corretamente 

, garantido a sua destinação final correta pela municipalidade. 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) serão gerados no ambulatório a ser 

e apesar da geração desse tipo de resíduo ser pequena, requer 

atenção especial dada suas características de periculosidade, uma vez que segundo a NBR 

Perigosos, por apresentarem: 

riculosidade real ou potencial à saúde humana ou aos 

organismos vivos e que se caracterizam pela letalidade, não degradabilidade e 

características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

idade, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

De acordo com a legislação, os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto 

gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados, assim, é de responsabilidade do 

e os resíduos gerados no ambulatório. A gestão dos resíduos 

de saúde possui regulamentação própria, por meio da RDC nº 306/2004 da Anvisa e da 

Resolução CONAMA nº 358/2005, as quais estabelecem que todos os serviços geradores de 

de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS). 

Os resíduos da construção civil (RCC) correspondem ao maior volume gerado na 

obra. Assim como os resíduos de serviço de saúde, os RCC dispõem de regulamentação 

própria, dada pela Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão desse tipo de resíduo. Da mesma forma, os geradores de resíduos 

da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos da construção, reforma, reparos e 
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demolições de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de 

vegetação e escavação de solos, portanto, compete ao empreendedor o correto gerenciamento 

dos resíduos gerados durante a construção da PCH. De acordo com a

307, é instrumento para a implementação da gestão dos RCC o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC), a ser elaborado e implementado pelos grandes 

geradores com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessári

destinação ambientalmente adequados desses resíduos.

A necessidade da gestão adequada dos resíduos vai além do atendimento à 

legislação, desempenhando papel importante na prevenção de impactos como a alteração da 

qualidade da água e o aparecimento de vetores. 

locais inadequados colaboram para a poluição hídrica das águas superficiais, 

refletir inclusive na composição da fauna aquática, bem como podem tornar esses locais 

favoráveis ao surgimento e proliferação de vetores epidemiológicos tais como 

insetostransmissores da malária, febre amarela, dengue, leishmaniose

transmissores de doenças como a Leptospirose e a Hantavirose. A destinação incorreta poderá 

favorecer ainda a proliferação de espécies da herpetofauna, principalmente de animais 

peçonhentos. 

- Metodologia 

Serão dispostas no canteiro de obras diferentes lixeiras para o acondicionamento 

dos resíduos domiciliares, tanto para orgânicos, quanto para os recicláv

separados em papel, plástico, vidro e metal. As lixeiras serão identificadas com a cor relativa 

a cada resíduo e etiqueta identificando 

acesso, próximas ao local de geração e abrigada

destinados à coleta municipal de acordo com a periodicidade do serviço na região.

Para os resíduos da construção civil será elaborado o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil. Este deverá contempla

acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos. Esta última será realizada de acordo 

com a resolução do CONAMA, que prevê as possíveis alternativas de destinação para cada 
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demolições de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de 

vegetação e escavação de solos, portanto, compete ao empreendedor o correto gerenciamento 

dos resíduos gerados durante a construção da PCH. De acordo com a Resolução CONAMA nº 

307, é instrumento para a implementação da gestão dos RCC o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC), a ser elaborado e implementado pelos grandes 

geradores com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessári

destinação ambientalmente adequados desses resíduos. 

A necessidade da gestão adequada dos resíduos vai além do atendimento à 

legislação, desempenhando papel importante na prevenção de impactos como a alteração da 

arecimento de vetores. O acúmulo e a disposição destes resíduos em 

locais inadequados colaboram para a poluição hídrica das águas superficiais, 

refletir inclusive na composição da fauna aquática, bem como podem tornar esses locais 

surgimento e proliferação de vetores epidemiológicos tais como 

transmissores da malária, febre amarela, dengue, leishmaniose e ratos que podem ser 

transmissores de doenças como a Leptospirose e a Hantavirose. A destinação incorreta poderá 

ainda a proliferação de espécies da herpetofauna, principalmente de animais 

 

Serão dispostas no canteiro de obras diferentes lixeiras para o acondicionamento 

dos resíduos domiciliares, tanto para orgânicos, quanto para os recicláv

separados em papel, plástico, vidro e metal. As lixeiras serão identificadas com a cor relativa 

a cada resíduo e etiqueta identificando o tipo. As lixeiras serão instaladas em locais de fácil 

acesso, próximas ao local de geração e abrigadas das ações do tempo. Esses resíduos serão 

destinados à coleta municipal de acordo com a periodicidade do serviço na região.

Para os resíduos da construção civil será elaborado o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil. Este deverá contemplar a caracterização, triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos. Esta última será realizada de acordo 

com a resolução do CONAMA, que prevê as possíveis alternativas de destinação para cada 
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demolições de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de 

vegetação e escavação de solos, portanto, compete ao empreendedor o correto gerenciamento 

Resolução CONAMA nº 

307, é instrumento para a implementação da gestão dos RCC o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC), a ser elaborado e implementado pelos grandes 

geradores com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e 

A necessidade da gestão adequada dos resíduos vai além do atendimento à 

legislação, desempenhando papel importante na prevenção de impactos como a alteração da 

O acúmulo e a disposição destes resíduos em 

locais inadequados colaboram para a poluição hídrica das águas superficiais, o que pode 

refletir inclusive na composição da fauna aquática, bem como podem tornar esses locais 

surgimento e proliferação de vetores epidemiológicos tais como 

e ratos que podem ser 

transmissores de doenças como a Leptospirose e a Hantavirose. A destinação incorreta poderá 

ainda a proliferação de espécies da herpetofauna, principalmente de animais 

Serão dispostas no canteiro de obras diferentes lixeiras para o acondicionamento 

dos resíduos domiciliares, tanto para orgânicos, quanto para os recicláveis, sendo estes 

separados em papel, plástico, vidro e metal. As lixeiras serão identificadas com a cor relativa 

o tipo. As lixeiras serão instaladas em locais de fácil 

s das ações do tempo. Esses resíduos serão 

destinados à coleta municipal de acordo com a periodicidade do serviço na região. 

Para os resíduos da construção civil será elaborado o Plano de Gerenciamento de 

r a caracterização, triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos. Esta última será realizada de acordo 

com a resolução do CONAMA, que prevê as possíveis alternativas de destinação para cada 
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classe de resíduo. Os resíduos Classe A, por ex

ou recicláveis como agregados a exemplo de solo e concreto, deverão segundo a Resolução, 

ser utilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduo 

Classe A de reservação de material 

escavado será parte utilizado na concepção das vias de acesso e aterramentos e o restante 

destinado corretamente em áreas de bota fora.

Para os resíduos de serviço de saúde será elaborado o Plano de

Resíduos de Saúde, o qual deverá detalhar todo o manejo dos RSS referentes ao 

acondicionamento, identificação, armazenamento temporário e destinação final. De forma 

geral, os resíduos de serviço de saúde 

resíduos, acondicionados em sacos brancos e destinados periodicamente para empresas 

especializadas para que estas procedam o tratamento e disposição final dos mesmos.

- Período de Execução

O referido programa deverá ser implantado na fase 

empreendimento e deverá permanecer durante o período de operação.

serão gerados apenas resíduos domiciliares e em pequena quantidade, assim, se aplica a esta 

fase apenas as diretrizes relativas a este tipo de 

destinação junto à coleta municipal.

8.3.4. Programa de Manutenção 

Controle da Construção d

- Objetivos 

Este Programa tem como objetivo apresentar diretrizes para o uso adequado e a 

manutenção das vias de acesso já existentes no local do empreendimento, durante a fase de 

implantação das obras, bem como para 

destes visando a preservação e a mitigação dos impactos nos meios biótico, físico e antrópico. 
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classe de resíduo. Os resíduos Classe A, por exemplo, que compreendem aqueles reutilizáveis 

ou recicláveis como agregados a exemplo de solo e concreto, deverão segundo a Resolução, 

ser utilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduo 

Classe A de reservação de material para usos futuros. Nas obras de construção da PCH, o solo 

escavado será parte utilizado na concepção das vias de acesso e aterramentos e o restante 

destinado corretamente em áreas de bota fora. 

Para os resíduos de serviço de saúde será elaborado o Plano de

Resíduos de Saúde, o qual deverá detalhar todo o manejo dos RSS referentes ao 

acondicionamento, identificação, armazenamento temporário e destinação final. De forma 

geral, os resíduos de serviço de saúde deverão ser coletados diferenciada

condicionados em sacos brancos e destinados periodicamente para empresas 

especializadas para que estas procedam o tratamento e disposição final dos mesmos.

de Execução 

O referido programa deverá ser implantado na fase de instalação do futuro 

empreendimento e deverá permanecer durante o período de operação. No período de operação 

serão gerados apenas resíduos domiciliares e em pequena quantidade, assim, se aplica a esta 

fase apenas as diretrizes relativas a este tipo de resíduo, tais como separação dos resíduos e 

destinação junto à coleta municipal. 

e Manutenção e Melhoramento das Vias de Acesso Existentes 

da Construção das Propostas 

Este Programa tem como objetivo apresentar diretrizes para o uso adequado e a 

manutenção das vias de acesso já existentes no local do empreendimento, durante a fase de 

implantação das obras, bem como para a construção de novos trajetos e os critérios de escolha 

destes visando a preservação e a mitigação dos impactos nos meios biótico, físico e antrópico. 
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emplo, que compreendem aqueles reutilizáveis 

ou recicláveis como agregados a exemplo de solo e concreto, deverão segundo a Resolução, 

ser utilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduo 

para usos futuros. Nas obras de construção da PCH, o solo 

escavado será parte utilizado na concepção das vias de acesso e aterramentos e o restante 

Para os resíduos de serviço de saúde será elaborado o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Saúde, o qual deverá detalhar todo o manejo dos RSS referentes ao 

acondicionamento, identificação, armazenamento temporário e destinação final. De forma 

deverão ser coletados diferenciadamente dos demais 

condicionados em sacos brancos e destinados periodicamente para empresas 

especializadas para que estas procedam o tratamento e disposição final dos mesmos. 

de instalação do futuro 

No período de operação 

serão gerados apenas resíduos domiciliares e em pequena quantidade, assim, se aplica a esta 

resíduo, tais como separação dos resíduos e 

e Acesso Existentes e 

Este Programa tem como objetivo apresentar diretrizes para o uso adequado e a 

manutenção das vias de acesso já existentes no local do empreendimento, durante a fase de 

a construção de novos trajetos e os critérios de escolha 

destes visando a preservação e a mitigação dos impactos nos meios biótico, físico e antrópico. 
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Portanto, as ações previstas pelo Programa possuem natureza mitigadora dos impactos que 

atinge. 

- Justificativa 

As vias de acesso são essenciais durante as obras por que propiciam o acesso de 

pessoas, cargas, máquinas e veículos para a construção da PCH. As vias devem apresentar

em boas condições de uso, preservando a qualidade ambiental da paisagem, evit

de locomoção complicada para os veículos como morros e beiras de encostas e fornecer a 

melhor logística (mais rápida e eficiente) de acesso ao local, evitando

Durante a fase de elaboração do projeto faz

que permitam acesso ao local da maneira menos custosa financeiramente. Assim, é preferível 

utilizar as vias já existentes e apresentar melhorias em suas estruturas, e em casos em que isto 

não é possível, opta-se pela construção de no

interessante a elaboração de ações que preservem a qualidade das vias de maneira que as 

obras e o meio local não sejam prejudicados pelo fluxo de pessoas, cargas, máquinas e 

veículos durante a instalação do empreendimento.

- Metodologia 

As primeiras ações deste Programa são avaliar a infraestrutura atual de acesso, 

local e regional, e determinar quais vias serão escolhidas para o trânsito de pessoas, cargas, 

máquinas e veículos. Devem ser contemplados diferentes modais tais

ferroviário, além do hidroviário e o aéreo. Na região próxima ao rio deve

utilização das vias de acesso já existentes. Para estas serão propostas ações de melhoria 

estrutural como a utilização de cascalho na superfíci

estruturas de drenagem.  Para as vias que serão construídas (e também para as melhorias das 

já existentes) deve-se preservar a qualidade ambiental da paisagem evitando

topos de morros e beiras de encosta

na forma de APA, APP e reflorestamento. A determinação de novos trajetos pode levar em 

consideração a utilização da via pela população local após o término da fase de obras.
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Portanto, as ações previstas pelo Programa possuem natureza mitigadora dos impactos que 

 

As vias de acesso são essenciais durante as obras por que propiciam o acesso de 

pessoas, cargas, máquinas e veículos para a construção da PCH. As vias devem apresentar

em boas condições de uso, preservando a qualidade ambiental da paisagem, evit

de locomoção complicada para os veículos como morros e beiras de encostas e fornecer a 

melhor logística (mais rápida e eficiente) de acesso ao local, evitando-se longas distâncias. 

Durante a fase de elaboração do projeto faz-se necessário o e

que permitam acesso ao local da maneira menos custosa financeiramente. Assim, é preferível 

utilizar as vias já existentes e apresentar melhorias em suas estruturas, e em casos em que isto 

se pela construção de novas (ELETROBRÁS, 2000).  Então, é 

interessante a elaboração de ações que preservem a qualidade das vias de maneira que as 

obras e o meio local não sejam prejudicados pelo fluxo de pessoas, cargas, máquinas e 

a instalação do empreendimento. 

 

As primeiras ações deste Programa são avaliar a infraestrutura atual de acesso, 

local e regional, e determinar quais vias serão escolhidas para o trânsito de pessoas, cargas, 

máquinas e veículos. Devem ser contemplados diferentes modais tais

ferroviário, além do hidroviário e o aéreo. Na região próxima ao rio deve

utilização das vias de acesso já existentes. Para estas serão propostas ações de melhoria 

estrutural como a utilização de cascalho na superfície do solo, alargamento e construção de 

estruturas de drenagem.  Para as vias que serão construídas (e também para as melhorias das 

se preservar a qualidade ambiental da paisagem evitando

topos de morros e beiras de encostas, regiões de nascentes e áreas contendo vegetação nativa 

na forma de APA, APP e reflorestamento. A determinação de novos trajetos pode levar em 

consideração a utilização da via pela população local após o término da fase de obras.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-229 

Portanto, as ações previstas pelo Programa possuem natureza mitigadora dos impactos que 

As vias de acesso são essenciais durante as obras por que propiciam o acesso de 

pessoas, cargas, máquinas e veículos para a construção da PCH. As vias devem apresentar-se 

em boas condições de uso, preservando a qualidade ambiental da paisagem, evitando trechos 

de locomoção complicada para os veículos como morros e beiras de encostas e fornecer a 

se longas distâncias.  

se necessário o estudo das rotas locais 

que permitam acesso ao local da maneira menos custosa financeiramente. Assim, é preferível 

utilizar as vias já existentes e apresentar melhorias em suas estruturas, e em casos em que isto 

vas (ELETROBRÁS, 2000).  Então, é 

interessante a elaboração de ações que preservem a qualidade das vias de maneira que as 

obras e o meio local não sejam prejudicados pelo fluxo de pessoas, cargas, máquinas e 

As primeiras ações deste Programa são avaliar a infraestrutura atual de acesso, 

local e regional, e determinar quais vias serão escolhidas para o trânsito de pessoas, cargas, 

máquinas e veículos. Devem ser contemplados diferentes modais tais como rodoviário e 

ferroviário, além do hidroviário e o aéreo. Na região próxima ao rio deve-se dar prioridade à 

utilização das vias de acesso já existentes. Para estas serão propostas ações de melhoria 

e do solo, alargamento e construção de 

estruturas de drenagem.  Para as vias que serão construídas (e também para as melhorias das 

se preservar a qualidade ambiental da paisagem evitando-se regiões de 

s, regiões de nascentes e áreas contendo vegetação nativa 

na forma de APA, APP e reflorestamento. A determinação de novos trajetos pode levar em 

consideração a utilização da via pela população local após o término da fase de obras. 
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Para ambas as vias serão

As vias deverão ser umedecidas diariamente para que não haja muito material particulado 

suspenso e a qualidade do ar mantenha

demais rochas) deverá ser originário de jazidas minerais não muito distantes ou que se 

apresentem em estado de esgotamento. O dimensionamento deverá ser compatível com o peso 

e tamanho dos veículos que as utilizarão e devem garantir acesso eficaz ao local durante o ano 

inteiro, incluindo as estações secas e chuvosas.

O Programa deverá agir conjuntamente com o 

Programa de Contenção de Acidentes, Saúde e Segurança e Educação Ambiental.

-Período de Execução

O Programa iniciará na fase de elabora

toda a fase de instalação do empreendimento. 

8.3.5. Programa de Segurança 

- Objetivos 

O programa a ser proposto no que se refere à “Segurança e Alerta” deverá ter 

como objetivos:  

• Efetuar a sinalização das vias de 

serviços utilizando

mensagens educativas (incluindo cuidados com o meio ambiente) e indicando 

a existência de povoados rurais. Redutores de velocidade poderão

colocados em locais de maior trânsito de pessoas;

• Sinalizar os trechos das vias de acesso mais sujeitos a passagem de animais, 

próximos aos passadores de fauna do canal de adução e nos pontos onde as 

vias cortam fragmentos florestais. Estes loc
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Para ambas as vias serão propostas medidas de controle e mitigação de impactos. 

As vias deverão ser umedecidas diariamente para que não haja muito material particulado 

suspenso e a qualidade do ar mantenha-se inalterada. O material que será utilizado (cascalho e 

verá ser originário de jazidas minerais não muito distantes ou que se 

apresentem em estado de esgotamento. O dimensionamento deverá ser compatível com o peso 

e tamanho dos veículos que as utilizarão e devem garantir acesso eficaz ao local durante o ano 

eiro, incluindo as estações secas e chuvosas. 

O Programa deverá agir conjuntamente com o Programa de Controle de Ruídos

Programa de Contenção de Acidentes, Saúde e Segurança e Educação Ambiental.

e Execução 

O Programa iniciará na fase de elaboração do projeto e será executado ao longo de 

toda a fase de instalação do empreendimento.  

e Segurança e Alerta 

O programa a ser proposto no que se refere à “Segurança e Alerta” deverá ter 

Efetuar a sinalização das vias de acesso ao empreendimento e das estradas de 

serviços utilizando-se placas indicativas, contendo limites de velocidade, 

mensagens educativas (incluindo cuidados com o meio ambiente) e indicando 

a existência de povoados rurais. Redutores de velocidade poderão

colocados em locais de maior trânsito de pessoas; 

Sinalizar os trechos das vias de acesso mais sujeitos a passagem de animais, 

próximos aos passadores de fauna do canal de adução e nos pontos onde as 

vias cortam fragmentos florestais. Estes locais devem ter limite de velocidade 
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propostas medidas de controle e mitigação de impactos. 

As vias deverão ser umedecidas diariamente para que não haja muito material particulado 

se inalterada. O material que será utilizado (cascalho e 

verá ser originário de jazidas minerais não muito distantes ou que se 

apresentem em estado de esgotamento. O dimensionamento deverá ser compatível com o peso 

e tamanho dos veículos que as utilizarão e devem garantir acesso eficaz ao local durante o ano 

Programa de Controle de Ruídos, 

Programa de Contenção de Acidentes, Saúde e Segurança e Educação Ambiental. 

ção do projeto e será executado ao longo de 

O programa a ser proposto no que se refere à “Segurança e Alerta” deverá ter 

acesso ao empreendimento e das estradas de 

se placas indicativas, contendo limites de velocidade, 

mensagens educativas (incluindo cuidados com o meio ambiente) e indicando 

a existência de povoados rurais. Redutores de velocidade poderão também ser 

Sinalizar os trechos das vias de acesso mais sujeitos a passagem de animais, 

próximos aos passadores de fauna do canal de adução e nos pontos onde as 

ais devem ter limite de velocidade 
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reduzido e placas indicativas de passagem de fauna para maior segurança de 

ambos; 

• Sinalizar as áreas de risco de estocagem de material de explosão e detonação;

• Efetuar a sinalização sonora (com o uso de sirenes), alertand

atividades de detonação;

• Fixar faixas de alerta durante a fase de enchimento do reservatório, alertando 

para o alagamento da bacia de acumulação de água;

• Vistoriar a área do reservatório durante o seu enchimento;

• Sinalizar as margens do reser

• Sinalizar áreas de segurança nos trechos de vazão reduzida e restituída, bem 

como na área do reservatório;

• Fazer a divulgação de informações relativas aos riscos à segurança pessoal e 

patrimonial, pertinentes à

Reservatório e de Operação do empreendimento, e as demais medidas de 

caráter preventivo;

• Implantar sistema de monitoramento detoda a região da implantação desde o 

barramento da PCH até a casa de força, promovendo a s

empreendimento, acessos, propriedades na qual o mesmo está inserido e 

fiscalizando possíveis riscos de acidentes em todo seu perímetro, durante sua 

fase de operação.

- Justificativa 

Este programa visa introduzir na comunidade posturas defensiva

atividades que previnam a ocorrência de acidentes durante a 

enchimento do reservatório e 

através da sinalização, prevenir o atropelamento da fauna local. 

envolvem o cadastro dos transportadores, 

estradas,reforço na sinalização, divulgação de atividades através do Programa de 

Comunicação Social, e distribuição de material informativo 
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reduzido e placas indicativas de passagem de fauna para maior segurança de 

Sinalizar as áreas de risco de estocagem de material de explosão e detonação;

Efetuar a sinalização sonora (com o uso de sirenes), alertand

atividades de detonação; 

Fixar faixas de alerta durante a fase de enchimento do reservatório, alertando 

para o alagamento da bacia de acumulação de água; 

Vistoriar a área do reservatório durante o seu enchimento;

Sinalizar as margens do reservatório, alertando sobre riscos de acidentes;

Sinalizar áreas de segurança nos trechos de vazão reduzida e restituída, bem 

como na área do reservatório; 

Fazer a divulgação de informações relativas aos riscos à segurança pessoal e 

patrimonial, pertinentes às Fases de Instalação, de Enchimento do 

Reservatório e de Operação do empreendimento, e as demais medidas de 

caráter preventivo; 

Implantar sistema de monitoramento detoda a região da implantação desde o 

barramento da PCH até a casa de força, promovendo a s

empreendimento, acessos, propriedades na qual o mesmo está inserido e 

fiscalizando possíveis riscos de acidentes em todo seu perímetro, durante sua 

fase de operação. 

 

Este programa visa introduzir na comunidade posturas defensiva

atividades que previnam a ocorrência de acidentes durante a etapa de 

enchimento do reservatório e de operação do empreendimento. O Programa também objetiva, 

através da sinalização, prevenir o atropelamento da fauna local. As 

cadastro dos transportadores, a orientação aos motoristas, adequação de acessos e 

estradas,reforço na sinalização, divulgação de atividades através do Programa de 

Comunicação Social, e distribuição de material informativo sobre o empreendimento.
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reduzido e placas indicativas de passagem de fauna para maior segurança de 

Sinalizar as áreas de risco de estocagem de material de explosão e detonação; 

Efetuar a sinalização sonora (com o uso de sirenes), alertando o início de 

Fixar faixas de alerta durante a fase de enchimento do reservatório, alertando 

Vistoriar a área do reservatório durante o seu enchimento; 

vatório, alertando sobre riscos de acidentes; 

Sinalizar áreas de segurança nos trechos de vazão reduzida e restituída, bem 

Fazer a divulgação de informações relativas aos riscos à segurança pessoal e 

s Fases de Instalação, de Enchimento do 

Reservatório e de Operação do empreendimento, e as demais medidas de 

Implantar sistema de monitoramento detoda a região da implantação desde o 

barramento da PCH até a casa de força, promovendo a segurança do 

empreendimento, acessos, propriedades na qual o mesmo está inserido e 

fiscalizando possíveis riscos de acidentes em todo seu perímetro, durante sua 

Este programa visa introduzir na comunidade posturas defensivas e estabelecer 

etapa de construção, de 

O Programa também objetiva, 

As atividades previstas 

orientação aos motoristas, adequação de acessos e 

estradas,reforço na sinalização, divulgação de atividades através do Programa de 

o empreendimento. 
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- Metodologia 

• Durante a fase de instalação e nos primeiros meses de operação do 

empreendimento, deverá ser feito o acompanhamento mais cuidadoso, através 

de inspeções

normal; 

• Inspeção e manutenção da sinalização da ADA, como por exemplo placas de 

sinalização, estacas de sinalização, faixas adesivas, etc;

• Inspeção das áreas circunvizinhas da ADA de modo a observar a presença de 

outras atividades que possam tr

• Treinamento da equipe de atuação nas situações de emergência;

• Inspeção periódica na ADA para localizar possíveis danos causados por 

problemas geológicos (movimentação do solo, assoreamento nas áreas do 

reservatório)

• Manutenção da equipe de serviço preparada para situações emergenciais, com 

conhecimento adequado, para tomar atitudes rápidas e eficazes;

• Entregar cadastro dos componentes técnicos do empreendimento para as 

prefeituras dos municípios da área

• Implantar sinalização de segurança (com o número do telefone para situações 

de emergência);

• Atender as normas de segurança na manutenção de equipamentos e máquinas 

necessárias ao funcionamento do empreendimento;

• A implantação do sistema de 

prévia do local (área periférica, interna, externa e as conexões externas) e de 

um levantamento de riscos. Os serviços serão realizados por mão

especializada (engenheiros, técnicos e auxiliares), que pr

infraestrutura e solução de softwares. O Sistema utilizará de servidores de 

dados, computadores, rádios de comunicação, switch, no breaks, geradores de 

energia, sensores perimetrais, iluminação, câmeras internas/externas/speed 

domes, intercomunicadores, sirenes e alertas, etc. Desta maneira será possível 

monitorar a operação do empreendimento da central que será instalada no 

local e também a distância, com to

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

Durante a fase de instalação e nos primeiros meses de operação do 

empreendimento, deverá ser feito o acompanhamento mais cuidadoso, através 

inspeções e de contatos mais frequentes do que o previsto para

Inspeção e manutenção da sinalização da ADA, como por exemplo placas de 

sinalização, estacas de sinalização, faixas adesivas, etc; 

Inspeção das áreas circunvizinhas da ADA de modo a observar a presença de 

outras atividades que possam trazer risco de acidentes para a população;

Treinamento da equipe de atuação nas situações de emergência;

Inspeção periódica na ADA para localizar possíveis danos causados por 

problemas geológicos (movimentação do solo, assoreamento nas áreas do 

reservatório); 

Manutenção da equipe de serviço preparada para situações emergenciais, com 

conhecimento adequado, para tomar atitudes rápidas e eficazes;

Entregar cadastro dos componentes técnicos do empreendimento para as 

prefeituras dos municípios da área de influência; 

Implantar sinalização de segurança (com o número do telefone para situações 

de emergência); 

Atender as normas de segurança na manutenção de equipamentos e máquinas 

necessárias ao funcionamento do empreendimento; 

A implantação do sistema de monitoramento é feita a partir de uma análise 

prévia do local (área periférica, interna, externa e as conexões externas) e de 

um levantamento de riscos. Os serviços serão realizados por mão

especializada (engenheiros, técnicos e auxiliares), que pr

infraestrutura e solução de softwares. O Sistema utilizará de servidores de 

dados, computadores, rádios de comunicação, switch, no breaks, geradores de 

energia, sensores perimetrais, iluminação, câmeras internas/externas/speed 

ercomunicadores, sirenes e alertas, etc. Desta maneira será possível 

monitorar a operação do empreendimento da central que será instalada no 

local e também a distância, com todas as informações integradas. 
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Durante a fase de instalação e nos primeiros meses de operação do 

empreendimento, deverá ser feito o acompanhamento mais cuidadoso, através 

e de contatos mais frequentes do que o previsto para a operação 

Inspeção e manutenção da sinalização da ADA, como por exemplo placas de 

 

Inspeção das áreas circunvizinhas da ADA de modo a observar a presença de 

azer risco de acidentes para a população; 

Treinamento da equipe de atuação nas situações de emergência; 

Inspeção periódica na ADA para localizar possíveis danos causados por 

problemas geológicos (movimentação do solo, assoreamento nas áreas do 

Manutenção da equipe de serviço preparada para situações emergenciais, com 

conhecimento adequado, para tomar atitudes rápidas e eficazes; 

Entregar cadastro dos componentes técnicos do empreendimento para as 

Implantar sinalização de segurança (com o número do telefone para situações 

Atender as normas de segurança na manutenção de equipamentos e máquinas 

monitoramento é feita a partir de uma análise 

prévia do local (área periférica, interna, externa e as conexões externas) e de 

um levantamento de riscos. Os serviços serão realizados por mão-de-obra 

especializada (engenheiros, técnicos e auxiliares), que prestará serviços em 

infraestrutura e solução de softwares. O Sistema utilizará de servidores de 

dados, computadores, rádios de comunicação, switch, no breaks, geradores de 

energia, sensores perimetrais, iluminação, câmeras internas/externas/speed 

ercomunicadores, sirenes e alertas, etc. Desta maneira será possível 

monitorar a operação do empreendimento da central que será instalada no 

das as informações integradas.  
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- Período de Execução

Deverá ser executado em tod

8.3.6. Programa de Saúde 

- Objetivos  

São objetivos deste programa desenvolver

controle de boas condições de saúde e de prevenção de acidentes para os trabalhadores das 

obras durante a construção do empreendimento, bem como implementar os serviços e 

programas exigidos pela Legislação Trabalhista (PP

programa apresenta ações de natureza controladora dos impactos que atinge. 

As ações deste programa estão intimamente relacionadas às dos 

Segurança e Alerta e Controle de Vetores Epidemiológicos

- Justificativa 

Os temas relacionados à saúde dos trabalhadores devem ter tratamento prioritário 

na construção de grandes empreendimentos, tais como os hidrelétricos, dado o crescente 

avanço desta área dentro da legislação trabalhista e considerando a responsabilidade 

empregador em garantir a integridade física e mental do colaborador. Desta forma, o presente 

programa pretende adotar procedimentos na área de saúde, principalmente de prevenção junto 

aos trabalhadores do empreendimento, visando identificar e combater o

eventuais doenças, bem como prevenir a ocorrência de acidentes durante as obras. 

- Metodologia 

Para o desenvolvimento deste programa, deverá ser adotado o seguinte eixo de 

ação no qual deverão ser observ

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

de Execução 

Deverá ser executado em todas a fases de implantação do empreendimento.

e Saúde e Prevenção de Saúde dos Trabalhadores

São objetivos deste programa desenvolver e manter ações de monitoramento e 

controle de boas condições de saúde e de prevenção de acidentes para os trabalhadores das 

obras durante a construção do empreendimento, bem como implementar os serviços e 

programas exigidos pela Legislação Trabalhista (PPRA, PCMAT e CIPA). Desta forma, o 

programa apresenta ações de natureza controladora dos impactos que atinge. 

As ações deste programa estão intimamente relacionadas às dos 

Controle de Vetores Epidemiológicos. 

 

Os temas relacionados à saúde dos trabalhadores devem ter tratamento prioritário 

na construção de grandes empreendimentos, tais como os hidrelétricos, dado o crescente 

avanço desta área dentro da legislação trabalhista e considerando a responsabilidade 

empregador em garantir a integridade física e mental do colaborador. Desta forma, o presente 

programa pretende adotar procedimentos na área de saúde, principalmente de prevenção junto 

aos trabalhadores do empreendimento, visando identificar e combater o

eventuais doenças, bem como prevenir a ocorrência de acidentes durante as obras. 

 

Para o desenvolvimento deste programa, deverá ser adotado o seguinte eixo de 

ação no qual deverão ser observados os seguintes procedimentos. 
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do empreendimento. 

os Trabalhadores 

e manter ações de monitoramento e 

controle de boas condições de saúde e de prevenção de acidentes para os trabalhadores das 

obras durante a construção do empreendimento, bem como implementar os serviços e 

RA, PCMAT e CIPA). Desta forma, o 

programa apresenta ações de natureza controladora dos impactos que atinge.  

As ações deste programa estão intimamente relacionadas às dos Programas de 

Os temas relacionados à saúde dos trabalhadores devem ter tratamento prioritário 

na construção de grandes empreendimentos, tais como os hidrelétricos, dado o crescente 

avanço desta área dentro da legislação trabalhista e considerando a responsabilidade do 

empregador em garantir a integridade física e mental do colaborador. Desta forma, o presente 

programa pretende adotar procedimentos na área de saúde, principalmente de prevenção junto 

aos trabalhadores do empreendimento, visando identificar e combater o surgimento de 

eventuais doenças, bem como prevenir a ocorrência de acidentes durante as obras.  

Para o desenvolvimento deste programa, deverá ser adotado o seguinte eixo de 
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Estabelecer uma equipe de profissionais da saúde para elaborar e implantar 

procedimentos de atendimento médico da mão

reservatório da PCH KM 19

suma importância, especialmente quando os trabalhadores provierem de região onde 

predominam casos de doenças endêmicas. A equipe de saúde também será responsável por 

aplicar os exames médicos e testes clínicos exigidos pela legislação trabalhista, bem

assistência médica aos trabalhadores durante todo o período de implantação

procedimentos envolvem ações de educação e orientação sobre atitudes recomendadas para 

manutenção de bons níveis de saúde dos trabalhadores e estão relacionadas, princ

aos seguintes aspectos:  

•  cuidados com os materiais manipulados;

• disposição dos entulhos, óleos, lixo e outros subprodutos;

•  utilização de EPI 

•  práticas e rotinas de higiene pessoal;

•  orientações

riscos das DST 

•  integração social 

em relação ao uso de álcool e outras drogas bem como dos limit

atividades de lazer e a necessidade de respeito à comunidade local.

Monitoramento das condições de saúde no canteiro de obras, alojamentos e nos 

demais componentes da infra

ser devidamente inspecionadas de modo a que sejam mantidas condições sanitárias e de 

higiene adequadas, bem como a capacidade de funcionamento de acordo com seu 

dimensionamento. Além do serviço de atendimento médico a ser desenvolvido no 

ambulatório no canteiro de obra

Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) relativas à segurança 

e medicina do trabalho. 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

Estabelecer uma equipe de profissionais da saúde para elaborar e implantar 

procedimentos de atendimento médico da mão-de-obra a ser contratada para a construção do 

PCH KM 19e demais obras de engenharia correlacionadas. Esta medida 

suma importância, especialmente quando os trabalhadores provierem de região onde 

predominam casos de doenças endêmicas. A equipe de saúde também será responsável por 

aplicar os exames médicos e testes clínicos exigidos pela legislação trabalhista, bem

assistência médica aos trabalhadores durante todo o período de implantação

procedimentos envolvem ações de educação e orientação sobre atitudes recomendadas para 

manutenção de bons níveis de saúde dos trabalhadores e estão relacionadas, princ

cuidados com os materiais manipulados; 

disposição dos entulhos, óleos, lixo e outros subprodutos;

utilização de EPI – equipamentos de proteção individual;

práticas e rotinas de higiene pessoal; 

orientações sobre a utilização de preservativos e conscientização sobre os 

riscos das DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

integração social – recomendações sobre as atividades de lazer, os cuidados 

em relação ao uso de álcool e outras drogas bem como dos limit

atividades de lazer e a necessidade de respeito à comunidade local.

onitoramento das condições de saúde no canteiro de obras, alojamentos e nos 

demais componentes da infra-estrutura associadas à obra. As instalações do canteiro deverão 

te inspecionadas de modo a que sejam mantidas condições sanitárias e de 

higiene adequadas, bem como a capacidade de funcionamento de acordo com seu 

dimensionamento. Além do serviço de atendimento médico a ser desenvolvido no 

ambulatório no canteiro de obras, serão desenvolvidas e implementadas o que determinam as 

Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) relativas à segurança 
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Estabelecer uma equipe de profissionais da saúde para elaborar e implantar 

obra a ser contratada para a construção do 

e demais obras de engenharia correlacionadas. Esta medida é de 

suma importância, especialmente quando os trabalhadores provierem de região onde 

predominam casos de doenças endêmicas. A equipe de saúde também será responsável por 

aplicar os exames médicos e testes clínicos exigidos pela legislação trabalhista, bem como dar 

assistência médica aos trabalhadores durante todo o período de implantação. Os 

procedimentos envolvem ações de educação e orientação sobre atitudes recomendadas para 

manutenção de bons níveis de saúde dos trabalhadores e estão relacionadas, principalmente, 

disposição dos entulhos, óleos, lixo e outros subprodutos; 

equipamentos de proteção individual; 

sobre a utilização de preservativos e conscientização sobre os 

 

recomendações sobre as atividades de lazer, os cuidados 

em relação ao uso de álcool e outras drogas bem como dos limites de 

atividades de lazer e a necessidade de respeito à comunidade local. 

onitoramento das condições de saúde no canteiro de obras, alojamentos e nos 

estrutura associadas à obra. As instalações do canteiro deverão 

te inspecionadas de modo a que sejam mantidas condições sanitárias e de 

higiene adequadas, bem como a capacidade de funcionamento de acordo com seu 

dimensionamento. Além do serviço de atendimento médico a ser desenvolvido no 

s, serão desenvolvidas e implementadas o que determinam as 

Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) relativas à segurança 
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- Período de execução

Este programa deverá ser desenvolvido durante as obras de 

empreendimento. 

8.4. PLANO DE COMUNICAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO

O Plano de Comunicação e Conscientização concede à população a concepção do 

meio ambiente, promove a educação ambiental na sociedade para que não haja intervenções 

danosas neste. Reconhece também a importância de disponibilizar as informações atualizadas 

para a população. 

8.4.1. Programa de Comunicação Social

O público-alvo do Programa de Comunicação Social 

influência do empreendimento, bem como 

associações/entidades dos municípi

Nesse âmbito serão elaborados e distribuídos periodicamente folhetos, informativos, cartazes, 

além da realização de palestras 

dúvidas e a divulgação das ações dos demais programas ambientais e do andamento da obra.

- Objetivos 

O objetivo geral desse programa é promover a comunicação 

da área de influência do empreendimento, 

licenciamento ambiental e do processo construtivo

entrada em operação e as medidas ambientais e sociais implementadas. Destacam

• Estabelecer e utilizar canais de 

empreendedor e a sociedade

empreendimento, e as autoridades 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

de execução 

Este programa deverá ser desenvolvido durante as obras de 

PLANO DE COMUNICAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO 

O Plano de Comunicação e Conscientização concede à população a concepção do 

meio ambiente, promove a educação ambiental na sociedade para que não haja intervenções 

também a importância de disponibilizar as informações atualizadas 

e Comunicação Social 

alvo do Programa de Comunicação Social é a população 

influência do empreendimento, bem como os representantes do poder público

associações/entidades dos municípios onde o empreendimento PCH KM 1

Nesse âmbito serão elaborados e distribuídos periodicamente folhetos, informativos, cartazes, 

palestras e de reuniões com a comunidade para 

divulgação das ações dos demais programas ambientais e do andamento da obra.

geral desse programa é promover a comunicação 

o empreendimento, as etapas previstas, o andamento do processo de 

licenciamento ambiental e do processo construtivo do empreendimento

entrada em operação e as medidas ambientais e sociais implementadas. Destacam

Estabelecer e utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes entre o 

empreendedor e a sociedade local, especialmente a população afetada diretamente pelo 

empreendimento, e as autoridades competentes dos municípios da AID; 
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Este programa deverá ser desenvolvido durante as obras de construção do 

O Plano de Comunicação e Conscientização concede à população a concepção do 

meio ambiente, promove a educação ambiental na sociedade para que não haja intervenções 

também a importância de disponibilizar as informações atualizadas 

é a população da área de 

público municipal e de 

os onde o empreendimento PCH KM 19 será implantado. 

Nesse âmbito serão elaborados e distribuídos periodicamente folhetos, informativos, cartazes, 

omunidade para o esclarecimento de 

divulgação das ações dos demais programas ambientais e do andamento da obra. 

geral desse programa é promover a comunicação social nos municípios 

as etapas previstas, o andamento do processo de 

do empreendimento, as previsões para 

entrada em operação e as medidas ambientais e sociais implementadas. Destacam-se ainda: 

comunicação confiáveis e eficazes entre o 

, especialmente a população afetada diretamente pelo 
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• Estabelecer padrões a serem seguidos nas mensagens do empreen

modo a propiciar a sua adequada veiculação e entendimento;

• Criar condições para que se estabeleçam diálogos entre o empreendedor e a 

população, as lideranças locais 

- Justificativa 

O Programa de 

junto à população que se encontra nas imediações do empreendimento

municipais competentes,bem como 

empreendimento. As informações 

de explicar as partes envolvidas as ações que serão contempladas no trabalho. Portanto, 

palestras, reuniões, distribuição de material impressos devem oferecer publicidade sobre as 

atividades na região. Compete também ao Plano reforçar as medidas que serão tomadas com a 

finalidade de preservar o meio ambiente.  

O importante, nesta perspectiva, encontra

existir entre o empreendimento e a comunidade no âmbito de cr

organizar os trabalhos, interagindo com a população, sistematizando informações necessárias 

sobre o significado do empreendimento, suas características, etapas e cronograma de 

execução. 

- Procedimentos

A implantação do Programa de Comunicação Social deverá ser feita em duas 

etapas: a primeira, de caráter informativo, no período que antecede a instalação do 

empreendimento, bem como durante as obras, e a segunda, voltada para a inserção do 

empreendimento na dinâmica social local, após o início da operação da 

uma das fases, há mais ênfase em um determinado público

de informação, conforme procedimentos básicos do Programa, apresentados a seguir.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

Estabelecer padrões a serem seguidos nas mensagens do empreen

modo a propiciar a sua adequada veiculação e entendimento; 

Criar condições para que se estabeleçam diálogos entre o empreendedor e a 

locais e as autoridades competentes dos municípios da AID.

 

 Comunicação Social proporcionará informações e esclarecimentos 

à população que se encontra nas imediações do empreendimento

,bem como aos trabalhadores envolvidos nas obras do 

. As informações deverão transmitidas direta e indiretamente com o propósito 

de explicar as partes envolvidas as ações que serão contempladas no trabalho. Portanto, 

palestras, reuniões, distribuição de material impressos devem oferecer publicidade sobre as 

. Compete também ao Plano reforçar as medidas que serão tomadas com a 

finalidade de preservar o meio ambiente.   

O importante, nesta perspectiva, encontra-se na relação de transparência que deve 

existir entre o empreendimento e a comunidade no âmbito de criar uma interface capaz de 

organizar os trabalhos, interagindo com a população, sistematizando informações necessárias 

sobre o significado do empreendimento, suas características, etapas e cronograma de 

Procedimentos 

A implantação do Programa de Comunicação Social deverá ser feita em duas 

etapas: a primeira, de caráter informativo, no período que antecede a instalação do 

empreendimento, bem como durante as obras, e a segunda, voltada para a inserção do 

a dinâmica social local, após o início da operação da PCH KM 1

uma das fases, há mais ênfase em um determinado público-alvo, bem como diferentes níveis 

de informação, conforme procedimentos básicos do Programa, apresentados a seguir.
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Estabelecer padrões a serem seguidos nas mensagens do empreendedor, de 

Criar condições para que se estabeleçam diálogos entre o empreendedor e a 

dos municípios da AID. 

Comunicação Social proporcionará informações e esclarecimentos 

à população que se encontra nas imediações do empreendimento, às autoridades 

dos nas obras do 

rão transmitidas direta e indiretamente com o propósito 

de explicar as partes envolvidas as ações que serão contempladas no trabalho. Portanto, 

palestras, reuniões, distribuição de material impressos devem oferecer publicidade sobre as 

. Compete também ao Plano reforçar as medidas que serão tomadas com a 

se na relação de transparência que deve 

iar uma interface capaz de 

organizar os trabalhos, interagindo com a população, sistematizando informações necessárias 

sobre o significado do empreendimento, suas características, etapas e cronograma de 

A implantação do Programa de Comunicação Social deverá ser feita em duas 

etapas: a primeira, de caráter informativo, no período que antecede a instalação do 

empreendimento, bem como durante as obras, e a segunda, voltada para a inserção do 

PCH KM 19. Em cada 

alvo, bem como diferentes níveis 

de informação, conforme procedimentos básicos do Programa, apresentados a seguir. 
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1ª etapa: Identificação do Público

Comunicação 

A primeira etapa de desenvolvimento do Programa, ainda

constitui-se na identificação dos diversos públicos

população dos municípios da área de influência

equipe composta de pelo menos um profissional da área de Comunicação Social e de um 

técnico com conhecimento do projeto

distinguir em campo, as dimensões físicas e sociais do empreendimento.

Tendo sido determinados os públicos

informações que deverão ser repassadas e de que forma. Tais informações deverão contemplar 

dados técnicos sobre as obras

especialmente referente na

próximas ao traçado da PCH KM 1

de emergência e informações de interesse geral, como por exemplo, datas de início e 

conclusão das obras. 

2ª etapa: Consolidação dos Canais de Interação Com as Comunidades Locais

A equipe básica para a implantação do Programa ser

profissional da área de Comunic

do projeto do empreendimento hidroelétrico

obras de engenharia, de um técnico da área de Meio Ambiente e um advogado que responderá 

sobre as questões jurídicas.

- Período de Execução

Durante a fase de 

entrada em operação, deverão ser mantidas ações de comunicação 

necessário, em função do relacionamento entre o empreendimento e 

municípios da área de influência. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

entificação do Público-alvo, Divulgação e Criação dos Canais de 

A primeira etapa de desenvolvimento do Programa, ainda

ção dos diversos públicos-alvo. Consideram-se públicos

s municípios da área de influência.Para tanto, serão realizadas campanhas por 

pelo menos um profissional da área de Comunicação Social e de um 

técnico com conhecimento do projeto do empreendimento, podendo

campo, as dimensões físicas e sociais do empreendimento.

Tendo sido determinados os públicos-alvo, será necessário estabelecer quais as 

informações que deverão ser repassadas e de que forma. Tais informações deverão contemplar 

dados técnicos sobre as obras, sobre os transtornos que poderão ser causados 

nas áreas próximas às obras, assim como 

da PCH KM 19, divulgando medidas de prevenção de acidentes, planos 

ções de interesse geral, como por exemplo, datas de início e 

2ª etapa: Consolidação dos Canais de Interação Com as Comunidades Locais

A equipe básica para a implantação do Programa ser

Comunicação Social, com o apoio de um técnico com

do projeto do empreendimento hidroelétrico, que fornecerá informações atualizada

um técnico da área de Meio Ambiente e um advogado que responderá 

rídicas. 

Período de Execução 

Durante a fase de planejamento e instalação do empreendimento. Após sua 

entrada em operação, deverão ser mantidas ações de comunicação 

necessário, em função do relacionamento entre o empreendimento e 

icípios da área de influência.  
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alvo, Divulgação e Criação dos Canais de 

A primeira etapa de desenvolvimento do Programa, ainda em fase de projeto, 

se públicos-alvo toda a 

Para tanto, serão realizadas campanhas por 

pelo menos um profissional da área de Comunicação Social e de um 

, podendo-se, desta forma, 

campo, as dimensões físicas e sociais do empreendimento. 

alvo, será necessário estabelecer quais as 

informações que deverão ser repassadas e de que forma. Tais informações deverão contemplar 

, sobre os transtornos que poderão ser causados à população, 

obras, assim como nas localidades mais 

medidas de prevenção de acidentes, planos 

ções de interesse geral, como por exemplo, datas de início e 

2ª etapa: Consolidação dos Canais de Interação Com as Comunidades Locais 

A equipe básica para a implantação do Programa será composta de um 

écnico com conhecimento 

, que fornecerá informações atualizadas sobre as 

um técnico da área de Meio Ambiente e um advogado que responderá 

instalação do empreendimento. Após sua 

entrada em operação, deverão ser mantidas ações de comunicação social sempre que 

necessário, em função do relacionamento entre o empreendimento e a população dos 
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8.4.2. Programa de Educação Ambiental

- Objetivos 

O objetivo geral desse programa é transmitir à comunidade informações para 

conhecimento dos principais temas socioambientais que advêm da implantação da 

19. Será focada a importância da preservação do patrimônio natural da região. Serão 

realizados eventos educativos com a comunidade, está prevista a

educação ambiental, palestras com temas ligados ao meio ambiente local e participação na

escolas da comunidade para conscientização e educação dos alunos. Os temas mais frequentes 

serão: lixo e reciclagem, conservação de solo, preservação da mata ciliar, preservação da 

fauna, assoreamento dos rios, 

Programa de educação ambiental tem caráter preventivo. Todas as medidas aplicadas no 

programa visam evitar a ocorrência dos impactos relacionados à implantação e operação do 

empreendimento e promover um conhecimento amplo sobre a sua funç

sociedade. Os objetivos específicos deste programa são:

• Comunicar as comunidades e proprietários rurais da área de influência sobre o 

contexto ambiental e social da obra e seus impactos;

• Contribuir para a prevenção e a minimização dos impac

oriundos da implantação do empreendimento; 

• Contribuir com a melhoria da qualidade ambiental da área de influência;

• Colaborar na capacitação de técnicos, professores e alunos da rede pública de 

ensino, entre outros atores como agen

• Contribuir para a conscientização ambiental das populações locais, através do 

fortalecimento dos conhecimentos sobre o meio ambiente nos municípios da área de 

influência; 

• Desenvolver palestras nas escolas, direcionada as séries iniciai

objetivo de resgatar e fortalecer a identidade cultural da população com as tradições e 

costumes da região; 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

e Educação Ambiental 

geral desse programa é transmitir à comunidade informações para 

conhecimento dos principais temas socioambientais que advêm da implantação da 

focada a importância da preservação do patrimônio natural da região. Serão 

realizados eventos educativos com a comunidade, está prevista a distribuição de cartilhas de 

educação ambiental, palestras com temas ligados ao meio ambiente local e participação na

escolas da comunidade para conscientização e educação dos alunos. Os temas mais frequentes 

serão: lixo e reciclagem, conservação de solo, preservação da mata ciliar, preservação da 

fauna, assoreamento dos rios, energia limpa, uso e conservação da água e 

Programa de educação ambiental tem caráter preventivo. Todas as medidas aplicadas no 

programa visam evitar a ocorrência dos impactos relacionados à implantação e operação do 

o e promover um conhecimento amplo sobre a sua funç

objetivos específicos deste programa são: 

Comunicar as comunidades e proprietários rurais da área de influência sobre o 

contexto ambiental e social da obra e seus impactos; 

Contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos ambientais e sociais 

oriundos da implantação do empreendimento;  

Contribuir com a melhoria da qualidade ambiental da área de influência;

Colaborar na capacitação de técnicos, professores e alunos da rede pública de 

ensino, entre outros atores como agentes multiplicadores; 

Contribuir para a conscientização ambiental das populações locais, através do 

fortalecimento dos conhecimentos sobre o meio ambiente nos municípios da área de 

Desenvolver palestras nas escolas, direcionada as séries iniciai

de resgatar e fortalecer a identidade cultural da população com as tradições e 
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geral desse programa é transmitir à comunidade informações para 

conhecimento dos principais temas socioambientais que advêm da implantação da PCH KM 

focada a importância da preservação do patrimônio natural da região. Serão 

distribuição de cartilhas de 

educação ambiental, palestras com temas ligados ao meio ambiente local e participação nas 

escolas da comunidade para conscientização e educação dos alunos. Os temas mais frequentes 

serão: lixo e reciclagem, conservação de solo, preservação da mata ciliar, preservação da 

uso e conservação da água e biodiversidade. O 

Programa de educação ambiental tem caráter preventivo. Todas as medidas aplicadas no 

programa visam evitar a ocorrência dos impactos relacionados à implantação e operação do 

o e promover um conhecimento amplo sobre a sua função ambiental na 

Comunicar as comunidades e proprietários rurais da área de influência sobre o 

tos ambientais e sociais 

Contribuir com a melhoria da qualidade ambiental da área de influência; 

Colaborar na capacitação de técnicos, professores e alunos da rede pública de 

Contribuir para a conscientização ambiental das populações locais, através do 

fortalecimento dos conhecimentos sobre o meio ambiente nos municípios da área de 

Desenvolver palestras nas escolas, direcionada as séries iniciais, com o 

de resgatar e fortalecer a identidade cultural da população com as tradições e 
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• Orientar os trabalhadores contratados quanto à conduta em relação ao meio 

ambiente, especialmente aquelas lesivas e caracterizadas como 

legislação ambiental; 

• Instruir quanto à legislação ambiental brasileira;

• Conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 

adequados relacionados ao trabalho, à saúde, à segurança, e ao relaciona

comunidades locais; 

• Integrar e compatibilizar as diversas ações dentro de outros programas que 

envolvam ações de educação ambiental; 

• Fornecer capacitação técnica e orientação aos piscicultores lindeiros ao 

empreendimento, permitindo

técnicas sustentáveis de piscicultura;

• Conscientizar os trabalhadores sobre a possibilidade do atropelamento de 

animais, enfatizando a necessidade de conservação da fauna

• Conscientizar os t

caça e pesca predatórias, ressaltando a importância das espécies locais no equilíbr

ecossistema como um todo;

• Orientar trabalhadores e comunidades do entorno do empreendimento a 

respeito dos vetores epidemiológicos, abordando também medidas de prevenção e controle

• Orientar os agricultores da região próxima ao empreendimento a respeito da 

importância da manutenção da qualidade da água do rio, alertando sobre o descarte de 

agroquímicos no corpo hídrico e sobre a importância do tratamento de eflu

descarte no rio; 

• Orientar a população do entorno do empreendimento quanto a técnicas de 

remoção de depósitos de lixo, manejo de currais, pocilgas e aviários, assim como lavagem de 

galpões que servem para depósito de adubos;

• Conscientizar a população da região do empreendimento quanto a técnicas de 

produção de energias limpas e seus benefícios, para que haja um incentivo na util

recurso na região; 

• Conscientizar os trabalhadores qua

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, transmitindo de forma objetiva e clara as diretrizes do 

PGRS quanto à geração, segregação, manuseio e destinação final dos resíduos. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

Orientar os trabalhadores contratados quanto à conduta em relação ao meio 

ambiente, especialmente aquelas lesivas e caracterizadas como crimes ambientais, conforme a 

Instruir quanto à legislação ambiental brasileira; 

Conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 

adequados relacionados ao trabalho, à saúde, à segurança, e ao relaciona

Integrar e compatibilizar as diversas ações dentro de outros programas que 

envolvam ações de educação ambiental;  

Fornecer capacitação técnica e orientação aos piscicultores lindeiros ao 

empreendimento, permitindo-lhes adquirir conhecimentos de manejo adequado e outras 

s sustentáveis de piscicultura; 

Conscientizar os trabalhadores sobre a possibilidade do atropelamento de 

animais, enfatizando a necessidade de conservação da fauna local e respeito à sinalização;

Conscientizar os trabalhadores locais e a população do entorno com relação 

caça e pesca predatórias, ressaltando a importância das espécies locais no equilíbr

ecossistema como um todo; 

Orientar trabalhadores e comunidades do entorno do empreendimento a 

etores epidemiológicos, abordando também medidas de prevenção e controle

Orientar os agricultores da região próxima ao empreendimento a respeito da 

importância da manutenção da qualidade da água do rio, alertando sobre o descarte de 

hídrico e sobre a importância do tratamento de eflu

Orientar a população do entorno do empreendimento quanto a técnicas de 

remoção de depósitos de lixo, manejo de currais, pocilgas e aviários, assim como lavagem de 

servem para depósito de adubos; 

Conscientizar a população da região do empreendimento quanto a técnicas de 

produção de energias limpas e seus benefícios, para que haja um incentivo na util

Conscientizar os trabalhadores quanto à importância do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, transmitindo de forma objetiva e clara as diretrizes do 

PGRS quanto à geração, segregação, manuseio e destinação final dos resíduos. 
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Orientar os trabalhadores contratados quanto à conduta em relação ao meio 

crimes ambientais, conforme a 

Conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 

adequados relacionados ao trabalho, à saúde, à segurança, e ao relacionamento com as 

Integrar e compatibilizar as diversas ações dentro de outros programas que 

Fornecer capacitação técnica e orientação aos piscicultores lindeiros ao 

mentos de manejo adequado e outras 

Conscientizar os trabalhadores sobre a possibilidade do atropelamento de 

local e respeito à sinalização; 

rabalhadores locais e a população do entorno com relação à 

caça e pesca predatórias, ressaltando a importância das espécies locais no equilíbrio do 

Orientar trabalhadores e comunidades do entorno do empreendimento a 

etores epidemiológicos, abordando também medidas de prevenção e controle; 

Orientar os agricultores da região próxima ao empreendimento a respeito da 

importância da manutenção da qualidade da água do rio, alertando sobre o descarte de 

hídrico e sobre a importância do tratamento de efluentes antes do 

Orientar a população do entorno do empreendimento quanto a técnicas de 

remoção de depósitos de lixo, manejo de currais, pocilgas e aviários, assim como lavagem de 

Conscientizar a população da região do empreendimento quanto a técnicas de 

produção de energias limpas e seus benefícios, para que haja um incentivo na utilização desse 

nto à importância do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, transmitindo de forma objetiva e clara as diretrizes do 

PGRS quanto à geração, segregação, manuseio e destinação final dos resíduos.  
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- Justificativa 

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999

Ambiental e a definiu como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 

a conservação do meio ambiente

vida e sua sustentabilidade” (Artigo 1º).

Cabem as empresas, de acordo com a o artigo 3º “promover programas destinados 

à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo 

trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente”;

- Metodologia 

O programa compreende atividades de educação ambiental voltadas para os 

trabalhadores das obras e empresas de serviços contratados, da popul

entorno da obra (direta e indiretamente afetados), e de organizações da sociedade civil como 

escolas da rede pública de ensino. 

É importante a interação com as Secretarias de Meio Ambiente das prefeituras dos 

municípios da área de influê

programa, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos:

• Identificar as ações de educação ambiental que já se desenvolvem nos 

municípios da área de influência;

• Identificar parceiros para de

municípios da área de influência;

• Formular, em parceria, projetos de educação ambiental que poderão ser 

desenvolvidos nos municípios da área de influência, em especial, para a comunidade do 

entorno do empreendimento 

• Implantar, em parcerias, os projetos desenvolvidos.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental e a definiu como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 

a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade” (Artigo 1º). 

Cabem as empresas, de acordo com a o artigo 3º “promover programas destinados 

à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo 

trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente”;

 

O programa compreende atividades de educação ambiental voltadas para os 

trabalhadores das obras e empresas de serviços contratados, da popul

entorno da obra (direta e indiretamente afetados), e de organizações da sociedade civil como 

escolas da rede pública de ensino.  

É importante a interação com as Secretarias de Meio Ambiente das prefeituras dos 

municípios da área de influência para a discussão de propostas. Para o desenvolvimento deste 

programa, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: 

Identificar as ações de educação ambiental que já se desenvolvem nos 

municípios da área de influência; 

Identificar parceiros para desenvolver ações voltadas à educação ambiental nos 

municípios da área de influência; 

Formular, em parceria, projetos de educação ambiental que poderão ser 

desenvolvidos nos municípios da área de influência, em especial, para a comunidade do 

endimento PCH KM 19; 

Implantar, em parcerias, os projetos desenvolvidos. 
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, instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental e a definiu como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 

, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

Cabem as empresas, de acordo com a o artigo 3º “promover programas destinados 

à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de 

trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente”; 

O programa compreende atividades de educação ambiental voltadas para os 

trabalhadores das obras e empresas de serviços contratados, da população residente do 

entorno da obra (direta e indiretamente afetados), e de organizações da sociedade civil como 

É importante a interação com as Secretarias de Meio Ambiente das prefeituras dos 

ncia para a discussão de propostas. Para o desenvolvimento deste 

Identificar as ações de educação ambiental que já se desenvolvem nos 

senvolver ações voltadas à educação ambiental nos 

Formular, em parceria, projetos de educação ambiental que poderão ser 

desenvolvidos nos municípios da área de influência, em especial, para a comunidade do 
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- Período de Execução

Este programa deve ser desenvolvido durante a fase de planejamento, e ao longo 

de toda a fase de instalação do empreendimento. Na fase de operação, também deverã

desenvolvidas ações de educação ambiental que promovam o melhor relacionamento da 

comunidade com a área do entorno do empreendimento, de modo a conservar os recursos 

naturais ali existentes. 

8.4.3. Programa de Educação Sexual

- Objetivo 

O Programa de 

implantação da PCH KM 1

progressiva. Sendo assim, o programa atribuirá conhecimentos em relação à educação sexual 

em geral, como uma ferramenta de cuidado com a saúde e, também, prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, através de articulações com os órgãos e/ou profissionais da saúde.

Também será abordado sobre a importância de buscar uma formação profissional 

e de frequentar a escola, visando ao desenvolvimento de valores importantes na sociedade, 

tanto no presente como futuramente. 

- Metodologia 

Compreendem-

população através de um contato com profissionais compe

com destaques (alertas) às principais questões conflitantes, desenvolvendo procedimentos 

como: 

• Promoção de palestras educativas com profissionais especializados na área da 

Educação Sexual; 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

Período de Execução 

Este programa deve ser desenvolvido durante a fase de planejamento, e ao longo 

de toda a fase de instalação do empreendimento. Na fase de operação, também deverã

desenvolvidas ações de educação ambiental que promovam o melhor relacionamento da 

comunidade com a área do entorno do empreendimento, de modo a conservar os recursos 

e Educação Sexual 

O Programa de Educação Sexual visa a alertar a população da área atingida pela 

implantação da PCH KM 19 com as futuras mudanças sociais desencadeadas de forma 

progressiva. Sendo assim, o programa atribuirá conhecimentos em relação à educação sexual 

rramenta de cuidado com a saúde e, também, prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, através de articulações com os órgãos e/ou profissionais da saúde.

Também será abordado sobre a importância de buscar uma formação profissional 

cola, visando ao desenvolvimento de valores importantes na sociedade, 

tanto no presente como futuramente.  

Metodologia  

-se atividades para oferecer mais informações sobre a sexualidade à 

população através de um contato com profissionais competentes da área e material de apoio 

com destaques (alertas) às principais questões conflitantes, desenvolvendo procedimentos 

Promoção de palestras educativas com profissionais especializados na área da 
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Este programa deve ser desenvolvido durante a fase de planejamento, e ao longo 

de toda a fase de instalação do empreendimento. Na fase de operação, também deverão ser 

desenvolvidas ações de educação ambiental que promovam o melhor relacionamento da 

comunidade com a área do entorno do empreendimento, de modo a conservar os recursos 

Educação Sexual visa a alertar a população da área atingida pela 

com as futuras mudanças sociais desencadeadas de forma 

progressiva. Sendo assim, o programa atribuirá conhecimentos em relação à educação sexual 

rramenta de cuidado com a saúde e, também, prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, através de articulações com os órgãos e/ou profissionais da saúde. 

Também será abordado sobre a importância de buscar uma formação profissional 

cola, visando ao desenvolvimento de valores importantes na sociedade, 

se atividades para oferecer mais informações sobre a sexualidade à 

tentes da área e material de apoio 

com destaques (alertas) às principais questões conflitantes, desenvolvendo procedimentos 

Promoção de palestras educativas com profissionais especializados na área da 
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• Utilização de material de apoio 

campanhas preventivas, principalmente ligadas à saúde, como por exemplo, às doenças 

sexualmente transmissíveis.

- Justificativa 

Frente a conflitos que podem ser causados na fase de implantação e de operação 

da PCH KM 19 e pela preocupação da população com essa questão, o Programa de Educação 

Sexual visa a sanar problemas em relação ao impacto social, estimular um comportamento 

sexual responsável e desenvolver um vínculo saudável na sociedade, com incentivo a 

educação e aprimoramento dos conhecimentos sobre a saúde sexual. 

- Período de Execução

Esse programa deve ser desenvolvido durante a fase de implantação e de operação 

para promoção do bem estar da população e de suas relações interpessoais.

8.5. PLANO DE MONITORAM

O Plano de Monitoramento Socioeconômico prevê medidas para o acompanhamento 

dos efeitos adversos na qualidade de vida da população dos municípios que serão atingidos 

pelo empreendimento através do controle e monitoramento dos mesmos. Pa

prevê ações mitigadoras para que não haja ou atenue a proliferação de vetores 

epidemiológicos. 

8.5.1. Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos

- Objetivos 

Este programa tem 

socioeconômicas verificadas 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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Utilização de material de apoio gráfico para distribuição, a fim de promover 

campanhas preventivas, principalmente ligadas à saúde, como por exemplo, às doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 

Frente a conflitos que podem ser causados na fase de implantação e de operação 

e pela preocupação da população com essa questão, o Programa de Educação 

Sexual visa a sanar problemas em relação ao impacto social, estimular um comportamento 

sexual responsável e desenvolver um vínculo saudável na sociedade, com incentivo a 

ação e aprimoramento dos conhecimentos sobre a saúde sexual.  

Período de Execução 

Esse programa deve ser desenvolvido durante a fase de implantação e de operação 

para promoção do bem estar da população e de suas relações interpessoais.

PLANO DE MONITORAMENTO SOCIOECONÔMICO 

O Plano de Monitoramento Socioeconômico prevê medidas para o acompanhamento 

dos efeitos adversos na qualidade de vida da população dos municípios que serão atingidos 

pelo empreendimento através do controle e monitoramento dos mesmos. Pa

prevê ações mitigadoras para que não haja ou atenue a proliferação de vetores 

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos 

Este programa tem como o bjetivo acompanhar as possíveis mudanças 

verificadas no contexto de implantação e operação da 
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gráfico para distribuição, a fim de promover 

campanhas preventivas, principalmente ligadas à saúde, como por exemplo, às doenças 

Frente a conflitos que podem ser causados na fase de implantação e de operação 

e pela preocupação da população com essa questão, o Programa de Educação 

Sexual visa a sanar problemas em relação ao impacto social, estimular um comportamento 

sexual responsável e desenvolver um vínculo saudável na sociedade, com incentivo a 

Esse programa deve ser desenvolvido durante a fase de implantação e de operação 

para promoção do bem estar da população e de suas relações interpessoais. 

O Plano de Monitoramento Socioeconômico prevê medidas para o acompanhamento 

dos efeitos adversos na qualidade de vida da população dos municípios que serão atingidos 

pelo empreendimento através do controle e monitoramento dos mesmos. Para isso, também 

prevê ações mitigadoras para que não haja ou atenue a proliferação de vetores 

 

acompanhar as possíveis mudanças 

no contexto de implantação e operação da PCH KM 19, 
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enfatizando a melhoria das estruturas produtivas 

na renda e no emprego local, 

através da formulação de ações junto 

da área de influência.  

É objetivo também deste Programa a promoção de

institucionais com o objetiv

pelo empreendimento.  

Este programa possui natureza controladora dos impactos que atinge. 

- Justificativa 

Com relação ao aspecto socioeconômico, cabe ressaltar a geração de empregos 

com a implantação do empreendimento 

um cenário de dificuldades socioeconômicas

seja considerado de pequeno port

empregos nos municípios onde o empreendimento será implantado. 

condições de implantação do empreendimento 

empreendedor, isso pode provocar conflitos com

Além disto, a 

problema para as cidades da área de influência

negativos podem surgir como: desorganização

Nesse sentido, um programa de qualificação de mão

efeitos venham a ocorrer.  

Outros impactos que podem vir a ocorrer são a provável pressão nos serviços 

públicos municipais de saúde, ocasionada pelo afluxo de pessoas para as sedes dos municípios 

devido ao possível aumento da oferta de empregos e, através d

reservatório da PCH KM 1

o aparecimento e/ou proliferação de vetores de doenças endêmicas. 
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as estruturas produtivas e os impactos na demanda por 

na renda e no emprego local, visando a potencializar os impactos socioeconômicos 

ações junto ao poder público e junto às comunidades 

É objetivo também deste Programa a promoção de parcerias com os agentes 

objetivo de prestar assistência de saúde à população 

Este programa possui natureza controladora dos impactos que atinge. 

 

Com relação ao aspecto socioeconômico, cabe ressaltar a geração de empregos 

com a implantação do empreendimento PCH KM 19, principalmente se a região apresentar 

um cenário de dificuldades socioeconômicas. Um empreendimento do tipo PCH

derado de pequeno porte, pode criar muitas expectativas quanto à geração de 

empregos nos municípios onde o empreendimento será implantado. 

condições de implantação do empreendimento não são devidamente 

provocar conflitos com as comunidades locais.

 contratação de mão de obra externa pode constituir um grande 

problema para as cidades da área de influência do empreendimento, pois

negativos podem surgir como: desorganização social, violência, choque cultural e outros. 

Nesse sentido, um programa de qualificação de mão de obra local pode evitar que estes 

 

Outros impactos que podem vir a ocorrer são a provável pressão nos serviços 

e saúde, ocasionada pelo afluxo de pessoas para as sedes dos municípios 

devido ao possível aumento da oferta de empregos e, através da formação do futuro 

da PCH KM 19, as eventuais alterações no ecossistema local

proliferação de vetores de doenças endêmicas.  
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impactos na demanda por mão de obra, 

os impactos socioeconômicos positivos 

e junto às comunidades dos municípios 

parcerias com os agentes 

de prestar assistência de saúde à população diretamente afetada 

Este programa possui natureza controladora dos impactos que atinge.  

Com relação ao aspecto socioeconômico, cabe ressaltar a geração de empregos 

, principalmente se a região apresentar 

Um empreendimento do tipo PCH, mesmo que 

expectativas quanto à geração de 

empregos nos municípios onde o empreendimento será implantado. Assim, quando as 

são devidamente esclarecidas pelo 

as comunidades locais. 

obra externa pode constituir um grande 

, pois alguns impactos 

social, violência, choque cultural e outros. 

obra local pode evitar que estes 

Outros impactos que podem vir a ocorrer são a provável pressão nos serviços 

e saúde, ocasionada pelo afluxo de pessoas para as sedes dos municípios 

a formação do futuro 

local, podendo propiciar 
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- Metodologia 
 
 
• Preparar os órgãos públicos e privados que atuam na disponibilidade de 

mãodeobra quanto ao possível aumento da oferta/procura de mão

contratação de trabalhadores 

• Estabelecer vínculo entre o empreendedor e as comunidades da ADA e AID, 

de forma a integrá-las ao empreendimento, através da contratação de mão

• Auxiliar os órgãos locais voltados para o setor de empregos a coordenar ações 

conjuntas de capacitação profissional e encaminhamento ao setor de contratação, a ser 

alocado durante as obras; 

• Apoiar a promoção do desenvolvimento social e econômico da ADA e AID, no 

que diz respeito à qualificação profissional;

• Promover a integração e a ins

socioeconômica dos municípios da área de influência.

Outro procedimento necessário é c

manutenção dos serviços públicos de assistência médico

inseridos na área de influência da 

decorrente do acréscimo de pessoas atraídas pela possibilidade da geração de novos empregos 

decorrentes da construção do empreendimento. Os procedimentos 

assunto são listados a seguir.

• Articulação institucional com os órgãos de saúde atuantes na região, de forma a 

buscar o diálogo com as instituições de saúde da região, especialmente as secretarias 

municipais de saúde, secretaria estadual e Fundação Naci

estabelecimento de estratégias de trabalho que atuem em conformidade as diretrizes 

governamentais de saúde; 

• Elaboração de uma base de dados em saúde, a qual se caracterizará pela 

formação de um banco de informações organizadas e plane

necessário às ações propostas pelo programa.
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Preparar os órgãos públicos e privados que atuam na disponibilidade de 

mãodeobra quanto ao possível aumento da oferta/procura de mão 

contratação de trabalhadores para as obras; 

Estabelecer vínculo entre o empreendedor e as comunidades da ADA e AID, 

las ao empreendimento, através da contratação de mão

Auxiliar os órgãos locais voltados para o setor de empregos a coordenar ações 

untas de capacitação profissional e encaminhamento ao setor de contratação, a ser 

Apoiar a promoção do desenvolvimento social e econômico da ADA e AID, no 

que diz respeito à qualificação profissional; 

Promover a integração e a inserção do empreendimento na dinâmica 

socioeconômica dos municípios da área de influência. 

Outro procedimento necessário é contribuir, de forma complementar, para a 

manutenção dos serviços públicos de assistência médico-hospitalares dos municípios 

na área de influência da PCH KM 19, os quais podem sofrer pressão adicional 

decorrente do acréscimo de pessoas atraídas pela possibilidade da geração de novos empregos 

decorrentes da construção do empreendimento. Os procedimentos específicos referente a es

são listados a seguir. 

rticulação institucional com os órgãos de saúde atuantes na região, de forma a 

buscar o diálogo com as instituições de saúde da região, especialmente as secretarias 

municipais de saúde, secretaria estadual e Fundação Nacional de Saúde, para o 

estabelecimento de estratégias de trabalho que atuem em conformidade as diretrizes 

laboração de uma base de dados em saúde, a qual se caracterizará pela 

formação de um banco de informações organizadas e planejadas para dar o suporte técnico 

necessário às ações propostas pelo programa. 
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Preparar os órgãos públicos e privados que atuam na disponibilidade de 

 de obra à época da 

Estabelecer vínculo entre o empreendedor e as comunidades da ADA e AID, 

las ao empreendimento, através da contratação de mão de obra local; 

Auxiliar os órgãos locais voltados para o setor de empregos a coordenar ações 

untas de capacitação profissional e encaminhamento ao setor de contratação, a ser 

Apoiar a promoção do desenvolvimento social e econômico da ADA e AID, no 

erção do empreendimento na dinâmica 

ontribuir, de forma complementar, para a 

hospitalares dos municípios 

, os quais podem sofrer pressão adicional 

decorrente do acréscimo de pessoas atraídas pela possibilidade da geração de novos empregos 

específicos referente a esse 

rticulação institucional com os órgãos de saúde atuantes na região, de forma a 

buscar o diálogo com as instituições de saúde da região, especialmente as secretarias 

onal de Saúde, para o 

estabelecimento de estratégias de trabalho que atuem em conformidade as diretrizes 

laboração de uma base de dados em saúde, a qual se caracterizará pela 

jadas para dar o suporte técnico 
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- Período de Execução

Deverá ser executado em todas as fases de implantação da 

o detalhamento de seu cronograma será realizado no 

depende de prévia articulação técnica e política (convênio) entre o empreendedor e as 

secretarias de saúde dos municípios da área de influência

8.5.2. Programas de Monitoramento 

- Objetivos 

Este programa tem como 

epidemiológicos na área de influência do empreendimento a fim de evitar o surgimento e a 

proliferação destes, que podem vir a causar problemas de saúde para a população residente e 

para os trabalhadores durante a

questão. 

- Justificativa 

Apesar de não terem sido registrados focos de vetores epidemiológicos na área de 

influência durante a fase de diagnóstico, as intervenções que ocorrerão durante o período de 

instalação do empreendimento deverão acarretar alterações no ecossistema local, 

possibilitando o surgimento de condições favoráveis para o aparecimento e proliferação 

desses vetores.  

O aparecimento de vetores 

ocasionadas em função do fornecimento de ambientes propí

A implantação de empreendimentos de desenvolvimento regional 

pessoas de uma região para outra e consequentemente a proliferação de 

humanos, especialmente aquelas transmitidas por insetos.

constituem um problema ainda maior, uma vez que a construção do reservatório poderá 

ocasionar o aparecimento de vetores de veiculação hídrica. 
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Período de Execução 

Deverá ser executado em todas as fases de implantação da PCH KM 1

o detalhamento de seu cronograma será realizado no Projeto Básico Ambiental (

depende de prévia articulação técnica e política (convênio) entre o empreendedor e as 

municípios da área de influência. 

e Monitoramento e Controle de Vetores Epidemiológicos

Este programa tem como objetivo identificar e monitorar os vetores 

epidemiológicos na área de influência do empreendimento a fim de evitar o surgimento e a 

que podem vir a causar problemas de saúde para a população residente e 

para os trabalhadores durante a execução das obras de instalação do empreendimento em 

 

Apesar de não terem sido registrados focos de vetores epidemiológicos na área de 

influência durante a fase de diagnóstico, as intervenções que ocorrerão durante o período de 

stalação do empreendimento deverão acarretar alterações no ecossistema local, 

possibilitando o surgimento de condições favoráveis para o aparecimento e proliferação 

O aparecimento de vetores está diretamente ligado às modificações ambienta

ocasionadas em função do fornecimento de ambientes propícios para o seu desenvolvimento. 

empreendimentos de desenvolvimento regional em geral 

pessoas de uma região para outra e consequentemente a proliferação de 

humanos, especialmente aquelas transmitidas por insetos. As Pequenas Centrais Hidrelétricas 

constituem um problema ainda maior, uma vez que a construção do reservatório poderá 

ocasionar o aparecimento de vetores de veiculação hídrica.  
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PCH KM 19.Sendo que 

Projeto Básico Ambiental (PBA), pois 

depende de prévia articulação técnica e política (convênio) entre o empreendedor e as 

e Vetores Epidemiológicos 

objetivo identificar e monitorar os vetores 

epidemiológicos na área de influência do empreendimento a fim de evitar o surgimento e a 

que podem vir a causar problemas de saúde para a população residente e 

execução das obras de instalação do empreendimento em 

Apesar de não terem sido registrados focos de vetores epidemiológicos na área de 

influência durante a fase de diagnóstico, as intervenções que ocorrerão durante o período de 

stalação do empreendimento deverão acarretar alterações no ecossistema local, 

possibilitando o surgimento de condições favoráveis para o aparecimento e proliferação 

diretamente ligado às modificações ambientais 

cios para o seu desenvolvimento. 

em geral leva à migração de 

pessoas de uma região para outra e consequentemente a proliferação de doenças entre os 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas 

constituem um problema ainda maior, uma vez que a construção do reservatório poderá 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Desta forma, o Programa de Monitoramento e Controle de Vetores 

Epidemiológicos visa a adotar procedimentos na área de saúde, tanto de prevenção junto aos 

trabalhadores quanto no monitoramento de ambientes, a fim de combater eventuais focos de 

doenças epidemiológicas na área de influência do empreendimento.  

O Programa de Monitoramento e Controle de Vetores Epidemiológicos tem 

caráter controlador. Todas as medidas aplicadas no programa visam a evitar a ocorrência dos 

impactos relacionados a implantação e opera

- Metodologia 

A elaboração do Programa de

Epidemiológicos deverá contemplar as áreas de influência do futuro empreendimento. Deverá 

o empreendedor obter com periodicidade informações junto aos órgãos de saúde competentes 

sobre o registro de casos de doenças caus

cabíveis que evitem a proliferação de vetores epidemiológicos que possa afetar a comunidade 

residente na área de influência da PCH e os trabalhadores da obra.  

Para os vetores de veiculação hídrica, será 

correlações entre os registros disponíveis nos serviços de saúde quanto à ocorrência de casos 

de moléstias relacionadas a esses vetores

empreendimento e os resultados das investiga

do Programa de Monitoramento 

Caso o empreendedor constate durante a execução do programa a existência de 

possíveis criadouros de vetores epidemiológicos ou focos de

deverá o mesmo comunicar aos órgãos competentes para que um profissional habilitado possa 

orientar o empreendedor sobre as medidas a serem adotadas.

Para isso, será elaborado um banco de dados em saúde composto por informaçõe

organizadas e planejadas para dar o suporte técnico necessário às ações propostas pelo 

programa. E, conjuntamente com o Programa de Educação Ambiental, os trabalhadores e 
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ta forma, o Programa de Monitoramento e Controle de Vetores 

Epidemiológicos visa a adotar procedimentos na área de saúde, tanto de prevenção junto aos 

trabalhadores quanto no monitoramento de ambientes, a fim de combater eventuais focos de 

lógicas na área de influência do empreendimento.   

O Programa de Monitoramento e Controle de Vetores Epidemiológicos tem 

caráter controlador. Todas as medidas aplicadas no programa visam a evitar a ocorrência dos 

impactos relacionados a implantação e operação do empreendimento. 

 

elaboração do Programa de Monitoramento e Controle de Vetores 

Epidemiológicos deverá contemplar as áreas de influência do futuro empreendimento. Deverá 

o empreendedor obter com periodicidade informações junto aos órgãos de saúde competentes 

sobre o registro de casos de doenças causadas por vetores na região, a fim de tomar medidas 

cabíveis que evitem a proliferação de vetores epidemiológicos que possa afetar a comunidade 

residente na área de influência da PCH e os trabalhadores da obra.   

Para os vetores de veiculação hídrica, será feita uma verificação rotineira de 

registros disponíveis nos serviços de saúde quanto à ocorrência de casos 

relacionadas a esses vetores entre os moradores da área de entorno do 

resultados das investigações da qualidade da água propostas no âmbito 

de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água Superficial. 

Caso o empreendedor constate durante a execução do programa a existência de 

possíveis criadouros de vetores epidemiológicos ou focos de doenças relacionadas a estes, 

deverá o mesmo comunicar aos órgãos competentes para que um profissional habilitado possa 

orientar o empreendedor sobre as medidas a serem adotadas. 

Para isso, será elaborado um banco de dados em saúde composto por informaçõe

organizadas e planejadas para dar o suporte técnico necessário às ações propostas pelo 

programa. E, conjuntamente com o Programa de Educação Ambiental, os trabalhadores e 
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ta forma, o Programa de Monitoramento e Controle de Vetores 

Epidemiológicos visa a adotar procedimentos na área de saúde, tanto de prevenção junto aos 

trabalhadores quanto no monitoramento de ambientes, a fim de combater eventuais focos de 

O Programa de Monitoramento e Controle de Vetores Epidemiológicos tem 

caráter controlador. Todas as medidas aplicadas no programa visam a evitar a ocorrência dos 

Monitoramento e Controle de Vetores 

Epidemiológicos deverá contemplar as áreas de influência do futuro empreendimento. Deverá 

o empreendedor obter com periodicidade informações junto aos órgãos de saúde competentes 

adas por vetores na região, a fim de tomar medidas 

cabíveis que evitem a proliferação de vetores epidemiológicos que possa afetar a comunidade 

a verificação rotineira de 

registros disponíveis nos serviços de saúde quanto à ocorrência de casos 

moradores da área de entorno do 

ções da qualidade da água propostas no âmbito 

e Controle da Qualidade da Água Superficial.  

Caso o empreendedor constate durante a execução do programa a existência de 

doenças relacionadas a estes, 

deverá o mesmo comunicar aos órgãos competentes para que um profissional habilitado possa 

Para isso, será elaborado um banco de dados em saúde composto por informações 

organizadas e planejadas para dar o suporte técnico necessário às ações propostas pelo 

programa. E, conjuntamente com o Programa de Educação Ambiental, os trabalhadores e 
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comunidades do entorno receberão informações a respeito de prevenção e controle dos

vetores. 

- Período de Execução

O programa deverá ser implantado desde o início das obras de construção e 

continuar até pelo menos o primeiro ano de operação do empreendimento. Posteriormente, d

acordo com os resultados apresentados nesse período, 

continuidade.  

8.6.PLANO DE APROVEITAMENTO DE SERVIÇOS E PROFISSIONAIS LOCAIS E DE 

QUALIFICAÇÃO 

O Plano de Aproveitamento de Serviços e Profissionais Locais e de Qualificação 

visa à valorização da população da região afetada pelo 

habilidades com o desenvolvimento de qualificação e melhoria da formação dos profissionais, 

além do fortalecimento dos serviços locais.

8.6.1. Programa de Qualificação Profissional

- Objetivos 

O Programa de Qualificação Profis

capacidades e habilidades dos cidadãos dos municípios atingidos pela implantação da PCH 

KM 19, proporcionando uma maior oportunidade de emprego no mercado de trabalho

seguindo as potencialidades da região (como o

potencializando a capacidade dos profissionai

para a contratação para serviços relacionados à construção do empreendimento.

Tem como objetivo também desenvolver uma maior efici

trabalho prestado, para que atenda as competências exigidas de forma articulada, além de 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

comunidades do entorno receberão informações a respeito de prevenção e controle dos

Período de Execução 

O programa deverá ser implantado desde o início das obras de construção e 

continuar até pelo menos o primeiro ano de operação do empreendimento. Posteriormente, d

acordo com os resultados apresentados nesse período, será avalia

PLANO DE APROVEITAMENTO DE SERVIÇOS E PROFISSIONAIS LOCAIS E DE 

O Plano de Aproveitamento de Serviços e Profissionais Locais e de Qualificação 

visa à valorização da população da região afetada pelo empreendimento, potencializando suas 

habilidades com o desenvolvimento de qualificação e melhoria da formação dos profissionais, 

além do fortalecimento dos serviços locais. 

e Qualificação Profissional 

O Programa de Qualificação Profissional almeja ampliar os conhecimentos, as 

capacidades e habilidades dos cidadãos dos municípios atingidos pela implantação da PCH 

, proporcionando uma maior oportunidade de emprego no mercado de trabalho

seguindo as potencialidades da região (como o turismo e o empreendedorismo)

potencializando a capacidade dos profissionais nas diversas áreas de atuação, principalmente 

para a contratação para serviços relacionados à construção do empreendimento.

Tem como objetivo também desenvolver uma maior eficiência na qualidade do 

trabalho prestado, para que atenda as competências exigidas de forma articulada, além de 
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comunidades do entorno receberão informações a respeito de prevenção e controle dos 

O programa deverá ser implantado desde o início das obras de construção e 

continuar até pelo menos o primeiro ano de operação do empreendimento. Posteriormente, de 

aliada a necessidade de 

PLANO DE APROVEITAMENTO DE SERVIÇOS E PROFISSIONAIS LOCAIS E DE 

O Plano de Aproveitamento de Serviços e Profissionais Locais e de Qualificação 

empreendimento, potencializando suas 

habilidades com o desenvolvimento de qualificação e melhoria da formação dos profissionais, 

sional almeja ampliar os conhecimentos, as 

capacidades e habilidades dos cidadãos dos municípios atingidos pela implantação da PCH 

, proporcionando uma maior oportunidade de emprego no mercado de trabalho, 

turismo e o empreendedorismo) e 

s nas diversas áreas de atuação, principalmente 

para a contratação para serviços relacionados à construção do empreendimento. 

ência na qualidade do 

trabalho prestado, para que atenda as competências exigidas de forma articulada, além de 
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incentivar a procura maior por emprego, atingindo o avanço profissional e progresso pessoal, 

e beneficiar a estrutura dos municípios.

- Justificativa 

 Com a necessidade nos dias atuais de se ampliar o conhecimento profissional em 

diferentes áreas de atuação e de proporcionar a sociedade uma mão de obra mais capacitada, o 

Programa de Qualificação Profissional se dispõe a atender essa necessidade da 

uma oferta de grandes oportunidades de capacitação do trabalho. Além disso, com 

fornecedores e servidores mais qualificados, evita

obra de outros estados e regiões.

Também com um incremento na renda per 

geração de emprego, favorecendo a qualidade de vida dos mesmos e desenvolvendo uma 

ampliação na dimensão do ser humano, como profissional e cidadão, assim tornando a 

instalação do empreendimento um vetor de desenvolviment

mitigando os efeitos do afluxo de profissionais interessados em trabalhar na usina e, com isso, 

diminuindo a pressão sobre os equipamentos urbanos.

- Metodologia 

As atividades de qualificação profissional serão implementadas de form

descentralizada e vinculadas à política pública desenvolvida no Ministério do Trabalho, 

através dos seguintes instrumentos oferecidos pelo ministério:

Qualificação, Projetos Especiais de Qualificação e Planos Setoriais de Qualifica

• Planos Territoriais de Qualificação em parceria com estados, municípios e 

entidades sem fins lucrativos para atender demandas por qualificação identificadas com base 

na territorialidade; 

• Projetos Especiais de Qualificação, que consiste no desenvolvime

procedimentos e tecnologias de qualificação social e profissional realizados em parceria com 

entidades do movimento social e organizações não governamentais; 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

incentivar a procura maior por emprego, atingindo o avanço profissional e progresso pessoal, 

e beneficiar a estrutura dos municípios. 

 

Com a necessidade nos dias atuais de se ampliar o conhecimento profissional em 

diferentes áreas de atuação e de proporcionar a sociedade uma mão de obra mais capacitada, o 

Programa de Qualificação Profissional se dispõe a atender essa necessidade da 

uma oferta de grandes oportunidades de capacitação do trabalho. Além disso, com 

fornecedores e servidores mais qualificados, evita-se a imigração descontrolada de mão de 

obra de outros estados e regiões. 

Também com um incremento na renda per capita dos municípios, por meio da 

geração de emprego, favorecendo a qualidade de vida dos mesmos e desenvolvendo uma 

ampliação na dimensão do ser humano, como profissional e cidadão, assim tornando a 

instalação do empreendimento um vetor de desenvolvimento e geração de emprego, 

mitigando os efeitos do afluxo de profissionais interessados em trabalhar na usina e, com isso, 

diminuindo a pressão sobre os equipamentos urbanos. 

 

As atividades de qualificação profissional serão implementadas de form

descentralizada e vinculadas à política pública desenvolvida no Ministério do Trabalho, 

através dos seguintes instrumentos oferecidos pelo ministério: Planos Territoriais de 

Qualificação, Projetos Especiais de Qualificação e Planos Setoriais de Qualifica

Planos Territoriais de Qualificação em parceria com estados, municípios e 

entidades sem fins lucrativos para atender demandas por qualificação identificadas com base 

Projetos Especiais de Qualificação, que consiste no desenvolvime

procedimentos e tecnologias de qualificação social e profissional realizados em parceria com 

entidades do movimento social e organizações não governamentais;  

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-248 

incentivar a procura maior por emprego, atingindo o avanço profissional e progresso pessoal, 

Com a necessidade nos dias atuais de se ampliar o conhecimento profissional em 

diferentes áreas de atuação e de proporcionar a sociedade uma mão de obra mais capacitada, o 

Programa de Qualificação Profissional se dispõe a atender essa necessidade da população com 

uma oferta de grandes oportunidades de capacitação do trabalho. Além disso, com 

se a imigração descontrolada de mão de 

capita dos municípios, por meio da 

geração de emprego, favorecendo a qualidade de vida dos mesmos e desenvolvendo uma 

ampliação na dimensão do ser humano, como profissional e cidadão, assim tornando a 

o e geração de emprego, 

mitigando os efeitos do afluxo de profissionais interessados em trabalhar na usina e, com isso, 

As atividades de qualificação profissional serão implementadas de forma 

descentralizada e vinculadas à política pública desenvolvida no Ministério do Trabalho, 

Planos Territoriais de 

Qualificação, Projetos Especiais de Qualificação e Planos Setoriais de Qualificação: 

Planos Territoriais de Qualificação em parceria com estados, municípios e 

entidades sem fins lucrativos para atender demandas por qualificação identificadas com base 

Projetos Especiais de Qualificação, que consiste no desenvolvimento de 

procedimentos e tecnologias de qualificação social e profissional realizados em parceria com 
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• Planos Setoriais de Qualificação, em parceria com sindicatos, empresas, 

movimentos sociais, governos municipais e estaduais, buscam o atendimento de demandas 

emergenciais, estruturantes ou setoriais de qualificação. 

Inicialmente, estão sendo realizados os pré

profissionalizantes de mão de obra, turismo e empreendedorismo 

Rio dos Patos, além do cadastro de profissionais e fornecedores.  Os cursos inicialmente 

disponíveis para o preenchimento são os seguintes:

• Almoxarife;

•  Apontador;

•  Armador; 

•  Auxiliar de administração 

•  Auxiliar de administração 

•  Auxiliar de administração 

•  Auxiliar de Escritório;

•  Carpinteiro;

•  Cozinheiro;

•  Desenhista Técnico 

•  Desenhista Técnico 

•  Desenhista Técnico 

•  Empreendedorismo;

•  Garçom; 

•  Guias turísticos;

•  Mestre de obra 

•  Mestre de obra 

•  Operador de máquinas pesadas;

•  Pedreiro; 

•  Recepcionista de turismo;

• Servente de obra
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Planos Setoriais de Qualificação, em parceria com sindicatos, empresas, 

, governos municipais e estaduais, buscam o atendimento de demandas 

emergenciais, estruturantes ou setoriais de qualificação.  

Inicialmente, estão sendo realizados os pré-cadastros para cursos 

profissionalizantes de mão de obra, turismo e empreendedorismo no sítio do Projeto Vale do 

Rio dos Patos, além do cadastro de profissionais e fornecedores.  Os cursos inicialmente 

disponíveis para o preenchimento são os seguintes: 

Almoxarife; 

Apontador; 

Auxiliar de administração – hoteleira; 

Auxiliar de administração – restaurante; 

Auxiliar de administração – turística; 

Auxiliar de Escritório; 

Carpinteiro; 

Cozinheiro; 

Desenhista Técnico – Civil; 

Desenhista Técnico – Elétrico; 

Desenhista Técnico – Hidráulico; 

Empreendedorismo; 

Guias turísticos; 

Mestre de obra - Instalações Elétricas, Telefônicas e Comunicações;

Mestre de obra - Instalações Hidráulicas; 

Operador de máquinas pesadas; 

Recepcionista de turismo; 

Servente de obra. 
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Planos Setoriais de Qualificação, em parceria com sindicatos, empresas, 

, governos municipais e estaduais, buscam o atendimento de demandas 

cadastros para cursos 

no sítio do Projeto Vale do 

Rio dos Patos, além do cadastro de profissionais e fornecedores.  Os cursos inicialmente 

Instalações Elétricas, Telefônicas e Comunicações; 
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A Tabela 8.6.1-1 apresenta as pré

Tabela 8.6.1-1 – Pré

Almoxarife 

Apontador 

Armador 

Auxiliar de administração - 

Auxiliar de administração - 

Auxiliar de administração - 

Auxiliar de Escritório 

Carpinteiro 

Cozinheiro 

Desenhista Técnico - Civil 

Desenhista Técnico - Elétrico

Desenhista Técnico - Hidráulico

Empreendedorismo 

Garçom 

Guias turísticos 

Mestre de obra - Instalações Elétricas, Telefônicas e Comunicações

Mestre de obra - Instalações Hidráulicas

Operador de máquinas pesadas

Pedreiro 

Recepcionista de turismo 

Servente de obra 

Total 

- Período de Execução

Essas atividades estão sendo implantadas na fase de 

o cadastro dos interessados, seguindo

8.7. PLANO DE USOS MÚLTIPLOS DO APROVEITAMENTO

O Plano de Usos Múltiplos do Aproveitamento consiste em atender todas as 

possibilidades de um uso sustentável das proprie

desenvolvendo alternativas adequadas a cada situação, bem como a utilização do reservatório 

e das estruturas da PCH como atrações turísticas, de recreação e educação.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

1 apresenta as pré-inscrições realizadas até a data de 11/0

Pré-inscrições para os cursos profissionalizantes até dia 

Curso Quantidade

 hoteleira 

 restaurante 

 turística 

 

Elétrico 

Hidráulico 

Instalações Elétricas, Telefônicas e Comunicações 

Instalações Hidráulicas 

Operador de máquinas pesadas 

Fonte: Valedoriodospatos, 2015 

Período de Execução 

Essas atividades estão sendo implantadas na fase de planejamento do projeto com 

o cadastro dos interessados, seguindo-se até a fase de operação. 

PLANO DE USOS MÚLTIPLOS DO APROVEITAMENTO 

O Plano de Usos Múltiplos do Aproveitamento consiste em atender todas as 

possibilidades de um uso sustentável das propriedades rurais atingidas pelo empreendimento, 

tivas adequadas a cada situação, bem como a utilização do reservatório 

e das estruturas da PCH como atrações turísticas, de recreação e educação.
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/02/2015. 

inscrições para os cursos profissionalizantes até dia 11/02/2015 

Quantidade Proporção 

13 7% 

3 2% 

5 3% 

17 9% 

15 8% 

19 10% 

37 19% 

1 1% 

9 5% 

11 6% 

3 2% 

3 2% 

10 5% 

3 2% 

7 4% 

6 3% 

2 1% 

14 7% 

0 0% 

12 6% 

5 3% 

195 

planejamento do projeto com 

O Plano de Usos Múltiplos do Aproveitamento consiste em atender todas as 

dades rurais atingidas pelo empreendimento, 

tivas adequadas a cada situação, bem como a utilização do reservatório 

e das estruturas da PCH como atrações turísticas, de recreação e educação. 
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8.7.1. Programa de Uso 

(PACUERA) 

- Objetivos 

O referido plano tem por 

zoneamento ambiental que, concomitantemente, obedeça aos dispositivos legais vigentes, 

respeite a capacidade de suporte amb

pela comunidade local, assim como, a viabilização dos usos potenciais do reservatório e seu 

entorno. Tal como é o caso dos usos 

Este programa de

Direta - AID, tendo por objetivo estruturar as condições de readequação do uso e ocupação do 

solo possibilitando a preservação dos aspectos paisagísticos, da biodiversidade, dos recursos 

hídricos, e das atividades agrícolas praticadas nas propriedades, bem como conscientizar os 

proprietários de terras confrontantes e de comunidades do entorno do reservatório, de modo 

que possibilite uma maior condição de promover a sustentabilidade na área.

O programa caracteriza

potencializadora dos impactos positivos gerados.

- Justificativa 

Planos de Uso e Conservação do Solo são essenciais para definir diretrizes que 

delimitem e racionalizem as ações antrópicas sobre o meio. 

Plano de Conservação, Uso e Ocupação do Entorno do Reservatório está na proteção 

redefinição das margens do mesmo, que irá contribuir sobremaneira para sua conservação e

consequentemente, para a reestruturação dos ecossistemas

paisagem no entorno do reservatório

população. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 
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e Uso e Conservação do Solo no Entorno do Reservatório Artificial

O referido plano tem por objetivo o estabelecimento e efetivação de um plano de 

que, concomitantemente, obedeça aos dispositivos legais vigentes, 

respeite a capacidade de suporte ambiental da área e os valores paisagísticos a ela atribuídos 

pela comunidade local, assim como, a viabilização dos usos potenciais do reservatório e seu 

Tal como é o caso dos usos ligados ao lazer, ao turismo, à pesca e 

Este programa deverá abranger todas as propriedades rurais da Área de Influência 

AID, tendo por objetivo estruturar as condições de readequação do uso e ocupação do 

solo possibilitando a preservação dos aspectos paisagísticos, da biodiversidade, dos recursos 

icos, e das atividades agrícolas praticadas nas propriedades, bem como conscientizar os 

proprietários de terras confrontantes e de comunidades do entorno do reservatório, de modo 

que possibilite uma maior condição de promover a sustentabilidade na área.

programa caracteriza-se como uma medida de ação controladora e 

potencializadora dos impactos positivos gerados. 

 

Planos de Uso e Conservação do Solo são essenciais para definir diretrizes que 

delimitem e racionalizem as ações antrópicas sobre o meio. Uma das grandes contribuições do 

Plano de Conservação, Uso e Ocupação do Entorno do Reservatório está na proteção 

das margens do mesmo, que irá contribuir sobremaneira para sua conservação e

para a reestruturação dos ecossistemas e indiretamente

do reservatório, além de propiciar a melhoria da qualid
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o Reservatório Artificial 

o estabelecimento e efetivação de um plano de 

que, concomitantemente, obedeça aos dispositivos legais vigentes, 

iental da área e os valores paisagísticos a ela atribuídos 

pela comunidade local, assim como, a viabilização dos usos potenciais do reservatório e seu 

pesca e à irrigação. 

verá abranger todas as propriedades rurais da Área de Influência 

AID, tendo por objetivo estruturar as condições de readequação do uso e ocupação do 

solo possibilitando a preservação dos aspectos paisagísticos, da biodiversidade, dos recursos 

icos, e das atividades agrícolas praticadas nas propriedades, bem como conscientizar os 

proprietários de terras confrontantes e de comunidades do entorno do reservatório, de modo 

que possibilite uma maior condição de promover a sustentabilidade na área. 

se como uma medida de ação controladora e 

Planos de Uso e Conservação do Solo são essenciais para definir diretrizes que 

Uma das grandes contribuições do 

Plano de Conservação, Uso e Ocupação do Entorno do Reservatório está na proteção e 

das margens do mesmo, que irá contribuir sobremaneira para sua conservação e, 

e indiretamente para a qualidade da 

a melhoria da qualidade de vida da 
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O público alvo do presente 

Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí, que será beneficiada de forma direta, bem como a 

população de outros municípios, principalmente aquel

próximos da área de influência

área de lazer. 

- Procedimentos 

Nas propriedades incluídas na AID deverá ser implantada uma série de estudos e 

procedimentos técnicos visando a definir 

seja, delimitar geograficamente as propriedades da área e ordenar o território através 

estabelecimento dos seus respectivos regimes especiais de uso e ocupação.

O zoneamento ambiental de cada propriedade deve estabelecer o contato e a 

ligação entre áreas naturais, através de corredores ecológicos, prevendo também a 

manutenção de áreas naturais para conservação, como áreas de convergência entre os 

corredores. Em alguns casos, definir a área de reserva legal na continuidade das áreas de 

preservação permanente, como uma zona tampão de conservação das matas ciliares. 

O Programa deve também pr

de balneabilidade da água do reservatório formado, tornando o seu uso adequado para as 

atividades de lazer e turismo. Portanto, sob este aspecto, este programa deve agir 

conjuntamente com o Programa de Moni

Superficiais. 

- Período de Execução

Deverá ser executado 
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O público alvo do presente plano é toda população que vive n

Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí, que será beneficiada de forma direta, bem como a 

população de outros municípios, principalmente aquelas que vivem nos m

próximos da área de influência, as quais poderão vir a se beneficiar com 

Procedimentos  

Nas propriedades incluídas na AID deverá ser implantada uma série de estudos e 

procedimentos técnicos visando a definir para cada propriedade o zoneamento ambiental. Ou 

seja, delimitar geograficamente as propriedades da área e ordenar o território através 

estabelecimento dos seus respectivos regimes especiais de uso e ocupação.

O zoneamento ambiental de cada propriedade deve estabelecer o contato e a 

ligação entre áreas naturais, através de corredores ecológicos, prevendo também a 

urais para conservação, como áreas de convergência entre os 

corredores. Em alguns casos, definir a área de reserva legal na continuidade das áreas de 

preservação permanente, como uma zona tampão de conservação das matas ciliares. 

O Programa deve também providenciar ações de manutenção das boas condições 

de balneabilidade da água do reservatório formado, tornando o seu uso adequado para as 

atividades de lazer e turismo. Portanto, sob este aspecto, este programa deve agir 

conjuntamente com o Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas 

Período de Execução 

Deverá ser executado durante a fase de instalação e operação do empreendimento.
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que vive nos municípios de 

Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí, que será beneficiada de forma direta, bem como a 

que vivem nos municípios mais 

poderão vir a se beneficiar com a oferta de mais uma 

Nas propriedades incluídas na AID deverá ser implantada uma série de estudos e 

o zoneamento ambiental. Ou 

seja, delimitar geograficamente as propriedades da área e ordenar o território através do 

estabelecimento dos seus respectivos regimes especiais de uso e ocupação. 

O zoneamento ambiental de cada propriedade deve estabelecer o contato e a 

ligação entre áreas naturais, através de corredores ecológicos, prevendo também a 

urais para conservação, como áreas de convergência entre os 

corredores. Em alguns casos, definir a área de reserva legal na continuidade das áreas de 

preservação permanente, como uma zona tampão de conservação das matas ciliares.  

ovidenciar ações de manutenção das boas condições 

de balneabilidade da água do reservatório formado, tornando o seu uso adequado para as 

atividades de lazer e turismo. Portanto, sob este aspecto, este programa deve agir 

toramento e Controle da Qualidade das Águas 

durante a fase de instalação e operação do empreendimento. 
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8.7.2. Programa de Visitação Técnica

- Objetivos 

O Programa de Visitação Técnica proporcionará 

relação à implantação da PCH KM 1

elétrica, permitindo assim o envolvimento da população local e favorecendo ao lazer e à 

cultura da região, aprimorando o conhecimento técn

pequena central hidrelétrica.

Assim, a promoção de visitas supervisionadas de estudantes dos cursos do Ensino 

Médio, Profissional e Superior ao canteiro de obras, durante a construção e na fase de 

operação da central, vem como estímulo à formação profissional, principalmente nas carreiras 

relacionadas a energias renováveis, ao meio ambiente, ciências humanas, construção civil, 

engenharia elétrica, mecânica e administração.

- Justificativa 

Como uma oportunidade na á

conhecimento técnico, o Programa de Visitação Técnica fará com que a estrutura da PCH KM 

19 esteja disponível para visitação, permitindo que a população observe e acompanhe o 

desenvolver das obras, e pos

colaboradores em convívio na mesma.

    Outro aspecto a ser valorizado, será o contato maior da população com o meio 

ambiente, assim podendo obter maiores informações sobre o mesmo e um entendimento 

maior da sua função positiva para o ser humano, valorizando

- Metodologia 

• Atribuir profissionais para acompanhamento e realização das atividades;

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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e Visitação Técnica 

O Programa de Visitação Técnica proporcionará atividades do setor turístico em 

relação à implantação da PCH KM 19, para que seu uso seja além de geração de energia 

elétrica, permitindo assim o envolvimento da população local e favorecendo ao lazer e à 

cultura da região, aprimorando o conhecimento técnico da sociedade frente à estrutura de uma 

pequena central hidrelétrica. 

Assim, a promoção de visitas supervisionadas de estudantes dos cursos do Ensino 

Médio, Profissional e Superior ao canteiro de obras, durante a construção e na fase de 

ral, vem como estímulo à formação profissional, principalmente nas carreiras 

relacionadas a energias renováveis, ao meio ambiente, ciências humanas, construção civil, 

engenharia elétrica, mecânica e administração. 

 

Como uma oportunidade na área turística para sociedade, envolvendo o lazer e o 

conhecimento técnico, o Programa de Visitação Técnica fará com que a estrutura da PCH KM 

esteja disponível para visitação, permitindo que a população observe e acompanhe o 

desenvolver das obras, e possa adquirir conhecimento técnico com os profissionais 

colaboradores em convívio na mesma. 

Outro aspecto a ser valorizado, será o contato maior da população com o meio 

ambiente, assim podendo obter maiores informações sobre o mesmo e um entendimento 

or da sua função positiva para o ser humano, valorizando-o ainda mais.

 

Atribuir profissionais para acompanhamento e realização das atividades;
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atividades do setor turístico em 

, para que seu uso seja além de geração de energia 

elétrica, permitindo assim o envolvimento da população local e favorecendo ao lazer e à 

ico da sociedade frente à estrutura de uma 

Assim, a promoção de visitas supervisionadas de estudantes dos cursos do Ensino 

Médio, Profissional e Superior ao canteiro de obras, durante a construção e na fase de 

ral, vem como estímulo à formação profissional, principalmente nas carreiras 

relacionadas a energias renováveis, ao meio ambiente, ciências humanas, construção civil, 

rea turística para sociedade, envolvendo o lazer e o 

conhecimento técnico, o Programa de Visitação Técnica fará com que a estrutura da PCH KM 

esteja disponível para visitação, permitindo que a população observe e acompanhe o 

sa adquirir conhecimento técnico com os profissionais 

Outro aspecto a ser valorizado, será o contato maior da população com o meio 

ambiente, assim podendo obter maiores informações sobre o mesmo e um entendimento 

o ainda mais. 

Atribuir profissionais para acompanhamento e realização das atividades; 
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• Estabelecer roteiros de visitas;

• Estabelecer critérios e diretrizes para a segurança dos visitantes

- Período de Execução

Na fase de implementação

canteiro de obras para visualização da construção em desenvolvimento e prosseguindo sua 

realização na fase de operação com visitas técnicas ao exterior e interior do empreendimento.

8.7.3. Programa de Usos Múltiplos 

- Objetivos 

O referido projeto pretende utilizar o reservatório para atividades de turismo, lazer 

e geração de renda, com a criação de um parque aquático e áreas específicas para hotelaria. 

Assim tem como objetivo asse

proporcionando melhorias nas condições de vida da população local, além de aumentar as 

receitas do setor e melhorar a capacidade de gestão dessa atividade.

Também assegurando a sustentabilidade 

e do empreendimento energético, através de normas para o uso múltiplo adequado das águas 

do reservatório e um instrumento gerencial, que discipline e oriente os usuários das águas.

- Justificativa 

A gestão dos recur

incluindo-se os usuários das águas que, em situações não devidamente esclarecidas e 

normatizadas, podem ocorrer conflitos de interesse. 

Então há a necessidade de implementação de uma gestão integra

recursos hídricos, assim prevendo a possibilidade de uso múltiplo de reservatório, para o 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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Estabelecer roteiros de visitas; 

Estabelecer critérios e diretrizes para a segurança dos visitantes

Período de Execução 

Na fase de implementação será iniciado o programa, com visitas técnicas ao 

canteiro de obras para visualização da construção em desenvolvimento e prosseguindo sua 

realização na fase de operação com visitas técnicas ao exterior e interior do empreendimento.

Múltiplos do Reservatório (PRODETUR) 

O referido projeto pretende utilizar o reservatório para atividades de turismo, lazer 

e geração de renda, com a criação de um parque aquático e áreas específicas para hotelaria. 

Assim tem como objetivo assegurar o desenvolvimento turístico sustentável e integrado, 

proporcionando melhorias nas condições de vida da população local, além de aumentar as 

receitas do setor e melhorar a capacidade de gestão dessa atividade. 

Também assegurando a sustentabilidade ambiental e operacional do reservatório, 

e do empreendimento energético, através de normas para o uso múltiplo adequado das águas 

do reservatório e um instrumento gerencial, que discipline e oriente os usuários das águas.

 

A gestão dos recursos hídricos envolve vários agentes sociais e econômicos, 

se os usuários das águas que, em situações não devidamente esclarecidas e 

normatizadas, podem ocorrer conflitos de interesse.  

Então há a necessidade de implementação de uma gestão integra

recursos hídricos, assim prevendo a possibilidade de uso múltiplo de reservatório, para o 
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Estabelecer critérios e diretrizes para a segurança dos visitantes. 

será iniciado o programa, com visitas técnicas ao 

canteiro de obras para visualização da construção em desenvolvimento e prosseguindo sua 

realização na fase de operação com visitas técnicas ao exterior e interior do empreendimento. 

 

O referido projeto pretende utilizar o reservatório para atividades de turismo, lazer 

e geração de renda, com a criação de um parque aquático e áreas específicas para hotelaria. 

gurar o desenvolvimento turístico sustentável e integrado, 

proporcionando melhorias nas condições de vida da população local, além de aumentar as 

ambiental e operacional do reservatório, 

e do empreendimento energético, através de normas para o uso múltiplo adequado das águas 

do reservatório e um instrumento gerencial, que discipline e oriente os usuários das águas. 

sos hídricos envolve vários agentes sociais e econômicos, 

se os usuários das águas que, em situações não devidamente esclarecidas e 

Então há a necessidade de implementação de uma gestão integrada do uso dos 

recursos hídricos, assim prevendo a possibilidade de uso múltiplo de reservatório, para o 
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devido controle e acompanhamento do mesmo, com atribuição de diretrizes e procedimentos 

de orientação de atividades ou empreendimentos relacionados ao c

As atividades em questão, disponibilizadas para os proprietários, gerarão 

oportunidades de aumentar o potencial para suas propriedades e qualificar o setor de turismo e 

serviços aos visitantes. 

- Metodologia 

O programa identificará as potenci

organizará e regulamentará as diversas atividades possíveis, e estabelecerá as condições 

adequadas ao pleno uso múltiplo do reservatório. Também deverá considerar a área do 

reservatório em conjunto com os municípios en

ações: 

• Avaliar as potencialidades de utilização do reservatório levando em conta os 

interesses dos usuários, as características ambientais da Bacia do Rio dos Patos e as condições 

operacionais do empreendimento; 

• Estabelecer as diretrizes para o zoneamento e usos pretendidos;

• Instituir um planejamento de gerenciamento e controle ambiental do 

reservatório. 

- Período de Execução

Sua implementação

continuando em atividade na fase de operação.

8.8. PLANO AMIGO DOS PROPRIETÁRIOS

O Plano Amigo dos Proprietários é destinado aos proprietários que serão atingi

pelo empreendimento para que estes sejam ben
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devido controle e acompanhamento do mesmo, com atribuição de diretrizes e procedimentos 

de orientação de atividades ou empreendimentos relacionados ao corpo d’água. 

As atividades em questão, disponibilizadas para os proprietários, gerarão 

oportunidades de aumentar o potencial para suas propriedades e qualificar o setor de turismo e 

 

O programa identificará as potencialidades de usos possíveis das águas, 

organizará e regulamentará as diversas atividades possíveis, e estabelecerá as condições 

adequadas ao pleno uso múltiplo do reservatório. Também deverá considerar a área do 

reservatório em conjunto com os municípios envolvidos, para a realização das seguintes 

Avaliar as potencialidades de utilização do reservatório levando em conta os 

interesses dos usuários, as características ambientais da Bacia do Rio dos Patos e as condições 

operacionais do empreendimento;  

stabelecer as diretrizes para o zoneamento e usos pretendidos;

Instituir um planejamento de gerenciamento e controle ambiental do 

Período de Execução 

Sua implementação terá início na fase de instalação do empreendimento, 

continuando em atividade na fase de operação. 

PLANO AMIGO DOS PROPRIETÁRIOS 

O Plano Amigo dos Proprietários é destinado aos proprietários que serão atingi

pelo empreendimento para que estes sejam beneficiados com a implantação da PCH.
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devido controle e acompanhamento do mesmo, com atribuição de diretrizes e procedimentos 

orpo d’água.  

As atividades em questão, disponibilizadas para os proprietários, gerarão 

oportunidades de aumentar o potencial para suas propriedades e qualificar o setor de turismo e 

alidades de usos possíveis das águas, 

organizará e regulamentará as diversas atividades possíveis, e estabelecerá as condições 

adequadas ao pleno uso múltiplo do reservatório. Também deverá considerar a área do 

volvidos, para a realização das seguintes 

Avaliar as potencialidades de utilização do reservatório levando em conta os 

interesses dos usuários, as características ambientais da Bacia do Rio dos Patos e as condições 

stabelecer as diretrizes para o zoneamento e usos pretendidos; 

Instituir um planejamento de gerenciamento e controle ambiental do 

terá início na fase de instalação do empreendimento, 

O Plano Amigo dos Proprietários é destinado aos proprietários que serão atingidos 

eficiados com a implantação da PCH. 
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8.8.1. Programa de Apoio 

- Objetivos 

O Programa Ambiental de Apoio a Regularização de Áreas tem como 

principal fornecer orientação e apoio aos proprietários das terras atingidas pelo 

empreendimento, cujas propriedade

adequando-as junto ao Instituto Ambiental do Paraná

O Programa objetiva também, posteriormente, propor a adequação das 

propriedades em âmbito federal, nos termos do Cadastro A

Ambiental Rural, definido pelo artigo 29 da Lei 

um registro obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem a finalidade de integrar as 

informações ambientais das propriedades 

planejamento ambiental e econômico e combate ao desm

estruturado e lançado pelo IAP no estado do Paraná

cadastradas, sendo o prazo máximo até 06 de maio de 2015.

Este Programa caracteriza

que está relacionado por fornecer auxílio à regularização das áreas atingidas que se encon

irregulares. O Programa em questão também tem como objetivo agir conjuntamente com o 

Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Preservação Permanente, já que 

incentiva e fornece apoio para que os proprietários regularizem as áreas de APP pres

suas terras, áreas que na região encontram

recuperação e desenvolvimento da flora da região.

- Justificativa 

De acordo com a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09 de 2010 para obtenção da 

Licença de Instalação de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia é 

obrigatória a apresentação das cópias das matrícula

empreendimento, contendo a
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e Apoio a Regularização de Áreas 

O Programa Ambiental de Apoio a Regularização de Áreas tem como 

principal fornecer orientação e apoio aos proprietários das terras atingidas pelo 

propriedades não possuem área de Reserva Legal regularizada, 

junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP).  

O Programa objetiva também, posteriormente, propor a adequação das 

propriedades em âmbito federal, nos termos do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O Cadastro 

Ambiental Rural, definido pelo artigo 29 da Lei nº 12.651 de 2012 (Novo Código Florestal), é 

um registro obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem a finalidade de integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais a fins de monitoramento, controle, 

planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O CAR foi recentemente 

estruturado e lançado pelo IAP no estado do Paraná e as propriedades ainda não estão 

cadastradas, sendo o prazo máximo até 06 de maio de 2015. 

Este Programa caracteriza-se como uma medida compensadora dos impactos a 

que está relacionado por fornecer auxílio à regularização das áreas atingidas que se encon

irregulares. O Programa em questão também tem como objetivo agir conjuntamente com o 

Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Preservação Permanente, já que 

incentiva e fornece apoio para que os proprietários regularizem as áreas de APP pres

suas terras, áreas que na região encontram-se bastante fragmentadas, contribuindo para 

recuperação e desenvolvimento da flora da região. 

 

De acordo com a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09 de 2010 para obtenção da 

ão de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia é 

obrigatória a apresentação das cópias das matrículas dos imóveis afetado

empreendimento, contendo a averbação da Reserva Legal ou cele
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O Programa Ambiental de Apoio a Regularização de Áreas tem como objetivo 

principal fornecer orientação e apoio aos proprietários das terras atingidas pelo 

área de Reserva Legal regularizada, 

O Programa objetiva também, posteriormente, propor a adequação das 

mbiental Rural (CAR). O Cadastro 

12.651 de 2012 (Novo Código Florestal), é 

um registro obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem a finalidade de integrar as 

e posses rurais a fins de monitoramento, controle, 

atamento. O CAR foi recentemente 

e as propriedades ainda não estão 

se como uma medida compensadora dos impactos a 

que está relacionado por fornecer auxílio à regularização das áreas atingidas que se encontram 

irregulares. O Programa em questão também tem como objetivo agir conjuntamente com o 

Programa de Recuperação e Conservação das Áreas de Preservação Permanente, já que 

incentiva e fornece apoio para que os proprietários regularizem as áreas de APP presentes em 

se bastante fragmentadas, contribuindo para 

De acordo com a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09 de 2010 para obtenção da 

ão de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia é 

imóveis afetados pelo 

elebração de Termo de 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

Compromisso. A celebração dest

adesão, visando à regularização ambiental por meio do compromisso de averbar a Reserva 

Legal do imóvel.  

Já para a obtenção da Licença de Operação a Resolução exige que já sejam 

apresentadas todas as cópias das matrículas dos imóveis afetados pelo empreendimento 

contendo a averbação da Reserva Legal. 

Todo imóvel rural deve possuir a Reserva Legal, que no Paraná corresponde a 

20% do total da área da propriedade, a qual deve ser averbada no Cartório de 

Imóvel.  Antigamente, no Paraná, era utilizado o SISLEG (Sistema de Manutenção, 

Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente), mas foi 

revogado pelo Decreto Estadual 8680

novo sistema para a regularização das propriedades rurais.

Logo este Programa é proposto não só para a apresentação dos documentos 

necessários para obtenção das Licenças de Instalação e Operação do empreendimento, como 

determina a Resolução Conjunta SEMA/IAP 09 de 2010, mas também adequar as 

propriedades atingidas pelo empreendimento ao disposto na legislação vigente e futuramente 

na que será implantada com base no Novo Código Florestal. 

- Metodologia 

O Programa consiste em uma fase inicial, de planejamento, onde é feito um 

levantamento dos proprietários da área d

estruturas, vias construídas e pelo reservatório formado). Este levantamento tem como 

objetivo identificar quantos proprietários já possuem averbadas as áreas de Reserva Legal e de 

Preservação Permanente, e tam

regularizadas no Registro de Imóveis ou se necessitam de retificação de área. Identificados 

quais proprietários que necessitarão de orientação e apoio para regularização de suas terras, é 

traçado um Plano de Ação. 

A primeira etapa do Plano de Ação é informar os proprietários que necessitam 

regularizar suas propriedades com base na legislação vigente, apresentando os procedimentos 
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Compromisso. A celebração deste Termo consiste na definição de um documento formal de 

adesão, visando à regularização ambiental por meio do compromisso de averbar a Reserva 

Já para a obtenção da Licença de Operação a Resolução exige que já sejam 

cópias das matrículas dos imóveis afetados pelo empreendimento 

contendo a averbação da Reserva Legal.  

Todo imóvel rural deve possuir a Reserva Legal, que no Paraná corresponde a 

20% do total da área da propriedade, a qual deve ser averbada no Cartório de 

Imóvel.  Antigamente, no Paraná, era utilizado o SISLEG (Sistema de Manutenção, 

Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente), mas foi 

Decreto Estadual 8680/2013. Esse mesmo decreto instituiu o SICAR

novo sistema para a regularização das propriedades rurais. 

Logo este Programa é proposto não só para a apresentação dos documentos 

necessários para obtenção das Licenças de Instalação e Operação do empreendimento, como 

determina a Resolução Conjunta SEMA/IAP 09 de 2010, mas também adequar as 

pelo empreendimento ao disposto na legislação vigente e futuramente 

na que será implantada com base no Novo Código Florestal.  

 

O Programa consiste em uma fase inicial, de planejamento, onde é feito um 

levantamento dos proprietários da área diretamente afetada pelo empreendimento (pelas 

estruturas, vias construídas e pelo reservatório formado). Este levantamento tem como 

objetivo identificar quantos proprietários já possuem averbadas as áreas de Reserva Legal e de 

Preservação Permanente, e também se essas propriedades já possuem suas delimitações 

regularizadas no Registro de Imóveis ou se necessitam de retificação de área. Identificados 

quais proprietários que necessitarão de orientação e apoio para regularização de suas terras, é 

ano de Ação.  

A primeira etapa do Plano de Ação é informar os proprietários que necessitam 

regularizar suas propriedades com base na legislação vigente, apresentando os procedimentos 
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e Termo consiste na definição de um documento formal de 

adesão, visando à regularização ambiental por meio do compromisso de averbar a Reserva 

Já para a obtenção da Licença de Operação a Resolução exige que já sejam 

cópias das matrículas dos imóveis afetados pelo empreendimento 

Todo imóvel rural deve possuir a Reserva Legal, que no Paraná corresponde a 

20% do total da área da propriedade, a qual deve ser averbada no Cartório de Registro de 

Imóvel.  Antigamente, no Paraná, era utilizado o SISLEG (Sistema de Manutenção, 

Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente), mas foi 

/2013. Esse mesmo decreto instituiu o SICAR-PR, um 

Logo este Programa é proposto não só para a apresentação dos documentos 

necessários para obtenção das Licenças de Instalação e Operação do empreendimento, como 

determina a Resolução Conjunta SEMA/IAP 09 de 2010, mas também adequar as 

pelo empreendimento ao disposto na legislação vigente e futuramente 

O Programa consiste em uma fase inicial, de planejamento, onde é feito um 

iretamente afetada pelo empreendimento (pelas 

estruturas, vias construídas e pelo reservatório formado). Este levantamento tem como 

objetivo identificar quantos proprietários já possuem averbadas as áreas de Reserva Legal e de 

bém se essas propriedades já possuem suas delimitações 

regularizadas no Registro de Imóveis ou se necessitam de retificação de área. Identificados 

quais proprietários que necessitarão de orientação e apoio para regularização de suas terras, é 

A primeira etapa do Plano de Ação é informar os proprietários que necessitam 

regularizar suas propriedades com base na legislação vigente, apresentando os procedimentos 
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necessários para regularização da sua propriedade através de linguagem ob

simplificada. 

Com os proprietários informados de sua situação, inicia

Plano de Ação, que visa a fornecer apoio aos proprietários para que regularizem sua 

propriedade. Este apoio consiste na recomendação dos serviços necessári

regularização, indicando empresas que prestam esse serviço ou até mesmo sendo a prestadora. 

A adequação consiste basicamente em georreferenciamento dos limites da propriedade, 

identificação e georreferenciamento das áreas de Reserva Legal e de Pres

e apoio jurídico no processo de regularização com o registro de imóveis e com o órgão 

ambiental. 

Assim como o CAR foi implantado no estado, o programa passará a orientar os 

proprietários a se adequarem a nova legislação (Lei n° 12.651/20

06 de maio de 2015, evitando assim a criação de um passivo ambiental para proprietários que 

estão dispostos a regularizar a sua situação.

- Período de Execução

O Programa deve ser iniciado concomitantemente com a elaboração dos estudos 

ambientais, durante toda a fase de planejamento do programa. 

Seguida da fase de planejamento deve ser iniciada a primeira fase do Plano de 

Ação, para orientação dos proprietários 

Regularização, necessários para obtenção da Licença de Instalação. 

Definidos os Termos, será executada a segunda fase do Plano de Ação, onde será 

dado o apoio aos proprietários para regularização de suas terr

processo de obtenção da Licença de Operação do empreendimento, quando as cópias de todas 

as matrículas, com as áreas de Reserva Legal já averbadas, devem ser apresentadas ao órgão 

ambiental. 
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necessários para regularização da sua propriedade através de linguagem ob

Com os proprietários informados de sua situação, inicia-se a segunda etapa do 

Plano de Ação, que visa a fornecer apoio aos proprietários para que regularizem sua 

propriedade. Este apoio consiste na recomendação dos serviços necessári

regularização, indicando empresas que prestam esse serviço ou até mesmo sendo a prestadora. 

A adequação consiste basicamente em georreferenciamento dos limites da propriedade, 

identificação e georreferenciamento das áreas de Reserva Legal e de Pres

e apoio jurídico no processo de regularização com o registro de imóveis e com o órgão 

Assim como o CAR foi implantado no estado, o programa passará a orientar os 

proprietários a se adequarem a nova legislação (Lei n° 12.651/2012), com prazo máximo até 

06 de maio de 2015, evitando assim a criação de um passivo ambiental para proprietários que 

estão dispostos a regularizar a sua situação. 

Período de Execução 

O Programa deve ser iniciado concomitantemente com a elaboração dos estudos 

ambientais, durante toda a fase de planejamento do programa.  

Seguida da fase de planejamento deve ser iniciada a primeira fase do Plano de 

Ação, para orientação dos proprietários e estabelecimento dos Termos de Compromisso de 

Regularização, necessários para obtenção da Licença de Instalação.  

Definidos os Termos, será executada a segunda fase do Plano de Ação, onde será 

dado o apoio aos proprietários para regularização de suas terras. Essa fase será finalizada no 

processo de obtenção da Licença de Operação do empreendimento, quando as cópias de todas 

as matrículas, com as áreas de Reserva Legal já averbadas, devem ser apresentadas ao órgão 
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necessários para regularização da sua propriedade através de linguagem objetiva e 

se a segunda etapa do 

Plano de Ação, que visa a fornecer apoio aos proprietários para que regularizem sua 

propriedade. Este apoio consiste na recomendação dos serviços necessários para 

regularização, indicando empresas que prestam esse serviço ou até mesmo sendo a prestadora. 

A adequação consiste basicamente em georreferenciamento dos limites da propriedade, 

identificação e georreferenciamento das áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente 

e apoio jurídico no processo de regularização com o registro de imóveis e com o órgão 

Assim como o CAR foi implantado no estado, o programa passará a orientar os 

12), com prazo máximo até 

06 de maio de 2015, evitando assim a criação de um passivo ambiental para proprietários que 

O Programa deve ser iniciado concomitantemente com a elaboração dos estudos 

Seguida da fase de planejamento deve ser iniciada a primeira fase do Plano de 

e estabelecimento dos Termos de Compromisso de 

Definidos os Termos, será executada a segunda fase do Plano de Ação, onde será 

as. Essa fase será finalizada no 

processo de obtenção da Licença de Operação do empreendimento, quando as cópias de todas 

as matrículas, com as áreas de Reserva Legal já averbadas, devem ser apresentadas ao órgão 
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8.8.2. Programa de Negociação e Aquisi

- Objetivos 

O objetivo deste programa é estabelecer diretrizes para negociação das terras 

atingidas pelo empreendimento, visando prioritariamente a um procedimento cordial com os 

proprietários e tendo a desapropriação dos imóveis c

terras. O Programa visa a estabelecer condições que tornem vantajosa para o proprietário à 

instalação do empreendimento em seu imóvel, através de uma proposta de compra atrativa 

economicamente e da implantação de benfe

- Justificativa 

A implantação deste programa torna

medida imprescindível na implantação do empreendimento.  Além das áreas afetadas pela 

PCH, devem ser adquiridas também as terras que f

do reservatório, conforme estabelece o artigo 5° da Lei 12.651 de 2012 (Código Florestal). 

As terras atingidas por aproveitamentos hidrelétricos se tornam, ao ser dada a 

outorga do rio pela ANEEL, um bem de utilida

através da declaração de utilidade pública. 

de 88, em seu artigo 5°, inciso XXIV, que diz que a lei estabelecerá para desapropriação por 

necessidade ou utilidade 

indenização em dinheiro, ressalvada os casos previstos na Constituição. A declaração de 

utilidade pública é o ato através do qual o Poder Público manifesta a intenção de adquirir 

compulsoriamente um bem determinado, submetendo

Segundo a legislação brasileira, os proprietários cujas terras são total ou 

parcialmente atingidas em casos de utilidade pública, devem ser indezinados ou 

desapropriados de maneira justa. Se os proprietário

implantação do empreendimento, este acaba gerando conflitos e consequentemente um 

passivo ambiental maior. Portanto, a implantação de um programa de negociação e compra de 
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de Negociação e Aquisição das Terras Atingidas 

O objetivo deste programa é estabelecer diretrizes para negociação das terras 

atingidas pelo empreendimento, visando prioritariamente a um procedimento cordial com os 

proprietários e tendo a desapropriação dos imóveis como último recurso para aquisição das 

terras. O Programa visa a estabelecer condições que tornem vantajosa para o proprietário à 

instalação do empreendimento em seu imóvel, através de uma proposta de compra atrativa 

economicamente e da implantação de benfeitorias na propriedade.  

 

A implantação deste programa torna-se essencial já que aquisição de terras é uma 

medida imprescindível na implantação do empreendimento.  Além das áreas afetadas pela 

PCH, devem ser adquiridas também as terras que formarão a Área de Preservação Permanente 

do reservatório, conforme estabelece o artigo 5° da Lei 12.651 de 2012 (Código Florestal). 

As terras atingidas por aproveitamentos hidrelétricos se tornam, ao ser dada a 

outorga do rio pela ANEEL, um bem de utilidade pública, ficando passíveis à desapropriação 

através da declaração de utilidade pública. A desapropriação consta na Constituição Federal 

de 88, em seu artigo 5°, inciso XXIV, que diz que a lei estabelecerá para desapropriação por 

 pública, ou por interesse social, mediante justa a e prévia 

indenização em dinheiro, ressalvada os casos previstos na Constituição. A declaração de 

utilidade pública é o ato através do qual o Poder Público manifesta a intenção de adquirir 

um bem determinado, submetendo-o a expropriação. 

Segundo a legislação brasileira, os proprietários cujas terras são total ou 

parcialmente atingidas em casos de utilidade pública, devem ser indezinados ou 

desapropriados de maneira justa. Se os proprietários atingidos se sentem prejudicados pela 

implantação do empreendimento, este acaba gerando conflitos e consequentemente um 

passivo ambiental maior. Portanto, a implantação de um programa de negociação e compra de 
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O objetivo deste programa é estabelecer diretrizes para negociação das terras 

atingidas pelo empreendimento, visando prioritariamente a um procedimento cordial com os 

omo último recurso para aquisição das 

terras. O Programa visa a estabelecer condições que tornem vantajosa para o proprietário à 

instalação do empreendimento em seu imóvel, através de uma proposta de compra atrativa 

se essencial já que aquisição de terras é uma 

medida imprescindível na implantação do empreendimento.  Além das áreas afetadas pela 

ormarão a Área de Preservação Permanente 

do reservatório, conforme estabelece o artigo 5° da Lei 12.651 de 2012 (Código Florestal).  

As terras atingidas por aproveitamentos hidrelétricos se tornam, ao ser dada a 

de pública, ficando passíveis à desapropriação 

A desapropriação consta na Constituição Federal 

de 88, em seu artigo 5°, inciso XXIV, que diz que a lei estabelecerá para desapropriação por 

pública, ou por interesse social, mediante justa a e prévia 

indenização em dinheiro, ressalvada os casos previstos na Constituição. A declaração de 

utilidade pública é o ato através do qual o Poder Público manifesta a intenção de adquirir 

 

Segundo a legislação brasileira, os proprietários cujas terras são total ou 

parcialmente atingidas em casos de utilidade pública, devem ser indezinados ou 

s atingidos se sentem prejudicados pela 

implantação do empreendimento, este acaba gerando conflitos e consequentemente um 

passivo ambiental maior. Portanto, a implantação de um programa de negociação e compra de 
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terras com diretrizes voltadas a consolidar 

atingidos, acaba por ter a função de minimizar os impactos a população local.  

- Metodologia 

• Realizar levantamento dos proprietários e das parcelas de suas terras que serão 

atingidas pela instalação do empreendi

• Proceder a negociação dos imóveis com os proprietários de maneira cordial, 

através de visitas que visam à aproximação do empreendedor com os proprietários, 

apresentação do projeto do empreendimento e esclarecimento de dúvidas quanto aspectos 

legais; 

• Realizar avaliação imobiliária a fim de conhecer o preço de mercado praticado 

para as terras da região; 

• Elaborar proposta de compra ao proprietário, com preço acima do avaliado 

pelo mercado, com o objetivo de tornar atrativa a venda da terra. Em casos de 

por declaração de utilidade pública o valor pago pela terra é o declarado na matrícula do 

registro de imóveis, que geralmente está bem abaixo do preço de mercado. 

• Propor para o proprietário a opção de se tornar investidor do empreendimento,

onde ele cede a sua terra em troca de participação nos lucros com a energia gerada pela PCH;

• Propor o aluguel, com preço acima do mercado, das áreas atingidas pelas 

estruturas provisórias a serem implantadas para a construção do empreendimento;

• Dar ciência aos proprietários da instalação de benfeitorias permanentes na 

região como revitalização das vias de acesso existentes, manutenção das vias construídas para 

o empreendimento e construção de pontes sobre o canal de adução, que darão acesso e 

segurança ao proprietário, já que estas serão monitoradas com câmeras de segurança e 

cercadas, com portões cujo acesso é restrito ao proprietário. 

• Firmar com o proprietário o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de 

Terras (CCVT), contrato que estabelece

a área de terra que vier a ser atingida pelo empreendimento. 

• O empreendedor visa a manter uma relação harmoniosa com os proprietários 

para aquisição das propriedades por meio de negociação, fornecendo a 

vantajosa de venda. Contudo, caso o proprietário não aceite a negociação, será iniciado o 
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terras com diretrizes voltadas a consolidar uma relação harmoniosa com os proprietários 

atingidos, acaba por ter a função de minimizar os impactos a população local.  

 

Realizar levantamento dos proprietários e das parcelas de suas terras que serão 

atingidas pela instalação do empreendimento; 

Proceder a negociação dos imóveis com os proprietários de maneira cordial, 

através de visitas que visam à aproximação do empreendedor com os proprietários, 

apresentação do projeto do empreendimento e esclarecimento de dúvidas quanto aspectos 

Realizar avaliação imobiliária a fim de conhecer o preço de mercado praticado 

Elaborar proposta de compra ao proprietário, com preço acima do avaliado 

pelo mercado, com o objetivo de tornar atrativa a venda da terra. Em casos de 

por declaração de utilidade pública o valor pago pela terra é o declarado na matrícula do 

registro de imóveis, que geralmente está bem abaixo do preço de mercado. 

Propor para o proprietário a opção de se tornar investidor do empreendimento,

onde ele cede a sua terra em troca de participação nos lucros com a energia gerada pela PCH;

Propor o aluguel, com preço acima do mercado, das áreas atingidas pelas 

estruturas provisórias a serem implantadas para a construção do empreendimento;

Dar ciência aos proprietários da instalação de benfeitorias permanentes na 

região como revitalização das vias de acesso existentes, manutenção das vias construídas para 

o empreendimento e construção de pontes sobre o canal de adução, que darão acesso e 

urança ao proprietário, já que estas serão monitoradas com câmeras de segurança e 

cercadas, com portões cujo acesso é restrito ao proprietário.  

Firmar com o proprietário o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de 

Terras (CCVT), contrato que estabelece o compromisso do vendedor (proprietário) em vender 

a área de terra que vier a ser atingida pelo empreendimento.  

O empreendedor visa a manter uma relação harmoniosa com os proprietários 

para aquisição das propriedades por meio de negociação, fornecendo a 

vantajosa de venda. Contudo, caso o proprietário não aceite a negociação, será iniciado o 
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uma relação harmoniosa com os proprietários 

atingidos, acaba por ter a função de minimizar os impactos a população local.   

Realizar levantamento dos proprietários e das parcelas de suas terras que serão 

Proceder a negociação dos imóveis com os proprietários de maneira cordial, 

através de visitas que visam à aproximação do empreendedor com os proprietários, 

apresentação do projeto do empreendimento e esclarecimento de dúvidas quanto aspectos 

Realizar avaliação imobiliária a fim de conhecer o preço de mercado praticado 

Elaborar proposta de compra ao proprietário, com preço acima do avaliado 

pelo mercado, com o objetivo de tornar atrativa a venda da terra. Em casos de desapropriação 

por declaração de utilidade pública o valor pago pela terra é o declarado na matrícula do 

registro de imóveis, que geralmente está bem abaixo do preço de mercado.  

Propor para o proprietário a opção de se tornar investidor do empreendimento, 

onde ele cede a sua terra em troca de participação nos lucros com a energia gerada pela PCH; 

Propor o aluguel, com preço acima do mercado, das áreas atingidas pelas 

estruturas provisórias a serem implantadas para a construção do empreendimento; 

Dar ciência aos proprietários da instalação de benfeitorias permanentes na 

região como revitalização das vias de acesso existentes, manutenção das vias construídas para 

o empreendimento e construção de pontes sobre o canal de adução, que darão acesso e 

urança ao proprietário, já que estas serão monitoradas com câmeras de segurança e 

Firmar com o proprietário o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de 

o compromisso do vendedor (proprietário) em vender 

O empreendedor visa a manter uma relação harmoniosa com os proprietários 

para aquisição das propriedades por meio de negociação, fornecendo a eles uma condição 

vantajosa de venda. Contudo, caso o proprietário não aceite a negociação, será iniciado o 
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processo de desapropriação do imóvel, já que o empreendedor deve adquirir todas as terras 

atingidas para viabilizar a instalação do empreendimento. 

estipulado na Resolução n° 279 de 2007 da ANEEL, que estabelece os procedimentos para 

requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e de instituição 

de servidão administrativa, de áreas de terras ne

geração de energia elétrica. 

 

- Período de Execução
 

Todo o programa deve ser executado na fase de planejamento do 

empreendimento, sendo que já foram realizados os seguintes procedimentos:

• Levantamento dos proprietários atingidos, como pode ser observado no 

Desenho 120.028.1.5.08.001. 

• Contato com a maioria dos proprietários, que já conhecem o empreendedor e 

detalhes do projeto; 

• Avaliação imobiliária onde foi estipulado um valor, acima do pr

mercado, para os imóveis atingidos;

• Proposta aos proprietários, de compra ou troca da área atingida por parte no 

lucro que será gerado pelo empreendimento.

Algumas aquisições já estão formalizadas de acordo com os aspectos legais e 

financeiros através de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Terras (CCVT). A 

Tabela 1.2-1 do Capítulo 1 

contrato. Como nem todos os proprietários já firmaram o compromisso de venda, o Programa 

continua em andamento, seguindo os procedimentos descritos anteriormente. 

8.9. PLANO DE RESGATE DA CULTURA LOCAL

O Plano de Resgate da Cultura Local contribui para uma maior abrangência e 

valorização da cultura da população, promovendo 
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processo de desapropriação do imóvel, já que o empreendedor deve adquirir todas as terras 

atingidas para viabilizar a instalação do empreendimento. Neste caso será aplicado o 

estipulado na Resolução n° 279 de 2007 da ANEEL, que estabelece os procedimentos para 

requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e de instituição 

de servidão administrativa, de áreas de terras necessárias à implantação de instalações de 

geração de energia elétrica.  

Período de Execução 

Todo o programa deve ser executado na fase de planejamento do 

empreendimento, sendo que já foram realizados os seguintes procedimentos:

Levantamento dos proprietários atingidos, como pode ser observado no 

Desenho 120.028.1.5.08.001.  

Contato com a maioria dos proprietários, que já conhecem o empreendedor e 

Avaliação imobiliária onde foi estipulado um valor, acima do pr

mercado, para os imóveis atingidos; 

Proposta aos proprietários, de compra ou troca da área atingida por parte no 

lucro que será gerado pelo empreendimento. 

Algumas aquisições já estão formalizadas de acordo com os aspectos legais e 

través de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Terras (CCVT). A 

1 do Capítulo 1 contém a relação dos proprietários que já estabeleceram este 

contrato. Como nem todos os proprietários já firmaram o compromisso de venda, o Programa 

a em andamento, seguindo os procedimentos descritos anteriormente. 

PLANO DE RESGATE DA CULTURA LOCAL 

O Plano de Resgate da Cultura Local contribui para uma maior abrangência e 

valorização da cultura da população, promovendo o reconhecimento dos aspectos h
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processo de desapropriação do imóvel, já que o empreendedor deve adquirir todas as terras 

Neste caso será aplicado o 

estipulado na Resolução n° 279 de 2007 da ANEEL, que estabelece os procedimentos para 

requerimento de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e de instituição 

cessárias à implantação de instalações de 

Todo o programa deve ser executado na fase de planejamento do 

empreendimento, sendo que já foram realizados os seguintes procedimentos: 

Levantamento dos proprietários atingidos, como pode ser observado no 

Contato com a maioria dos proprietários, que já conhecem o empreendedor e 

Avaliação imobiliária onde foi estipulado um valor, acima do praticado no 

Proposta aos proprietários, de compra ou troca da área atingida por parte no 

Algumas aquisições já estão formalizadas de acordo com os aspectos legais e 

través de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Terras (CCVT). A 

contém a relação dos proprietários que já estabeleceram este 

contrato. Como nem todos os proprietários já firmaram o compromisso de venda, o Programa 

a em andamento, seguindo os procedimentos descritos anteriormente.  

O Plano de Resgate da Cultura Local contribui para uma maior abrangência e 

o reconhecimento dos aspectos históricos 
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existentes e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Desta maneira 

permite um desenvolvimento e interesse maior da população perante sua cultura.

8.9.1. Programa de Resgate 

- Objetivos 

O programa de resgate da cultura local tem como objetivo realizar pesquisas, 

coletar dados e objetos, sistematizar e interpretar dados da colonização local para 

arquivamento e exposição em um museu a ser criado, para melhor reunião de informações e 

desenvolvimento da valorização cultural perante a sociedade e suas gerações futuras.  

Além disso, objetiva

um instrumento cultural para a população, no âmbito de lazer e de aprendizado, contribuindo 

para fortalecer a cultura local e a difusão de manifestações guardadas pela tradição, além de 

promover o intercâmbio cultural entre os municípios envolvidos.

- Justificativa 

O atual cenário sociocultural afeta e modifica nossos hábitos e modo de trabalhar 

e de aprender, nossas tradições, além do surgimento de novas tecnologias de informação e 

comunicação que contribuem para desenvolvimento do ser humano, mas contribui para que 

parte da cultura de um povo seja descaracterizada, como informações e utensílios antig

extraviados. 

 Por isso a importância de uma maior valorização do passado, dos bens históricos 

e culturais, e da memória coletiva das cidades, para despertar nas crianças e jovens o interesse 

pela tradição local. Com iniciativa para renovar o interesse e

conhecimentos, atribuindo e revivendo diferentes valores dispostos pelo passado. Assim fazer 

renascer os hábitos, costumes, danças, culinária, indumentária e as festas típicas da região.
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existentes e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Desta maneira 

permite um desenvolvimento e interesse maior da população perante sua cultura.

e Resgate da Cultura Local 

O programa de resgate da cultura local tem como objetivo realizar pesquisas, 

coletar dados e objetos, sistematizar e interpretar dados da colonização local para 

arquivamento e exposição em um museu a ser criado, para melhor reunião de informações e 

lvimento da valorização cultural perante a sociedade e suas gerações futuras.  

Além disso, objetiva-se que essa criação possa complementar servindo como mais 

um instrumento cultural para a população, no âmbito de lazer e de aprendizado, contribuindo 

fortalecer a cultura local e a difusão de manifestações guardadas pela tradição, além de 

promover o intercâmbio cultural entre os municípios envolvidos. 

 

O atual cenário sociocultural afeta e modifica nossos hábitos e modo de trabalhar 

aprender, nossas tradições, além do surgimento de novas tecnologias de informação e 

comunicação que contribuem para desenvolvimento do ser humano, mas contribui para que 

parte da cultura de um povo seja descaracterizada, como informações e utensílios antig

Por isso a importância de uma maior valorização do passado, dos bens históricos 

e culturais, e da memória coletiva das cidades, para despertar nas crianças e jovens o interesse 

pela tradição local. Com iniciativa para renovar o interesse e

conhecimentos, atribuindo e revivendo diferentes valores dispostos pelo passado. Assim fazer 

renascer os hábitos, costumes, danças, culinária, indumentária e as festas típicas da região.
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existentes e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Desta maneira 

permite um desenvolvimento e interesse maior da população perante sua cultura. 

O programa de resgate da cultura local tem como objetivo realizar pesquisas, 

coletar dados e objetos, sistematizar e interpretar dados da colonização local para 

arquivamento e exposição em um museu a ser criado, para melhor reunião de informações e 

lvimento da valorização cultural perante a sociedade e suas gerações futuras.   

se que essa criação possa complementar servindo como mais 

um instrumento cultural para a população, no âmbito de lazer e de aprendizado, contribuindo 

fortalecer a cultura local e a difusão de manifestações guardadas pela tradição, além de 

O atual cenário sociocultural afeta e modifica nossos hábitos e modo de trabalhar 

aprender, nossas tradições, além do surgimento de novas tecnologias de informação e 

comunicação que contribuem para desenvolvimento do ser humano, mas contribui para que 

parte da cultura de um povo seja descaracterizada, como informações e utensílios antigos 

Por isso a importância de uma maior valorização do passado, dos bens históricos 

e culturais, e da memória coletiva das cidades, para despertar nas crianças e jovens o interesse 

pela tradição local. Com iniciativa para renovar o interesse em aprofundar seus 

conhecimentos, atribuindo e revivendo diferentes valores dispostos pelo passado. Assim fazer 

renascer os hábitos, costumes, danças, culinária, indumentária e as festas típicas da região. 
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- Metodologia 

Para o desenvolvimento desse programa

dos municípios, o convívio com a população para presenciar suas relações sociais e todos os 

aspectos ligados à cultura da região, através das seguintes formas:

• Pesquisa bibliográfica, levantamento de documentos dis

municípios para caracterização das culturas étnicas nas regiões;

• Pesquisa em campo, o contato direto com a população, considerando seus 

relatos e depoimentos, e obtenção de documentos e objetos vinculados às tradições.

- Período de Execução

O início do programa é na fase de instalação e ele continua com suas atividades no 

período de operação do projeto.

8.9.2. Programa para E

Patos” 

- Objetivos 

O programa tem como objetivo e

para a população por meio de um projeto cultural audiovisual, assim preservando os bens 

materiais e imateriais da colonização local e proporcionando seu acesso e sua valorização 

perante a sociedade. 

- Justificativa 

O Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº. 

8.313/91 - Lei Rouanet, canaliza recursos para o desenvolvimento do setor cultural, para 

estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais (CDs, DVDs, 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

Para o desenvolvimento desse programa considera-se a inserção no espaço social 

dos municípios, o convívio com a população para presenciar suas relações sociais e todos os 

aspectos ligados à cultura da região, através das seguintes formas: 

Pesquisa bibliográfica, levantamento de documentos disponíveis no âmbito dos 

municípios para caracterização das culturas étnicas nas regiões; 

Pesquisa em campo, o contato direto com a população, considerando seus 

relatos e depoimentos, e obtenção de documentos e objetos vinculados às tradições.

xecução 

O início do programa é na fase de instalação e ele continua com suas atividades no 

período de operação do projeto. 

Edição de Livro, Filme e DVD “História do 

O programa tem como objetivo estimular a produção e difusão de bens culturais 

para a população por meio de um projeto cultural audiovisual, assim preservando os bens 

materiais e imateriais da colonização local e proporcionando seu acesso e sua valorização 

 

ograma Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº. 

Lei Rouanet, canaliza recursos para o desenvolvimento do setor cultural, para 

estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais (CDs, DVDs, 
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se a inserção no espaço social 

dos municípios, o convívio com a população para presenciar suas relações sociais e todos os 

poníveis no âmbito dos 

Pesquisa em campo, o contato direto com a população, considerando seus 

relatos e depoimentos, e obtenção de documentos e objetos vinculados às tradições. 

O início do programa é na fase de instalação e ele continua com suas atividades no 

istória do Vale do Rio dos 

produção e difusão de bens culturais 

para a população por meio de um projeto cultural audiovisual, assim preservando os bens 

materiais e imateriais da colonização local e proporcionando seu acesso e sua valorização 

ograma Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº. 

Lei Rouanet, canaliza recursos para o desenvolvimento do setor cultural, para 

estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais (CDs, DVDs, 
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espetáculos musicais, teatrais e de dança, filmes e outras produções na área Audiovisual, 

exposições, livros nas áreas de Ciências Humanas e Artes, jornais, revistas, cursos e oficinas 

na área cultural, etc.), proteger e conservar o patrimônio histórico e artístico e est

difusão da cultura brasileira e a diversidade regional e étnico

Assim, esse programa conseguirá dispor à população conhecimento e 

compreensão melhor da importância da cultura local. Desse modo conferindo na valorização 

de muitas informações importantes para o patrimônio local unindo em um projeto com 

facilidade de acesso. 

- Metodologia 

O material a ser feito visa à narração da história da ocupação da região, seu 

desenvolvimento, e a implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica em perfe

integração com o ambiente biótico, físico e socioeconômico local em conjunto com a 

introdução de vários programas de interesse social.

- Período de Execução

A execução do programa é a partir da fase de instalação da obra.

8.10. PLANO DE PESQUISA E DESENVOLVI

O Plano de Pesquisa e Desenvolvimento Arqueológico pretende assessorar todos 

os setores que serão destinados à arqueologia e conscientizar a necessidade de preservar 

pertences arqueológicos como um patrimônio.

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

icais, teatrais e de dança, filmes e outras produções na área Audiovisual, 

exposições, livros nas áreas de Ciências Humanas e Artes, jornais, revistas, cursos e oficinas 

na área cultural, etc.), proteger e conservar o patrimônio histórico e artístico e est

difusão da cultura brasileira e a diversidade regional e étnico-cultural. 

Assim, esse programa conseguirá dispor à população conhecimento e 

compreensão melhor da importância da cultura local. Desse modo conferindo na valorização 

ões importantes para o patrimônio local unindo em um projeto com 

 

O material a ser feito visa à narração da história da ocupação da região, seu 

desenvolvimento, e a implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica em perfe

integração com o ambiente biótico, físico e socioeconômico local em conjunto com a 

introdução de vários programas de interesse social. 

Período de Execução 

A execução do programa é a partir da fase de instalação da obra.

PLANO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ARQUEOLÓGICO

O Plano de Pesquisa e Desenvolvimento Arqueológico pretende assessorar todos 

os setores que serão destinados à arqueologia e conscientizar a necessidade de preservar 

pertences arqueológicos como um patrimônio. 
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icais, teatrais e de dança, filmes e outras produções na área Audiovisual, 

exposições, livros nas áreas de Ciências Humanas e Artes, jornais, revistas, cursos e oficinas 

na área cultural, etc.), proteger e conservar o patrimônio histórico e artístico e estimular a 

Assim, esse programa conseguirá dispor à população conhecimento e 

compreensão melhor da importância da cultura local. Desse modo conferindo na valorização 

ões importantes para o patrimônio local unindo em um projeto com 

O material a ser feito visa à narração da história da ocupação da região, seu 

desenvolvimento, e a implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica em perfeita 

integração com o ambiente biótico, físico e socioeconômico local em conjunto com a 

A execução do programa é a partir da fase de instalação da obra. 

MENTO ARQUEOLÓGICO 

O Plano de Pesquisa e Desenvolvimento Arqueológico pretende assessorar todos 

os setores que serão destinados à arqueologia e conscientizar a necessidade de preservar 
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8.10.1. Programa de Prospecção 

- Objetivos 

Este programa tem como objetivo a realização de p

superfície nos compartimentos ambientais favoráveis das áreas diretamente afetadas 

(barramento, infraestruturas, canais, ac

influência direta e indireta dos empreendimentos para registrar e delimitar precisamente os 

eventuais sítios das áreas a serem afetadas e seus entornos, bem como caracterizá

extensão, profundidade, diversidade cultural e grau de preservação nos depósitos 

arqueológicos.  

“O grau de conservação dos sítios arqueológicos deve ser objeto de estudos 

detalhados, com o objetivo de identificar os impactos cumulativos, os impactos futuros e 

possibilidades e estratégias de conservação, preservação e/ou valorização” (IPHAN, 2005)

O Programa de Prospecção Intensiva fornecerá critérios precisos e de 

significância científica dos sítios arqueológicos que serão estudados em detalhe no Programa 

de Resgate.  

- Justificativa 

A elaboração e execução de um projeto de pesquisa com procedimentos 

interventivos é a condicionante imediata para a obtenção da Licença de Instalação dos 

empreendimentos em tela (Portaria 230 IPHAN). Muitos sítios e estruturas arqueológicas só

podem ser identificados através de sondagens em sub

O Programa de Prospecção Intensiva é uma estratégia mitigadora dentro dos 

parâmetros da arqueologia preventiva, uma vez que os impactos das obras sobre camadas dos 

solos, tanto por remoção qu

arqueológico eventualmente depositado nesses locais de impacto direto.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

e Prospecção Intensiva 

Este programa tem como objetivo a realização de prospecções intensivas em sub

superfície nos compartimentos ambientais favoráveis das áreas diretamente afetadas 

(barramento, infraestruturas, canais, acessos, etc.) e em setores selecionados das áreas de 

influência direta e indireta dos empreendimentos para registrar e delimitar precisamente os 

eventuais sítios das áreas a serem afetadas e seus entornos, bem como caracterizá

idade, diversidade cultural e grau de preservação nos depósitos 

“O grau de conservação dos sítios arqueológicos deve ser objeto de estudos 

detalhados, com o objetivo de identificar os impactos cumulativos, os impactos futuros e 

es e estratégias de conservação, preservação e/ou valorização” (IPHAN, 2005)

O Programa de Prospecção Intensiva fornecerá critérios precisos e de 

significância científica dos sítios arqueológicos que serão estudados em detalhe no Programa 

 

A elaboração e execução de um projeto de pesquisa com procedimentos 

interventivos é a condicionante imediata para a obtenção da Licença de Instalação dos 

empreendimentos em tela (Portaria 230 IPHAN). Muitos sítios e estruturas arqueológicas só

dos através de sondagens em sub-superfície. 

O Programa de Prospecção Intensiva é uma estratégia mitigadora dentro dos 

parâmetros da arqueologia preventiva, uma vez que os impactos das obras sobre camadas dos 

solos, tanto por remoção quanto por submersão, colocam em iminente risco o patrimônio 

arqueológico eventualmente depositado nesses locais de impacto direto.
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rospecções intensivas em sub-

superfície nos compartimentos ambientais favoráveis das áreas diretamente afetadas 

) e em setores selecionados das áreas de 

influência direta e indireta dos empreendimentos para registrar e delimitar precisamente os 

eventuais sítios das áreas a serem afetadas e seus entornos, bem como caracterizá-los quanto à 

idade, diversidade cultural e grau de preservação nos depósitos 

“O grau de conservação dos sítios arqueológicos deve ser objeto de estudos 

detalhados, com o objetivo de identificar os impactos cumulativos, os impactos futuros e 

es e estratégias de conservação, preservação e/ou valorização” (IPHAN, 2005). 

O Programa de Prospecção Intensiva fornecerá critérios precisos e de 

significância científica dos sítios arqueológicos que serão estudados em detalhe no Programa 

A elaboração e execução de um projeto de pesquisa com procedimentos 

interventivos é a condicionante imediata para a obtenção da Licença de Instalação dos 

empreendimentos em tela (Portaria 230 IPHAN). Muitos sítios e estruturas arqueológicas só 

O Programa de Prospecção Intensiva é uma estratégia mitigadora dentro dos 

parâmetros da arqueologia preventiva, uma vez que os impactos das obras sobre camadas dos 

anto por submersão, colocam em iminente risco o patrimônio 
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- Metodologia 

Serão pesquisados nesta fase todos os setores considerados potencialmente 

favoráveis no Diagnóstico Arqueológico

De maneira prioritária, as áreas selecionadas são todas aquelas próximas à corpos 

hídricos, terraços, encostas suaves ou médias, topos de colinas, em áreas agrícolas e pastoris.

Nestes locais será lançada uma malha de sondagem com dimensões e 

equidistância entre elas a serem definidas de acordo com as condições locais do terreno. A 

profundidade poderá alcançar, no caso dos terraços, 1,5

exceder aos 60 cm. O acompanhamento estratigráfico será descrito em fichas padronizadas

além do registro gráfico e fotográfico geo

registro topográfico das malhas de sondagem.

No caso de coleta de material arqueológico, deverão ser tomadas todas as medidas 

de identificação, acondicionament

responsável. 

Será estabelecido um vínculo técnico com uma instituição de pesquisa ou 

museológica, tal vínculo é um componente obrigatório para a elaboração do projeto de 

pesquisa a ser protocolado n

autorização de pesquisa no Diário Oficial da União.  

Serão contratados auxiliares de campo residentes nas proximidades e o Programa 

deverá ser coordenado por um arqueólogo reconhecido pelo IPHAN.

- Período de Execução

O Programa Prospectivo deve anteceder a fase de instalação das obras e possui 

duração estimada de um mês

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

Serão pesquisados nesta fase todos os setores considerados potencialmente 

favoráveis no Diagnóstico Arqueológico. 

De maneira prioritária, as áreas selecionadas são todas aquelas próximas à corpos 

hídricos, terraços, encostas suaves ou médias, topos de colinas, em áreas agrícolas e pastoris.

Nestes locais será lançada uma malha de sondagem com dimensões e 

ia entre elas a serem definidas de acordo com as condições locais do terreno. A 

profundidade poderá alcançar, no caso dos terraços, 1,5 m sendo que em média não deverão 

cm. O acompanhamento estratigráfico será descrito em fichas padronizadas

além do registro gráfico e fotográfico georreferenciado de todas as operações e, se possível, o 

registro topográfico das malhas de sondagem. 

No caso de coleta de material arqueológico, deverão ser tomadas todas as medidas 

de identificação, acondicionamento e posterior análise e encaminhamento para a instituição 

Será estabelecido um vínculo técnico com uma instituição de pesquisa ou 

museológica, tal vínculo é um componente obrigatório para a elaboração do projeto de 

pesquisa a ser protocolado no IPHAN sendo aplicado somente após a publicação da 

autorização de pesquisa no Diário Oficial da União.   

Serão contratados auxiliares de campo residentes nas proximidades e o Programa 

deverá ser coordenado por um arqueólogo reconhecido pelo IPHAN. 

de Execução 

O Programa Prospectivo deve anteceder a fase de instalação das obras e possui 

mês de trabalhos em campo. 
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Serão pesquisados nesta fase todos os setores considerados potencialmente 

De maneira prioritária, as áreas selecionadas são todas aquelas próximas à corpos 

hídricos, terraços, encostas suaves ou médias, topos de colinas, em áreas agrícolas e pastoris. 

Nestes locais será lançada uma malha de sondagem com dimensões e 

ia entre elas a serem definidas de acordo com as condições locais do terreno. A 

m sendo que em média não deverão 

cm. O acompanhamento estratigráfico será descrito em fichas padronizadas 

eferenciado de todas as operações e, se possível, o 

No caso de coleta de material arqueológico, deverão ser tomadas todas as medidas 

o e posterior análise e encaminhamento para a instituição 

Será estabelecido um vínculo técnico com uma instituição de pesquisa ou 

museológica, tal vínculo é um componente obrigatório para a elaboração do projeto de 

o IPHAN sendo aplicado somente após a publicação da 

Serão contratados auxiliares de campo residentes nas proximidades e o Programa 

O Programa Prospectivo deve anteceder a fase de instalação das obras e possui 
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8.10.2. Programa de Resgate Arqueológico

- Objetivos 

A localização de sítios arqueológicos em áreas a serem diretamente impactadas 

pelos empreendimentos, geralmente demanda a remoção total ou parcial do material 

arqueológico de sua camada deposicional original. Assim, o foco principal do Programa de 

Resgate será salvamento arqueológico nos sítios selecionados na fase anterior, por meio de 

registro detalhado dos sítios e seus entornos e a eventual retirada de material significativo, e 

através de escavação controlada das camadas de deposição desse material, bem

análise e destinação do material coletado.

- Justificativa 

A elaboração e a execução de um Programa de Resgate Arqueológico é uma 

condicionante legal para a de obtenção de Licença de Operação (Portaria 230 IPHAN). 

No caso da identificação de sítios arqueológicos nas fases anteriores de pesquisa 

(Diagnóstico e Prospecções Intensivas), faz

preservação in situ ou a escavação dos mesmos. A escavação do patrimônio cultural

estratégia de preservação exsitu

passado serão melhor compreendidas e que a perda física dos sítios arqueológicos será 

compensada pelo conheciment

Assim, ainda dentro

Resgate Arqueológico mitiga os impactos decorrentes da movimentação ou submersão de 

porções do solo onde possa haver depósitos de material arqueológico

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

e Resgate Arqueológico 

A localização de sítios arqueológicos em áreas a serem diretamente impactadas 

pelos empreendimentos, geralmente demanda a remoção total ou parcial do material 

arqueológico de sua camada deposicional original. Assim, o foco principal do Programa de 

será salvamento arqueológico nos sítios selecionados na fase anterior, por meio de 

registro detalhado dos sítios e seus entornos e a eventual retirada de material significativo, e 

através de escavação controlada das camadas de deposição desse material, bem

análise e destinação do material coletado. 

 

A elaboração e a execução de um Programa de Resgate Arqueológico é uma 

condicionante legal para a de obtenção de Licença de Operação (Portaria 230 IPHAN). 

No caso da identificação de sítios arqueológicos nas fases anteriores de pesquisa 

(Diagnóstico e Prospecções Intensivas), faz-se imprescindível a elaboração de estratégias de 

ou a escavação dos mesmos. A escavação do patrimônio cultural

exsitu,é uma das formas de assegurar que as informações sobre o 

passado serão melhor compreendidas e que a perda física dos sítios arqueológicos será 

compensada pelo conhecimento agregado à Memória Nacional.  

Assim, ainda dentro da perspectiva preventiva, a aplicação do Programa de 

Resgate Arqueológico mitiga os impactos decorrentes da movimentação ou submersão de 

porções do solo onde possa haver depósitos de material arqueológico. 
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A localização de sítios arqueológicos em áreas a serem diretamente impactadas 

pelos empreendimentos, geralmente demanda a remoção total ou parcial do material 

arqueológico de sua camada deposicional original. Assim, o foco principal do Programa de 

será salvamento arqueológico nos sítios selecionados na fase anterior, por meio de 

registro detalhado dos sítios e seus entornos e a eventual retirada de material significativo, e 

através de escavação controlada das camadas de deposição desse material, bem como a 

A elaboração e a execução de um Programa de Resgate Arqueológico é uma 

condicionante legal para a de obtenção de Licença de Operação (Portaria 230 IPHAN).  

No caso da identificação de sítios arqueológicos nas fases anteriores de pesquisa 

se imprescindível a elaboração de estratégias de 

ou a escavação dos mesmos. A escavação do patrimônio cultural, 

,é uma das formas de assegurar que as informações sobre o 

passado serão melhor compreendidas e que a perda física dos sítios arqueológicos será 

da perspectiva preventiva, a aplicação do Programa de 

Resgate Arqueológico mitiga os impactos decorrentes da movimentação ou submersão de 
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- Metodologia 

O Programa terá como metodologi

quadras de dimensões a serem definidas conforme a configuração do sítio. 

O acompanhamento estratigráfico de cada nível escavado (natural ou artificial) 

será descrito em fichas padronizadas e todo o cuidado deve

escrito, gráfico, filmográfico e fotográfico bem como geo

operações. 

O material coletado é encaminhado para os trabalhos de laboratório de limpeza, 

triagem, registro, análise, interpretação e ac

coletado deverá seguir procedimentos reconhecidos pela comunidade científica e que deem 

conta do estabelecimento das filiações culturais associadas. O Programa de Resgate também 

prevê a curadoria e o encaminha

museológicas e/ou de pesquisa. 

 O Programa de Resgate, sob coordenação de arqueólogo reconhecido pelo 

IPHAN, terá equipe composta por auxiliares contratados na região e seu início se dará 

somente após publicação em D.O.U

- Período de Execução

O Programa de Resgate Arqueológico deverá preferencialmente anteceder a 

instalação do empreendimento ou, em sinergia com os cronogramas das obras, poderá ser 

concatenado com a fase de implant

semanas por sítio escavado.

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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dologia  

O Programa terá como metodologia básica a escavação em superfícies amplas e 

quadras de dimensões a serem definidas conforme a configuração do sítio. 

O acompanhamento estratigráfico de cada nível escavado (natural ou artificial) 

será descrito em fichas padronizadas e todo o cuidado deverá ser tomado com o registro 

escrito, gráfico, filmográfico e fotográfico bem como georreferenciamento e topografia das 

O material coletado é encaminhado para os trabalhos de laboratório de limpeza, 

triagem, registro, análise, interpretação e acondicionamento adequado. A análise do material 

coletado deverá seguir procedimentos reconhecidos pela comunidade científica e que deem 

conta do estabelecimento das filiações culturais associadas. O Programa de Resgate também 

prevê a curadoria e o encaminhamento do material arqueológico para instituições 

museológicas e/ou de pesquisa.  

O Programa de Resgate, sob coordenação de arqueólogo reconhecido pelo 

IPHAN, terá equipe composta por auxiliares contratados na região e seu início se dará 

cação em D.O.U.da autorização de pesquisa. 

de Execução 

O Programa de Resgate Arqueológico deverá preferencialmente anteceder a 

instalação do empreendimento ou, em sinergia com os cronogramas das obras, poderá ser 

concatenado com a fase de implantação e estima-se que a duração do programa seja de duas 

semanas por sítio escavado. 
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a básica a escavação em superfícies amplas e 

quadras de dimensões a serem definidas conforme a configuração do sítio.  

O acompanhamento estratigráfico de cada nível escavado (natural ou artificial) 

rá ser tomado com o registro 

referenciamento e topografia das 

O material coletado é encaminhado para os trabalhos de laboratório de limpeza, 

ondicionamento adequado. A análise do material 

coletado deverá seguir procedimentos reconhecidos pela comunidade científica e que deem 

conta do estabelecimento das filiações culturais associadas. O Programa de Resgate também 

mento do material arqueológico para instituições 

O Programa de Resgate, sob coordenação de arqueólogo reconhecido pelo 

IPHAN, terá equipe composta por auxiliares contratados na região e seu início se dará 

O Programa de Resgate Arqueológico deverá preferencialmente anteceder a 

instalação do empreendimento ou, em sinergia com os cronogramas das obras, poderá ser 

se que a duração do programa seja de duas 
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8.10.3. Programa de Monitoramento Arqueológico

- Objetivos 

Este programa tem com

das obras para a eventual identificação de sítios arqueológicos expostos pelo maquinário ou 

mesmo por escavações manuais. O Programa objetiva também propor medidas emergenciais, 

no caso da identificação de sítios arqueológicos ou de ocorrências rarefeitas. 

- Justificativa 

Mesmo que a Prospecção Arqueológica em sub

intensivo, setores e camadas do terreno podem ainda assim conter vestígios arqueológicos 

inéditos. 

Ainda sob a perspectiva preventiva, o acompanhamento pari passu das frentes das 

obras tem se mostrado eficaz para evitar o impacto das diversas fases das obras sobre 

possíveis sítios arqueológicos ou vestígios dispersos que não tenham sido identificados nas 

fases anteriores da pesquisa arqueológica (Diagnóstico e Prospecção Intensiva).

- Metodologia 

O arqueólogo responsável deverá trabalhar em total sinergia com o empreendedor 

e empreiteira, tendo inclusive acesso antecipado ao planejamento das obras e aos seus 

cronogramas executivos.  

Deve-se promover o acompanhamento de todas as frentes das obras que estejam 

na fase inicial de escavação, sobretudo das áreas identificadas como de alto potencial 

arqueológico pelo Diagnóstico (terraços, encostas suaves, topos e imedia
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e Monitoramento Arqueológico 

Este programa tem como objetivo acompanhar os diversos setores de implantação 

das obras para a eventual identificação de sítios arqueológicos expostos pelo maquinário ou 

mesmo por escavações manuais. O Programa objetiva também propor medidas emergenciais, 

ão de sítios arqueológicos ou de ocorrências rarefeitas. 

 

Mesmo que a Prospecção Arqueológica em sub-superfície tenha um caráter 

intensivo, setores e camadas do terreno podem ainda assim conter vestígios arqueológicos 

a perspectiva preventiva, o acompanhamento pari passu das frentes das 

obras tem se mostrado eficaz para evitar o impacto das diversas fases das obras sobre 

possíveis sítios arqueológicos ou vestígios dispersos que não tenham sido identificados nas 

nteriores da pesquisa arqueológica (Diagnóstico e Prospecção Intensiva).

 

O arqueólogo responsável deverá trabalhar em total sinergia com o empreendedor 

e empreiteira, tendo inclusive acesso antecipado ao planejamento das obras e aos seus 

se promover o acompanhamento de todas as frentes das obras que estejam 

na fase inicial de escavação, sobretudo das áreas identificadas como de alto potencial 

arqueológico pelo Diagnóstico (terraços, encostas suaves, topos e imedia
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objetivo acompanhar os diversos setores de implantação 

das obras para a eventual identificação de sítios arqueológicos expostos pelo maquinário ou 

mesmo por escavações manuais. O Programa objetiva também propor medidas emergenciais, 

ão de sítios arqueológicos ou de ocorrências rarefeitas.  

superfície tenha um caráter 

intensivo, setores e camadas do terreno podem ainda assim conter vestígios arqueológicos 

a perspectiva preventiva, o acompanhamento pari passu das frentes das 

obras tem se mostrado eficaz para evitar o impacto das diversas fases das obras sobre 

possíveis sítios arqueológicos ou vestígios dispersos que não tenham sido identificados nas 

nteriores da pesquisa arqueológica (Diagnóstico e Prospecção Intensiva). 

O arqueólogo responsável deverá trabalhar em total sinergia com o empreendedor 

e empreiteira, tendo inclusive acesso antecipado ao planejamento das obras e aos seus 

se promover o acompanhamento de todas as frentes das obras que estejam 

na fase inicial de escavação, sobretudo das áreas identificadas como de alto potencial 

arqueológico pelo Diagnóstico (terraços, encostas suaves, topos e imediações dos rios).  
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Outras atividades a serem monitoradas são: “retirada de vegetação, trabalho de 

terraplanagem, implantação de canteiros de obra, drenagens, áreas de empréstimo, e ainda 

qualquer outra atividade potencialmente causadora de danos ao Patrimôni

(IPHAN, 2005). 

A periodicidade do Monitoramento será definida em função dos cronogramas das 

obras.  

No caso da localização de sítio ou indícios isolados, as obras deverão ser 

suspensas, no local correspondente, para serem adotadas medidas emergenciais de resgate do 

material arqueológico, sem prejuízos prolongados aos cronogramas executivos das obras. 

O Programa de Monitoramento também deverá ser submetido à aprovação do 

IPHAN, através de um projeto específico.

- Período de Execução

O Programa de Monitoramento Arqueológico será implementado na fase inicial 

de implantação dos empreendimentos e mobilizações

programa seja de no mínimo seis meses de Monitoramento Arqueológico, com intervalos sob 

demanda dos cronogramas das obras. A execução deste programa deve coincidir com a 

execução das obras e abertura de áreas de bot

8.10.4. Programa de Educação Patrimonial

- Objetivos 

Este programa tem como objetivo compartilhar com a comunidade local o 

conhecimento técnico-científico produzido durante as fases anteriores da pesquis

arqueológica e implementar ações de curadoria.
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Outras atividades a serem monitoradas são: “retirada de vegetação, trabalho de 

terraplanagem, implantação de canteiros de obra, drenagens, áreas de empréstimo, e ainda 

qualquer outra atividade potencialmente causadora de danos ao Patrimôni

A periodicidade do Monitoramento será definida em função dos cronogramas das 

No caso da localização de sítio ou indícios isolados, as obras deverão ser 

suspensas, no local correspondente, para serem adotadas medidas emergenciais de resgate do 

material arqueológico, sem prejuízos prolongados aos cronogramas executivos das obras. 

Programa de Monitoramento também deverá ser submetido à aprovação do 

IPHAN, através de um projeto específico. 

de Execução 

O Programa de Monitoramento Arqueológico será implementado na fase inicial 

de implantação dos empreendimentos e mobilizações necessárias. Estima

programa seja de no mínimo seis meses de Monitoramento Arqueológico, com intervalos sob 

demanda dos cronogramas das obras. A execução deste programa deve coincidir com a 

execução das obras e abertura de áreas de bota-fora e canteiro de obras. 

e Educação Patrimonial 

Este programa tem como objetivo compartilhar com a comunidade local o 

científico produzido durante as fases anteriores da pesquis

arqueológica e implementar ações de curadoria. 
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Outras atividades a serem monitoradas são: “retirada de vegetação, trabalho de 

terraplanagem, implantação de canteiros de obra, drenagens, áreas de empréstimo, e ainda 

qualquer outra atividade potencialmente causadora de danos ao Patrimônio Arqueológico” 

A periodicidade do Monitoramento será definida em função dos cronogramas das 

No caso da localização de sítio ou indícios isolados, as obras deverão ser 

suspensas, no local correspondente, para serem adotadas medidas emergenciais de resgate do 

material arqueológico, sem prejuízos prolongados aos cronogramas executivos das obras.  

Programa de Monitoramento também deverá ser submetido à aprovação do 

O Programa de Monitoramento Arqueológico será implementado na fase inicial 

necessárias. Estima-se que a duração do 

programa seja de no mínimo seis meses de Monitoramento Arqueológico, com intervalos sob 

demanda dos cronogramas das obras. A execução deste programa deve coincidir com a 

 

Este programa tem como objetivo compartilhar com a comunidade local o 

científico produzido durante as fases anteriores da pesquisa 
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- Justificativa 

Tem-se verificado que a difusão educativa do conhecimento sobre o patrimônio 

cultural de uma região resulta, junto à comunidade local, em um importante instrumento de 

preservação desse patrimônio. Além disso, a educação patrimonial é capaz de criar, ou ao 

menos fazer pensar, um sentimento de identidade da população com a região. 

O Programa visa compensar as alterações criadas pela totalidade dos impactos já 

que as ações propostas permitem que

permanente aos resultados das pesquisas arqueológicas.

- Metodologia 

Pretende-se preferencialmente atingir as séries iniciais das escolas públicas sendo 

que o Programa poderá se estender para as associações de

funcionários das obras.  

Para tanto, palestras, exposições itinerantes, visitação de sítios arqueológicos, 

oficinas e cartilhas podem ser as estratégias adotadas nos três municípios atingidos pelas 

obras.  

No diagnóstico apresent

avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da área de estudos. Foram encontrados 

diversos materiais arqueológicos coletados pelos moradores locais. Por isso a curadoria ou a 

organização sistemática dos acervos particulares sob posse de moradores do entorno das obras 

também deve estar prevista entre as atividades deste programa. Além disso, o contexto 

histórico em que se inserem esses materiais deve ser transmitido aos moradores, para que eles 

compreendam a importância de seus achados e da preservação do patrimônio arqueológico.

Em parceria com os municípios e em concordância com as diretrizes do IPHAN, 

está previsto a construção ou readequação de estrutura provisória construída em função das 

obras no sentido de abrigar o acervo arqueológico coletado nos municípios atingidos. Assim, 
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ônio. Além disso, a educação patrimonial é capaz de criar, ou ao 

menos fazer pensar, um sentimento de identidade da população com a região. 

O Programa visa compensar as alterações criadas pela totalidade dos impactos já 

que as ações propostas permitem que a população tenha acesso direto e se possível 

permanente aos resultados das pesquisas arqueológicas. 

 

se preferencialmente atingir as séries iniciais das escolas públicas sendo 

que o Programa poderá se estender para as associações de moradores, agricultores e 

Para tanto, palestras, exposições itinerantes, visitação de sítios arqueológicos, 

oficinas e cartilhas podem ser as estratégias adotadas nos três municípios atingidos pelas 

No diagnóstico apresentado no item 6.3.2 foi realizada a caracterização e a 

avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da área de estudos. Foram encontrados 

diversos materiais arqueológicos coletados pelos moradores locais. Por isso a curadoria ou a 

mática dos acervos particulares sob posse de moradores do entorno das obras 

também deve estar prevista entre as atividades deste programa. Além disso, o contexto 

histórico em que se inserem esses materiais deve ser transmitido aos moradores, para que eles 

compreendam a importância de seus achados e da preservação do patrimônio arqueológico.

Em parceria com os municípios e em concordância com as diretrizes do IPHAN, 

está previsto a construção ou readequação de estrutura provisória construída em função das 

ras no sentido de abrigar o acervo arqueológico coletado nos municípios atingidos. Assim, 
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se verificado que a difusão educativa do conhecimento sobre o patrimônio 

cultural de uma região resulta, junto à comunidade local, em um importante instrumento de 

ônio. Além disso, a educação patrimonial é capaz de criar, ou ao 

menos fazer pensar, um sentimento de identidade da população com a região.  

O Programa visa compensar as alterações criadas pela totalidade dos impactos já 

a população tenha acesso direto e se possível 

se preferencialmente atingir as séries iniciais das escolas públicas sendo 

moradores, agricultores e 

Para tanto, palestras, exposições itinerantes, visitação de sítios arqueológicos, 

oficinas e cartilhas podem ser as estratégias adotadas nos três municípios atingidos pelas 

ado no item 6.3.2 foi realizada a caracterização e a 

avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da área de estudos. Foram encontrados 

diversos materiais arqueológicos coletados pelos moradores locais. Por isso a curadoria ou a 

mática dos acervos particulares sob posse de moradores do entorno das obras 

também deve estar prevista entre as atividades deste programa. Além disso, o contexto 

histórico em que se inserem esses materiais deve ser transmitido aos moradores, para que eles 

compreendam a importância de seus achados e da preservação do patrimônio arqueológico. 

Em parceria com os municípios e em concordância com as diretrizes do IPHAN, 

está previsto a construção ou readequação de estrutura provisória construída em função das 

ras no sentido de abrigar o acervo arqueológico coletado nos municípios atingidos. Assim, 
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estaria garantida a socialização dos resultados das pesquisas através de uma ação direta e 

permanente junto a comunidade local. Essa estratégia de caráter permanente,

fisicamente as atividades de divulgação e educação patrimonial dos demais empreendimentos 

energéticos projetados no rio dos Patos, pela empresa ENERBIOS.

- Período de Execução

O programa se inicia na fase de planejamento das obras, quando

caracterização e avaliação do patrimônio arqueológico local. Nesta fase é feito um primeiro 

levantamento da região e dos materiais sobre posse dos moradores. Neste primeiro contato já 

é iniciado o programa de educação sobre o patrimônio arqueoló

aplicado na fase de obras, com a educação voltada aos trabalhadores para a preservação dos 

materiais encontrados. Finalmente, a Educação Patrimonial se estende a fase de operação do 

empreendimento e possui duração estimada em dois

visitação aos sítios e permanente a partir da organização e exposição de 

arqueológico. 

8.10.5. Programa Museu da Arqueologia Pré

- Objetivos 

O Museu da Arqueologia Pré

pesquisa, difusão cultural e científica, com elementos da história. Assim, valorizando os 

objetos conservados pelos proprietários de terras atingidas pela implantação da PCH KM 

difundindo a cultura na região.

Também tem como objetivo desencadear um maior interesse na área das pesquisas 

da sociedade, provocar curiosidade nos estudantes, para que haja a transmissão dos 

conhecimentos nessa área de estudo, além de dar apoio aos pr
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estaria garantida a socialização dos resultados das pesquisas através de uma ação direta e 

permanente junto a comunidade local. Essa estratégia de caráter permanente,

fisicamente as atividades de divulgação e educação patrimonial dos demais empreendimentos 

energéticos projetados no rio dos Patos, pela empresa ENERBIOS. 

de Execução 

O programa se inicia na fase de planejamento das obras, quando

caracterização e avaliação do patrimônio arqueológico local. Nesta fase é feito um primeiro 

levantamento da região e dos materiais sobre posse dos moradores. Neste primeiro contato já 

é iniciado o programa de educação sobre o patrimônio arqueológico. O programa também é 

aplicado na fase de obras, com a educação voltada aos trabalhadores para a preservação dos 

materiais encontrados. Finalmente, a Educação Patrimonial se estende a fase de operação do 

empreendimento e possui duração estimada em dois meses para as atividades nas escolas e 

visitação aos sítios e permanente a partir da organização e exposição de 

Programa Museu da Arqueologia Pré-Histórica 

O Museu da Arqueologia Pré-histórica tem como objetivo criar um elo entre a 

pesquisa, difusão cultural e científica, com elementos da história. Assim, valorizando os 

objetos conservados pelos proprietários de terras atingidas pela implantação da PCH KM 

difundindo a cultura na região. 

Também tem como objetivo desencadear um maior interesse na área das pesquisas 

da sociedade, provocar curiosidade nos estudantes, para que haja a transmissão dos 

conhecimentos nessa área de estudo, além de dar apoio aos projetos de outros museus.
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estaria garantida a socialização dos resultados das pesquisas através de uma ação direta e 

permanente junto a comunidade local. Essa estratégia de caráter permanente, poderá unificar 

fisicamente as atividades de divulgação e educação patrimonial dos demais empreendimentos 

O programa se inicia na fase de planejamento das obras, quando é feita a 

caracterização e avaliação do patrimônio arqueológico local. Nesta fase é feito um primeiro 

levantamento da região e dos materiais sobre posse dos moradores. Neste primeiro contato já 

gico. O programa também é 

aplicado na fase de obras, com a educação voltada aos trabalhadores para a preservação dos 

materiais encontrados. Finalmente, a Educação Patrimonial se estende a fase de operação do 

meses para as atividades nas escolas e 

visitação aos sítios e permanente a partir da organização e exposição de acervo de material 

histórica tem como objetivo criar um elo entre a 

pesquisa, difusão cultural e científica, com elementos da história. Assim, valorizando os 

objetos conservados pelos proprietários de terras atingidas pela implantação da PCH KM 19e 

Também tem como objetivo desencadear um maior interesse na área das pesquisas 

da sociedade, provocar curiosidade nos estudantes, para que haja a transmissão dos 

ojetos de outros museus. 
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- Justificativa 

O Museu da Arqueologia Pré

escolas, famílias, residentes locais e turistas, propiciando novos conhecimentos como uma 

alternativa de lazer e turismo, aprimorando

Os estudos arqueológicos desenvolvidos na região localizaram vários indícios de 

que os antigos moradores indígenas da região aqui teriam chegado há pelo menos seis mil 

anos e estabeleceram-se em ambas as margens, tant

cima da serra. Então um museu irá reunir os vestígios e as informações sobre esses estudos, 

incentivando o turismo científico e histórico da região, vinculando

Cultura pelo “Programa Museu Memória

- Metodologia 

O programa consiste em promover ações como:

• Apoiar os projetos de instituições museológicas privadas ou públicas, 

integrantes das três esferas de governo, na aquisição de equipamentos, material permanente, 

acervos museológicos, entre outros;

• Viabilizar a possibilidade da instalação do Museu nas imediações do Sítio 

Arqueológico do Lageadão, 

da PCH KM19, aproveitando 

empreendimento. 

- Período de Execução

O programa tem seu início na fase de instalação, dando continuidade na fase de 

operação. 
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O Museu da Arqueologia Pré-histórica poderá atender diferentes públicos, como 

escolas, famílias, residentes locais e turistas, propiciando novos conhecimentos como uma 

alternativa de lazer e turismo, aprimorando os hábitos e interesses da sociedade.

Os estudos arqueológicos desenvolvidos na região localizaram vários indícios de 

que os antigos moradores indígenas da região aqui teriam chegado há pelo menos seis mil 

se em ambas as margens, tanto no fundo do vale como na região de 

cima da serra. Então um museu irá reunir os vestígios e as informações sobre esses estudos, 

incentivando o turismo científico e histórico da região, vinculando-se com o Ministério da 

Cultura pelo “Programa Museu Memória e Cidadania”. 

 

O programa consiste em promover ações como: 

Apoiar os projetos de instituições museológicas privadas ou públicas, 

integrantes das três esferas de governo, na aquisição de equipamentos, material permanente, 

entre outros; 

Viabilizar a possibilidade da instalação do Museu nas imediações do Sítio 

Arqueológico do Lageadão, identificado nos estudos arqueológicos da PCH KM10, à jusante 

aproveitando as estruturas das obras da PCH KM 10, como o escr

Período de Execução 

O programa tem seu início na fase de instalação, dando continuidade na fase de 
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histórica poderá atender diferentes públicos, como 

escolas, famílias, residentes locais e turistas, propiciando novos conhecimentos como uma 

os hábitos e interesses da sociedade. 

Os estudos arqueológicos desenvolvidos na região localizaram vários indícios de 

que os antigos moradores indígenas da região aqui teriam chegado há pelo menos seis mil 

o no fundo do vale como na região de 

cima da serra. Então um museu irá reunir os vestígios e as informações sobre esses estudos, 

se com o Ministério da 

Apoiar os projetos de instituições museológicas privadas ou públicas, 

integrantes das três esferas de governo, na aquisição de equipamentos, material permanente, 

Viabilizar a possibilidade da instalação do Museu nas imediações do Sítio 

identificado nos estudos arqueológicos da PCH KM10, à jusante 

, como o escritório do 

O programa tem seu início na fase de instalação, dando continuidade na fase de 
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8.11. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO DOS PATOS

O Plano de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Patos constitui em um 

planejamento de potencializar as atividades econômicas da região, 

população local diferente fontes de renda que possam ser conciliadas com atividades já 

existentes. 

8.11.1. Programa de Desenvolvimento Turístico, d

- Objetivos 

O programa a ser proposto no que se refere ao desenvolvimento turístico, lazer e 

recreação deverão ter como objetivos: 

• Ampliar as alternativas de geração de emprego e renda para as comunidades 

rurais dos municípios da área de influenciado empree

• Contribuir para dinamizar a economia nos municípios da área de influência do 

empreendimento; 

• Promover a revalorização do patrimônio histórico

recursos naturais; 

• Qualificar a população local para dar melhores 

contribuir para a melhora da qualidade dos serviços de atendimento aos turistas.

- Justificativa 

O Turismo Rural e o Ecoturismo são duas das alternativas econômicas muito 

promissoras na região onde se inserem os municípios da áre

estas duas modalidades de turismo vem recebendo inúmeros incentivos governamentais 

federais e estaduais – nos últimos anos, com fortes impactos nas políticas públicas locais e 

regionais que buscam promover o desenvolvimen
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO DOS PATOS

O Plano de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Patos constitui em um 

lanejamento de potencializar as atividades econômicas da região, afim de

população local diferente fontes de renda que possam ser conciliadas com atividades já 

de Desenvolvimento Turístico, do Lazer eRecreação

O programa a ser proposto no que se refere ao desenvolvimento turístico, lazer e 

ter como objetivos:  

Ampliar as alternativas de geração de emprego e renda para as comunidades 

rurais dos municípios da área de influenciado empreendimento;  

Contribuir para dinamizar a economia nos municípios da área de influência do 

Promover a revalorização do patrimônio histórico-cultural e a preservação dos 

Qualificar a população local para dar melhores oportunidades nessa área e 

contribuir para a melhora da qualidade dos serviços de atendimento aos turistas.

 

O Turismo Rural e o Ecoturismo são duas das alternativas econômicas muito 

promissoras na região onde se inserem os municípios da área de influência. Ressalte

estas duas modalidades de turismo vem recebendo inúmeros incentivos governamentais 

nos últimos anos, com fortes impactos nas políticas públicas locais e 

regionais que buscam promover o desenvolvimento local com base no turismo. 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 

 

 
IV-274 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO DOS PATOS 

O Plano de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Patos constitui em um 

afim de proporcionar à 

população local diferente fontes de renda que possam ser conciliadas com atividades já 

Recreação 

O programa a ser proposto no que se refere ao desenvolvimento turístico, lazer e 

Ampliar as alternativas de geração de emprego e renda para as comunidades 

Contribuir para dinamizar a economia nos municípios da área de influência do 

cultural e a preservação dos 

oportunidades nessa área e 

contribuir para a melhora da qualidade dos serviços de atendimento aos turistas. 

O Turismo Rural e o Ecoturismo são duas das alternativas econômicas muito 

a de influência. Ressalte-se que 

estas duas modalidades de turismo vem recebendo inúmeros incentivos governamentais – 

nos últimos anos, com fortes impactos nas políticas públicas locais e 

to local com base no turismo.  
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O aproveitamento hidroelétrico não pode prejudicar e/ou inviabilizar essa 

importante vocação da região, muito pelo contrário, ele deve possibilitar meios para que o 

incremento do turismo na região seja potencializado. 

Este programa de desenvolvimento do turismo, do lazer e da recreação, deve 

contribuir para a preservação ambiental de áreas que possuem importantes recursos hídricos 

utilizados pelas populações locais para sua sobrevivência (produção agrícola e abastecimento 

doméstico), bem como para seu lazer e recreação, notadamente daqueles locais de notável 

beleza cênica e paisagística encontrados na região, representados por rios, quedas d’água, 

cachoeiras, corredeiras, etc. Assim como, deve contribuir para arevalorização e/

patrimônio histórico-cultural encontrado nos municípios da área de influência (festas típicas, 

edificações, igrejas, artesanato local, gastronomia, etc.). 

- Metodologia 

• Localizar e dimensionar as atividades de turismo no espaço rural dos 

municípios da área de influência;

• Identificar os empreendimentos voltados ao Turismo Rural e ao 

Ecoturismo,existentes no espaço ruraldos municípios da área de influência;

• Estabelecer uma categorização dos empreendimentos turísticos e de lazer, e 

indicar sua importância econômica paraos municípios da área de influência;

• Identificar os principais serviços turísticos oferecidos no espaço rural dos 

municípios da área de influência;

• Registrar na AID os locais utilizados pelas comunidades para atividades de 

lazer e recreação, descrevendo esses locais do ponto de vista paisagístico, o público, o tipo e a 

frequência de uso; 

• Estabelecer um plano de aproveitamento do patrimônio natural e cultural da 

AID, considerando a manutenção dos níveis de atendimento aos usuários

de lazer e recreação ao ar livre, bem como a capacidade de suporte desses patrimônios;

• Identificar as principais dificuldades encontradas pelas comunidades locais no 

que se refere ao desenvolvimento de atividades ligadas ao Turismo Rura

municípios da área de influência;

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

O aproveitamento hidroelétrico não pode prejudicar e/ou inviabilizar essa 

importante vocação da região, muito pelo contrário, ele deve possibilitar meios para que o 

incremento do turismo na região seja potencializado.  

rograma de desenvolvimento do turismo, do lazer e da recreação, deve 

contribuir para a preservação ambiental de áreas que possuem importantes recursos hídricos 

utilizados pelas populações locais para sua sobrevivência (produção agrícola e abastecimento 

éstico), bem como para seu lazer e recreação, notadamente daqueles locais de notável 

beleza cênica e paisagística encontrados na região, representados por rios, quedas d’água, 

cachoeiras, corredeiras, etc. Assim como, deve contribuir para arevalorização e/

cultural encontrado nos municípios da área de influência (festas típicas, 

edificações, igrejas, artesanato local, gastronomia, etc.).  

 

Localizar e dimensionar as atividades de turismo no espaço rural dos 

municípios da área de influência; 

Identificar os empreendimentos voltados ao Turismo Rural e ao 

Ecoturismo,existentes no espaço ruraldos municípios da área de influência;

Estabelecer uma categorização dos empreendimentos turísticos e de lazer, e 

a importância econômica paraos municípios da área de influência;

Identificar os principais serviços turísticos oferecidos no espaço rural dos 

municípios da área de influência; 

Registrar na AID os locais utilizados pelas comunidades para atividades de 

e recreação, descrevendo esses locais do ponto de vista paisagístico, o público, o tipo e a 

Estabelecer um plano de aproveitamento do patrimônio natural e cultural da 

AID, considerando a manutenção dos níveis de atendimento aos usuários

de lazer e recreação ao ar livre, bem como a capacidade de suporte desses patrimônios;

Identificar as principais dificuldades encontradas pelas comunidades locais no 

que se refere ao desenvolvimento de atividades ligadas ao Turismo Rura

nicípios da área de influência; 
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O aproveitamento hidroelétrico não pode prejudicar e/ou inviabilizar essa 

importante vocação da região, muito pelo contrário, ele deve possibilitar meios para que o 

rograma de desenvolvimento do turismo, do lazer e da recreação, deve 

contribuir para a preservação ambiental de áreas que possuem importantes recursos hídricos 

utilizados pelas populações locais para sua sobrevivência (produção agrícola e abastecimento 

éstico), bem como para seu lazer e recreação, notadamente daqueles locais de notável 

beleza cênica e paisagística encontrados na região, representados por rios, quedas d’água, 

cachoeiras, corredeiras, etc. Assim como, deve contribuir para arevalorização e/ou resgate do 

cultural encontrado nos municípios da área de influência (festas típicas, 

Localizar e dimensionar as atividades de turismo no espaço rural dos 

Identificar os empreendimentos voltados ao Turismo Rural e ao 

Ecoturismo,existentes no espaço ruraldos municípios da área de influência; 

Estabelecer uma categorização dos empreendimentos turísticos e de lazer, e 

a importância econômica paraos municípios da área de influência; 

Identificar os principais serviços turísticos oferecidos no espaço rural dos 

Registrar na AID os locais utilizados pelas comunidades para atividades de 

e recreação, descrevendo esses locais do ponto de vista paisagístico, o público, o tipo e a 

Estabelecer um plano de aproveitamento do patrimônio natural e cultural da 

AID, considerando a manutenção dos níveis de atendimento aos usuários e suas modalidades 

de lazer e recreação ao ar livre, bem como a capacidade de suporte desses patrimônios; 

Identificar as principais dificuldades encontradas pelas comunidades locais no 

que se refere ao desenvolvimento de atividades ligadas ao Turismo Rural e ao Ecoturismo nos 
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• Disponibilizar cursos profissionalizantes a fim de garantir uma qualificação 

profissional e aumentar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho do setor de 

turismo; 

• Contribuir para a melhora da

a melhor capacitação dos profissionais;

• Apoiar as empresas do setor de turismo, promovendo sua qualificação;

• Aproveitar a Área de Preservação Permanente do reservatório da PCH KM 1

do rio dos Patos e das encostas para a criação de um parque intermunicipal voltado à 

conservação e ao aproveitamento do turismo ecológico e de paisagem.

- Período de Execução

Este programa deve ser desenvolvido durante a fase de instalação, e ao longo de 

toda a fase de operação do empreendimento PCH 

8.11.2. Programa de Piscicultura

- Objetivo 

O programa tem como intuito o desenvolvimento da piscicultura, contribuindo 

para o fortalecimento da agricultura familiar com a geração de renda e emprego entre os 

pequenos e grandes produtores da região das propriedades ao redor da PCH KM 1

o potencial hídrico produzido com a barragem do empreendimento e a vazão excedente à 

geração de energia. 

Também envolvendo os pescadores que residem nas regiões próximas, 

incentivando a organização dessas pessoas em grupos ou associações para que elas tenham 

melhores condições de produzir. Além disso, fazer com que a cadeia produtiva da pesca do 

local seja mais efetiva. 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

Disponibilizar cursos profissionalizantes a fim de garantir uma qualificação 

profissional e aumentar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho do setor de 

Contribuir para a melhora da qualidade dos serviços prestados aos turistas com 

a melhor capacitação dos profissionais; 

empresas do setor de turismo, promovendo sua qualificação;

Aproveitar a Área de Preservação Permanente do reservatório da PCH KM 1

encostas para a criação de um parque intermunicipal voltado à 

conservação e ao aproveitamento do turismo ecológico e de paisagem. 

Período de Execução 

Este programa deve ser desenvolvido durante a fase de instalação, e ao longo de 

do empreendimento PCH KM 19. 

e Piscicultura 

O programa tem como intuito o desenvolvimento da piscicultura, contribuindo 

para o fortalecimento da agricultura familiar com a geração de renda e emprego entre os 

produtores da região das propriedades ao redor da PCH KM 1

o potencial hídrico produzido com a barragem do empreendimento e a vazão excedente à 

Também envolvendo os pescadores que residem nas regiões próximas, 

organização dessas pessoas em grupos ou associações para que elas tenham 

melhores condições de produzir. Além disso, fazer com que a cadeia produtiva da pesca do 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 
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Disponibilizar cursos profissionalizantes a fim de garantir uma qualificação 

profissional e aumentar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho do setor de 

qualidade dos serviços prestados aos turistas com 

empresas do setor de turismo, promovendo sua qualificação; 

Aproveitar a Área de Preservação Permanente do reservatório da PCH KM 19, 

encostas para a criação de um parque intermunicipal voltado à 

Este programa deve ser desenvolvido durante a fase de instalação, e ao longo de 

O programa tem como intuito o desenvolvimento da piscicultura, contribuindo 

para o fortalecimento da agricultura familiar com a geração de renda e emprego entre os 

produtores da região das propriedades ao redor da PCH KM 19 utilizando 

o potencial hídrico produzido com a barragem do empreendimento e a vazão excedente à 

Também envolvendo os pescadores que residem nas regiões próximas, 

organização dessas pessoas em grupos ou associações para que elas tenham 

melhores condições de produzir. Além disso, fazer com que a cadeia produtiva da pesca do 
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- Justificativa 

A piscicultura ainda é pouco aproveitada nos 

proprietário utilizando essa atividade nas proximidades da PCH KM 1

dessa atividade em outras regiões do Paraná, como Toledo, comprovam sua viabilidade e 

lucratividade, tendo os municípios de Prudentóp

exploração, carecendo de conhecimento técnico e iniciativa pública para o seu 

desenvolvimento. 

A PCH KM 19

nível de operação nos períodos que a vazão do

empreendimento. Essa vazão excedente, garantida a vazão ecológica do rio, poderá, através 

de um canal secundário ao lado do canal de adução principal da PCH, levar a água até as 

propriedades ao longo do mesmo destinand

peixe, sem necessidade do gasto com bombeamento de água do rio dos Patos que encarece 

muito a produção devido ao alto consumo de energia elétrica.

- Metodologia 

Este programa se dará através do desenvolvimento

para levar a água no nível do reservatório até essas famílias, garantindo o uso comunitário e 

justo da água, e através do apoio ao desenvolvimento da piscicultura na região.

Para a implementação das atividades de piscicultura

na escolha da espécie apropriada para cada situação, sendo ideal uma análise das 

características locais para a determinação da melhor espécie a ser implantada.

A metodologia para esse programa será melhor detalhada no Projeto B

Ambiental, após tratativas com a população local e análise de viabilidade.

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

A piscicultura ainda é pouco aproveitada nos municípios da AII, tendo apenas um 

proprietário utilizando essa atividade nas proximidades da PCH KM 1

dessa atividade em outras regiões do Paraná, como Toledo, comprovam sua viabilidade e 

lucratividade, tendo os municípios de Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí potencial para sua 

exploração, carecendo de conhecimento técnico e iniciativa pública para o seu 

9, com a formação do reservatório, terá água disponível em seu 

nível de operação nos períodos que a vazão do rio exceder à vazão aproveitada pelo 

empreendimento. Essa vazão excedente, garantida a vazão ecológica do rio, poderá, através 

de um canal secundário ao lado do canal de adução principal da PCH, levar a água até as 

propriedades ao longo do mesmo destinando-a a um açude que poderá alimentar tanques de 

peixe, sem necessidade do gasto com bombeamento de água do rio dos Patos que encarece 

muito a produção devido ao alto consumo de energia elétrica. 

 

Este programa se dará através do desenvolvimento de projetos dessas estruturas 

para levar a água no nível do reservatório até essas famílias, garantindo o uso comunitário e 

justo da água, e através do apoio ao desenvolvimento da piscicultura na região.

Para a implementação das atividades de piscicultura é necessária uma orientação 

na escolha da espécie apropriada para cada situação, sendo ideal uma análise das 

características locais para a determinação da melhor espécie a ser implantada.

A metodologia para esse programa será melhor detalhada no Projeto B

Ambiental, após tratativas com a população local e análise de viabilidade.
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municípios da AII, tendo apenas um 

proprietário utilizando essa atividade nas proximidades da PCH KM 19. O desenvolvimento 

dessa atividade em outras regiões do Paraná, como Toledo, comprovam sua viabilidade e 

olis, Guamiranga e Ivaí potencial para sua 

exploração, carecendo de conhecimento técnico e iniciativa pública para o seu 

, com a formação do reservatório, terá água disponível em seu 

rio exceder à vazão aproveitada pelo 

empreendimento. Essa vazão excedente, garantida a vazão ecológica do rio, poderá, através 

de um canal secundário ao lado do canal de adução principal da PCH, levar a água até as 

a a um açude que poderá alimentar tanques de 

peixe, sem necessidade do gasto com bombeamento de água do rio dos Patos que encarece 

de projetos dessas estruturas 

para levar a água no nível do reservatório até essas famílias, garantindo o uso comunitário e 

justo da água, e através do apoio ao desenvolvimento da piscicultura na região. 

é necessária uma orientação 

na escolha da espécie apropriada para cada situação, sendo ideal uma análise das 

características locais para a determinação da melhor espécie a ser implantada. 

A metodologia para esse programa será melhor detalhada no Projeto Básico 

Ambiental, após tratativas com a população local e análise de viabilidade. 
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- Período de Execução

A execução do programa terá início na fase de implementação e seguirá 

funcionando na fase de operação.

8.11.3. Programa de Fruticultura Irrigada 

- Objetivos 

O objetivo é estabelecer uma agricultura irrigada nas propriedades rurais, 

voltando-se para uma atividade em potencial, a fruticultura, atendendo

proveniente da PCH em questão, da mesma forma que apresentado no Programa de 

Piscicultura. 

Atendendo as necessidades dos proprietários de terras atingidas para minimizar as 

ineficiências no cultivo da fruticultura, maximizando assim os lucros dos produtores e a 

estabilidade do retorno final da produção.

- Justificativa 

 Os avanços da regi

morango, a fertilidade do solo e o microclima do Vale do Rio dos Patos serra abaixo, dão 

razão para colaborar com esse programa. 

Então serão aproveitadas a força da gravidade e a água excedente da pr

energia, que seria encaminhada pelos vertedouros, durante boa parte do ano, geralmente nos 

meses mais úmidos, para abastecer essa atividade.

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

Período de Execução 

A execução do programa terá início na fase de implementação e seguirá 

funcionando na fase de operação. 

e Fruticultura Irrigada por Gotejamento 

O objetivo é estabelecer uma agricultura irrigada nas propriedades rurais, 

se para uma atividade em potencial, a fruticultura, atendendo

proveniente da PCH em questão, da mesma forma que apresentado no Programa de 

Atendendo as necessidades dos proprietários de terras atingidas para minimizar as 

ineficiências no cultivo da fruticultura, maximizando assim os lucros dos produtores e a 

estabilidade do retorno final da produção. 

 

Os avanços da região de Prudentópolis na fruticultura, principalmente do 

morango, a fertilidade do solo e o microclima do Vale do Rio dos Patos serra abaixo, dão 

razão para colaborar com esse programa.   

Então serão aproveitadas a força da gravidade e a água excedente da pr

energia, que seria encaminhada pelos vertedouros, durante boa parte do ano, geralmente nos 

meses mais úmidos, para abastecer essa atividade. 
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A execução do programa terá início na fase de implementação e seguirá 

O objetivo é estabelecer uma agricultura irrigada nas propriedades rurais, 

se para uma atividade em potencial, a fruticultura, atendendo-a com a água 

proveniente da PCH em questão, da mesma forma que apresentado no Programa de 

Atendendo as necessidades dos proprietários de terras atingidas para minimizar as 

ineficiências no cultivo da fruticultura, maximizando assim os lucros dos produtores e a 

ão de Prudentópolis na fruticultura, principalmente do 

morango, a fertilidade do solo e o microclima do Vale do Rio dos Patos serra abaixo, dão 

Então serão aproveitadas a força da gravidade e a água excedente da produção de 

energia, que seria encaminhada pelos vertedouros, durante boa parte do ano, geralmente nos 
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- Metodologia 

Consideram-se fundamental um programa para auxiliar a execução do sistema de 

irrigação e os fatores que influenciam essa atividade, como o tipo de solo, a topografia do 

local e a cultura da população ali presente.

Outro aspecto a ser levantado é a profissionalização dos produtores envolvidos 

com a fruticultura, para que haja o acompanhamento n

A metodologia para esse programa será melhor detalhada no Projeto Básico 

Ambiental, após tratativas com a população local e análise de viabilidade.

- Período de Execução

A execução do programa terá início na fase de 

fase de operação. 

8.11.4. Programa Museu da Tecnologia de Geração Hidrelétrica

- Objetivos 

O Museu da Tecnologia de Geração Hidrelétrica irá transmitir à população um 

conhecimento mais abrangente sobre o patrimônio histórico refere

antigamente, com objetos e ferramentas que foram utilizados para a geração de energia na 

mesma época. Esse museu terá o prestigio da sociedade ali presente e de outras regiões, 

consolidando a cultura, o lazer e o turismo no local.

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

se fundamental um programa para auxiliar a execução do sistema de 

os fatores que influenciam essa atividade, como o tipo de solo, a topografia do 

local e a cultura da população ali presente. 

Outro aspecto a ser levantado é a profissionalização dos produtores envolvidos 

com a fruticultura, para que haja o acompanhamento no manuseio do processo de irrigação.  

A metodologia para esse programa será melhor detalhada no Projeto Básico 

Ambiental, após tratativas com a população local e análise de viabilidade.

Período de Execução 

A execução do programa terá início na fase de implementação e seguirá ativo na 

Museu da Tecnologia de Geração Hidrelétrica 

O Museu da Tecnologia de Geração Hidrelétrica irá transmitir à população um 

conhecimento mais abrangente sobre o patrimônio histórico referente às PCH’s existentes 

antigamente, com objetos e ferramentas que foram utilizados para a geração de energia na 

mesma época. Esse museu terá o prestigio da sociedade ali presente e de outras regiões, 

consolidando a cultura, o lazer e o turismo no local. 
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se fundamental um programa para auxiliar a execução do sistema de 

os fatores que influenciam essa atividade, como o tipo de solo, a topografia do 

Outro aspecto a ser levantado é a profissionalização dos produtores envolvidos 

o manuseio do processo de irrigação.   

A metodologia para esse programa será melhor detalhada no Projeto Básico 

Ambiental, após tratativas com a população local e análise de viabilidade. 

implementação e seguirá ativo na 

O Museu da Tecnologia de Geração Hidrelétrica irá transmitir à população um 

nte às PCH’s existentes 

antigamente, com objetos e ferramentas que foram utilizados para a geração de energia na 

mesma época. Esse museu terá o prestigio da sociedade ali presente e de outras regiões, 
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- Justificativa 

O Museu da Arqueologia Pré

escolas, famílias, residentes locais e turistas, propiciando novos conhecimentos como uma 

alternativa de lazer e turismo, aprimorando os hábitos e interesses da 

- Metodologia 

O programa consiste em promover ações como:

• Apoiar os projetos de instituições museológicas privadas ou públicas, 

integrantes das três esferas de governo, na aquisição de equipamentos, material permanente, 

acervos museológicos, entre outros;

• Viabilizar a possibilidade da instalação do museunas imediações das 

ENERBIOS no Rio dos Patos (PCH KM10, PCH KM14 e PCH KM19) aproveitando as 

estruturas dos canteiros de obras

- Período de Execução

O programa tem seu início na fase de 

operação. 

8.11.5. Programa de Desenvolvimento da Apicultura

- Objetivos 

O Programa de Desenvolvimento da Apicultura visa ao incentivo à população 

para o desenvolvimento da apicultura local, com o apoio para sua implementaç

informações pertinentes relacionadas, principalmente para sua produção nas áreas de 

preservação permanente e reservas legais, sempre de acordo com a legislação vigente.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

O Museu da Arqueologia Pré-histórica poderá atender diferentes públicos, como 

escolas, famílias, residentes locais e turistas, propiciando novos conhecimentos como uma 

alternativa de lazer e turismo, aprimorando os hábitos e interesses da sociedade.

 

O programa consiste em promover ações como: 

Apoiar os projetos de instituições museológicas privadas ou públicas, 

integrantes das três esferas de governo, na aquisição de equipamentos, material permanente, 

re outros; 

Viabilizar a possibilidade da instalação do museunas imediações das 

ENERBIOS no Rio dos Patos (PCH KM10, PCH KM14 e PCH KM19) aproveitando as 

estruturas dos canteiros de obras. 

Período de Execução 

O programa tem seu início na fase de instalação, dando continuidade na fase de 

Programa de Desenvolvimento da Apicultura 

O Programa de Desenvolvimento da Apicultura visa ao incentivo à população 

para o desenvolvimento da apicultura local, com o apoio para sua implementaç

mações pertinentes relacionadas, principalmente para sua produção nas áreas de 

preservação permanente e reservas legais, sempre de acordo com a legislação vigente.
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histórica poderá atender diferentes públicos, como 

escolas, famílias, residentes locais e turistas, propiciando novos conhecimentos como uma 

sociedade. 

Apoiar os projetos de instituições museológicas privadas ou públicas, 

integrantes das três esferas de governo, na aquisição de equipamentos, material permanente, 

Viabilizar a possibilidade da instalação do museunas imediações das PCH’s da 

ENERBIOS no Rio dos Patos (PCH KM10, PCH KM14 e PCH KM19) aproveitando as 

instalação, dando continuidade na fase de 

O Programa de Desenvolvimento da Apicultura visa ao incentivo à população 

para o desenvolvimento da apicultura local, com o apoio para sua implementação e através de 

mações pertinentes relacionadas, principalmente para sua produção nas áreas de 

preservação permanente e reservas legais, sempre de acordo com a legislação vigente. 
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- Justificativa 

Para o desenvolvimento de uso sustentável da região, essa atividade gera insumo 

rentável e tem um potencial de crescimento econômico viável, para que haja uma melhoriana 

qualidade na obtenção de renda familiar das pessoas presentes no local atingido pela P

KM 19. 

O seu mercado também possui um potencial no consumo, a fim de fortalecer o 

hábito saudável de alimentar

mitigadora para a não utilização do fogo na agricultura.

- Metodologia 

O programa é b

Conservação de matas ciliares e alternativas econômicas para assentamentos da Bacia do 

Xingu no Mato Grosso, constituindo

• Coordenação e acompanhamento técnico financeiro do 

acompanhamento e avaliações e implementação da gestão financeira do projeto; 

• Recuperação das matas ciliares, realizando, primeiramente, o levantamento da 

área de recuperação; 

• Implantação das Apícolas, aquisição do material necessário e 

produção; 

• Acompanhamento do projeto, com realização de diagnósticos e avaliações.

- Período de Execução

O desenvolvimento do programa se inicia na fase de instalação do 

empreendimento. 
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Para o desenvolvimento de uso sustentável da região, essa atividade gera insumo 

rentável e tem um potencial de crescimento econômico viável, para que haja uma melhoriana 

qualidade na obtenção de renda familiar das pessoas presentes no local atingido pela P

O seu mercado também possui um potencial no consumo, a fim de fortalecer o 

hábito saudável de alimentar-se com esse produto, além de ser uma técnica alternativa 

mitigadora para a não utilização do fogo na agricultura. 

 

O programa é baseado no Projeto PDA 125-P Entre Rios Sustentável: 

Conservação de matas ciliares e alternativas econômicas para assentamentos da Bacia do 

Xingu no Mato Grosso, constituindo-se pelas seguintes atividades: 

Coordenação e acompanhamento técnico financeiro do 

acompanhamento e avaliações e implementação da gestão financeira do projeto; 

Recuperação das matas ciliares, realizando, primeiramente, o levantamento da 

Implantação das Apícolas, aquisição do material necessário e 

Acompanhamento do projeto, com realização de diagnósticos e avaliações.

Período de Execução 

O desenvolvimento do programa se inicia na fase de instalação do 
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Para o desenvolvimento de uso sustentável da região, essa atividade gera insumo 

rentável e tem um potencial de crescimento econômico viável, para que haja uma melhoriana 

qualidade na obtenção de renda familiar das pessoas presentes no local atingido pela PCH 

O seu mercado também possui um potencial no consumo, a fim de fortalecer o 

se com esse produto, além de ser uma técnica alternativa 

P Entre Rios Sustentável: 

Conservação de matas ciliares e alternativas econômicas para assentamentos da Bacia do 

Coordenação e acompanhamento técnico financeiro do Projeto, para o 

acompanhamento e avaliações e implementação da gestão financeira do projeto;  

Recuperação das matas ciliares, realizando, primeiramente, o levantamento da 

Implantação das Apícolas, aquisição do material necessário e organização da 

Acompanhamento do projeto, com realização de diagnósticos e avaliações. 

O desenvolvimento do programa se inicia na fase de instalação do 
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8.11.6. Programa de Fortalecimento 

- Objetivos 

Apoiar a viabilização e aplicação do 

Familiar (PRONAF). 

O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar é destinado aos produtores 

familiares com base no apoio no desenvolvimento técnico e 

individuais ou coletivos. Assim, proporcionando um fortalecimento na capacidade produtiva 

da agricultura familiar, trazendo uma melhora na qualidade de vida e um aumento de renda 

aos mesmos. 

Também proporciona uma infraestrutura a f

desempenho produtivo dos agricultores, valorizando o produtor rural e a profissionalização 

dos produtores familiares. 

- Justificativa 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e 

assentados da reforma agrária. Suas taxas de juros são as mais baixas dos financiamentos 

rurais, além de possuir as menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do 

País. 

O programa fortalecerá a agricultura familiar frente ao potencial produtivo de 

pequenas e grandes propriedades na região da área atingida pela PCH KM 1

desenvolvidas para esses produtores familiares, também os considerando como em conjunto 

mútuo. Desse modo, desencadeando uma melhoria na qualidade de vida e de renda dessa 

população. 
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e Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)

Apoiar a viabilização e aplicação do Programa de Fortalecimento da Agricultura 

O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar é destinado aos produtores 

familiares com base no apoio no desenvolvimento técnico e financeiro dos projetos 

individuais ou coletivos. Assim, proporcionando um fortalecimento na capacidade produtiva 

da agricultura familiar, trazendo uma melhora na qualidade de vida e um aumento de renda 

Também proporciona uma infraestrutura a fim de atender as necessidades do 

desempenho produtivo dos agricultores, valorizando o produtor rural e a profissionalização 

 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e 

assentados da reforma agrária. Suas taxas de juros são as mais baixas dos financiamentos 

rurais, além de possuir as menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do 

O programa fortalecerá a agricultura familiar frente ao potencial produtivo de 

pequenas e grandes propriedades na região da área atingida pela PCH KM 1

desenvolvidas para esses produtores familiares, também os considerando como em conjunto 

. Desse modo, desencadeando uma melhoria na qualidade de vida e de renda dessa 
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NAF) 

Programa de Fortalecimento da Agricultura 

O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar é destinado aos produtores 

financeiro dos projetos 

individuais ou coletivos. Assim, proporcionando um fortalecimento na capacidade produtiva 

da agricultura familiar, trazendo uma melhora na qualidade de vida e um aumento de renda 

im de atender as necessidades do 

desempenho produtivo dos agricultores, valorizando o produtor rural e a profissionalização 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e 

assentados da reforma agrária. Suas taxas de juros são as mais baixas dos financiamentos 

rurais, além de possuir as menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do 

O programa fortalecerá a agricultura familiar frente ao potencial produtivo de 

pequenas e grandes propriedades na região da área atingida pela PCH KM 19 com ações 

desenvolvidas para esses produtores familiares, também os considerando como em conjunto 

. Desse modo, desencadeando uma melhoria na qualidade de vida e de renda dessa 
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- Metodologia 

Esse programa deve considerar os seguintes aspectos:

• O diálogo nas famílias agricultoras sobre suas necessidades, visando aos 

projetos para obter crédit

agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de 

produção e serviços agropecuários ou não agropecuários;

• Orientação dos órgãos rurais, sindicato rural ou emp

Técnica e Extensão Rural (Ater 

Agrária (Incra) ou Unidade Técnica Estadual (UTE), direcionando o agricultor para as linhas 

específicas de crédito a que tem direito para aptidão ao

• Encaminhamento do projeto para análise de crédito e aprovação do agente 

financeiro; 

- Período de Execução

O programa começará suas atividades na fase de instalação.

8.12. PLANO DE DESMONTE DO EMPREENDIMENTO

O presente plano será dividido em 

desmonte emergencial da barragem e das obras.

Em ambas as partes deverá ser prevista a implementação de medidas referentes ao 

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos que contribuirá para 

os efeitos negativos deste impacto em âmbito local.

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

EMPREENDIMENTO 

CREA 7.108-D/PR  

 

Esse programa deve considerar os seguintes aspectos: 

O diálogo nas famílias agricultoras sobre suas necessidades, visando aos 

projetos para obter crédito financeiro, seja ele para o custeio da safra ou atividade 

agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de 

produção e serviços agropecuários ou não agropecuários; 

Orientação dos órgãos rurais, sindicato rural ou emp

Técnica e Extensão Rural (Ater - Emater) ou Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) ou Unidade Técnica Estadual (UTE), direcionando o agricultor para as linhas 

específicas de crédito a que tem direito para aptidão ao programa nacional;

Encaminhamento do projeto para análise de crédito e aprovação do agente 

Período de Execução 

O programa começará suas atividades na fase de instalação. 

PLANO DE DESMONTE DO EMPREENDIMENTO 

O presente plano será dividido em duas partes: desmonte programado das obras e 

desmonte emergencial da barragem e das obras. 

Em ambas as partes deverá ser prevista a implementação de medidas referentes ao 

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos que contribuirá para 

deste impacto em âmbito local. 
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O diálogo nas famílias agricultoras sobre suas necessidades, visando aos 

o financeiro, seja ele para o custeio da safra ou atividade 

agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de 

Orientação dos órgãos rurais, sindicato rural ou empresa de Assistência 

Emater) ou Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) ou Unidade Técnica Estadual (UTE), direcionando o agricultor para as linhas 

programa nacional; 

Encaminhamento do projeto para análise de crédito e aprovação do agente 

 

duas partes: desmonte programado das obras e 

Em ambas as partes deverá ser prevista a implementação de medidas referentes ao 

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos que contribuirá para minimizar 



RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108

8.12.1. Desmonte Programado Das Obras

Se por algum motivo em qualquer tempo as obras da PCH 

desmontadas e de preferência reaproveitadas será efetivado o desmonte programado das 

obras, conforme prescreve o Departamento de Desenvolvimento sustentável da Organização 

dos Estados Americanos.  

Na atualidade efetuamos de uma forma geral o seg

os materiais do meio ambiente (extração e síntese de materiais), realizamos (produção, 

manufatura, distribuição e uso) e produzimos no desmonte das obras lixo e recicláveis. Numa 

postura indicada pela OEA 

denominado de “cradletocradle

executivos ecologicamente inteligentes e eficientes, que permitam o desmonte das obras de 

forma a reaproveitar sua totalidade. 

Apesar de ainda não se ter desenvolvido o projeto executivo da PCH 

certamente neste projeto de empreendimento será utilizado este principio, com uma leitura 

particular, qual seja, intervenções que permitam o reaproveita

Assim o processo de desmonte programado, cumprirá as seguintes etapas:

1) Plano de contingenciamento (que servirá para ambos os procedimentos de 

desmonte aqui apresentados); 

2) Preparação, mobilização e efetivação de equipes de emergência responsável 

pelo resgate e assistência a pessoas atingidas pelo desmonte; 

3) Preparação, mobilização e efetivação de equipes de resgate de flora e fauna; 

4) Abertura programada de comportas até o esvaziamento do reservatório a

de soleira das comportas; 

5) Desmonte planejado das comport

barramento; 

6) Abertura final do reservatório a

desmonte de rocha; 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
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Desmonte Programado Das Obras 

Se por algum motivo em qualquer tempo as obras da PCH 

desmontadas e de preferência reaproveitadas será efetivado o desmonte programado das 

obras, conforme prescreve o Departamento de Desenvolvimento sustentável da Organização 

Na atualidade efetuamos de uma forma geral o seguinte procedimento: tomamos 

os materiais do meio ambiente (extração e síntese de materiais), realizamos (produção, 

manufatura, distribuição e uso) e produzimos no desmonte das obras lixo e recicláveis. Numa 

postura indicada pela OEA (Organização dos Estados Americanos) 

cradle” inicia-se um movimento para o desenvolvimento de projetos 

executivos ecologicamente inteligentes e eficientes, que permitam o desmonte das obras de 

forma a reaproveitar sua totalidade.  

ainda não se ter desenvolvido o projeto executivo da PCH 

certamente neste projeto de empreendimento será utilizado este principio, com uma leitura 

particular, qual seja, intervenções que permitam o reaproveitamento das estruturas no futuro.

processo de desmonte programado, cumprirá as seguintes etapas:

Plano de contingenciamento (que servirá para ambos os procedimentos de 

desmonte aqui apresentados);  

Preparação, mobilização e efetivação de equipes de emergência responsável 

istência a pessoas atingidas pelo desmonte;  

Preparação, mobilização e efetivação de equipes de resgate de flora e fauna; 

Abertura programada de comportas até o esvaziamento do reservatório a

planejado das comportas e demais estruturas auxiliares no 

final do reservatório ao nível de leito do rio, utilizand
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Se por algum motivo em qualquer tempo as obras da PCH KM19 devam ser 

desmontadas e de preferência reaproveitadas será efetivado o desmonte programado das 

obras, conforme prescreve o Departamento de Desenvolvimento sustentável da Organização 

uinte procedimento: tomamos 

os materiais do meio ambiente (extração e síntese de materiais), realizamos (produção, 

manufatura, distribuição e uso) e produzimos no desmonte das obras lixo e recicláveis. Numa 

s Americanos) pelo principio 

se um movimento para o desenvolvimento de projetos 

executivos ecologicamente inteligentes e eficientes, que permitam o desmonte das obras de 

ainda não se ter desenvolvido o projeto executivo da PCH KM 19, 

certamente neste projeto de empreendimento será utilizado este principio, com uma leitura 

mento das estruturas no futuro. 

processo de desmonte programado, cumprirá as seguintes etapas: 

Plano de contingenciamento (que servirá para ambos os procedimentos de 

Preparação, mobilização e efetivação de equipes de emergência responsável 

Preparação, mobilização e efetivação de equipes de resgate de flora e fauna;  

Abertura programada de comportas até o esvaziamento do reservatório ao nível 

as e demais estruturas auxiliares no 

nível de leito do rio, utilizando técnicas de 
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7) Construção de novas ensecadeiras

a margem direita do rio, limpeza do leito e 

8) Desmonte dos canais

9) Desmonte da casa de máquinas;

10) Destinação dos resíduos não aproveitáveis; e,

11) Recuperação

O plano de contingenciamento segundo prescrições legais deve no mínimo conter 

a área atingida numa abertura efetiva das comportas, ou na eventualidade de acidente ou 

incidente, o cadastro da população lindeira a jusante

até o amortecimento da enchente causada por este fato. 

Assim deverá neste caso ser efetuada a comunicação com a população lindeira ao 

rio dos Patos a jusante do barramento e remoção emergencial da população atingida s

existir.  

As equipes de emergência responsáveis pelo resgate e assistência a pessoas deverá 

ser colocada em alerta pelo período em que durar os proce

Equipes de resgate de flora e fauna deveram ser preparadas, treinada

para atuar em eventuais resgates durante os procedimentos de desmonte.

Deverá ser programada com antecedência a abertura das comportas de forma 

gradual, para que cause o esvaziamento do reservatório de preferência sem causar efeito de 

enchente quinquenal à jusante.

Após as providencias anteriores inicia

barragem com a retirada progressiva das comportas e seus acessórios, pontes rolantes, grades, 

equipamentos de controle de abertura, e outros.
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de novas ensecadeiras para desmonte da barragem correspondente 

a margem direita do rio, limpeza do leito e abertura final das ensecadeiras;

dos canais de adução, e condutos forçados; 

Desmonte da casa de máquinas; 

Destinação dos resíduos não aproveitáveis; e, 

Recuperação das áreas degradadas. 

O plano de contingenciamento segundo prescrições legais deve no mínimo conter 

a área atingida numa abertura efetiva das comportas, ou na eventualidade de acidente ou 

incidente, o cadastro da população lindeira a jusante da barragem estendendo

até o amortecimento da enchente causada por este fato.  

Assim deverá neste caso ser efetuada a comunicação com a população lindeira ao 

dos Patos a jusante do barramento e remoção emergencial da população atingida s

As equipes de emergência responsáveis pelo resgate e assistência a pessoas deverá 

ser colocada em alerta pelo período em que durar os procedimentos de desmonte das obras.

Equipes de resgate de flora e fauna deveram ser preparadas, treinada

para atuar em eventuais resgates durante os procedimentos de desmonte.

Deverá ser programada com antecedência a abertura das comportas de forma 

para que cause o esvaziamento do reservatório de preferência sem causar efeito de 

e quinquenal à jusante. 

Após as providencias anteriores inicia-se o desmonte da parte mecânica da 

barragem com a retirada progressiva das comportas e seus acessórios, pontes rolantes, grades, 

equipamentos de controle de abertura, e outros. 
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para desmonte da barragem correspondente 

abertura final das ensecadeiras; 

O plano de contingenciamento segundo prescrições legais deve no mínimo conter 

a área atingida numa abertura efetiva das comportas, ou na eventualidade de acidente ou 

tendendo-se este cadastro 

Assim deverá neste caso ser efetuada a comunicação com a população lindeira ao 

dos Patos a jusante do barramento e remoção emergencial da população atingida se esta 

As equipes de emergência responsáveis pelo resgate e assistência a pessoas deverá 

dimentos de desmonte das obras. 

Equipes de resgate de flora e fauna deveram ser preparadas, treinadas e colocadas 

para atuar em eventuais resgates durante os procedimentos de desmonte. 

Deverá ser programada com antecedência a abertura das comportas de forma 

para que cause o esvaziamento do reservatório de preferência sem causar efeito de 

se o desmonte da parte mecânica da 

barragem com a retirada progressiva das comportas e seus acessórios, pontes rolantes, grades, 
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O passo seguinte

durante a construção continham adufas

Após esse processo

vertedouro poderá ser utilizad

procedimento de desmonte completo do muro da barragem. Esse desmonte pode ser efetivado 

com o corte de blocos de concreto que poderão após serem recortados em local a ser definido 

em projeto para aproveitamento em construção civil. 

aproveitada em pavimentação de ruas e estradas do Município de Prudentópolis.

O mesmo procedimento deverá ser repetido para a barragem da margem direita.

Ao mesmo tempo

de adução, os condutos forçados. Todo o concreto retirado passara pelo mesmo processo 

indicado anteriormente.  

Finalmente a casa de força será desativada, seus equipamentos retirados e 

desmontada integralmente.Alguns locais utilizados como bota

poderão ser reativados para receber os resíduos não aproveitáveis do desmonte.

Após o desmonte um estudo completo de recuperação das áreas degradadas 

deverá ser efetivado e a recuperação executada em toda a área ocupada pelo PCH 

8.12.2. Desmonte Emergencial das Obras

Na eventualidade de um acidente ou incidente na barragem da PCH 

torne não operacional, ou que torne parcialmente operacional será empregado um processo de 

desmonte emergencial que deverá cumprir as seguinte

                                        
2aparelhos com chapa móvel em torno de um eixo ou com movimento de correr, que se instalam nos condutos 
que regulam a vazão de fundo e cuja abertura ou fechamento podem ser graduados. Durante sua manobra, que 
pode ser feita por meio de chave T, volante ou pedestal de man
tampa sofre deslocamento vertical
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O passo seguinte consiste na abertura total da área de soleira dos vertedouros que 

durante a construção continham adufas2. 

Após esse processo, parte do material retirada das soleiras e contrafortes do 

ser utilizada na construção de ensecadeira na margem esquerda com 

procedimento de desmonte completo do muro da barragem. Esse desmonte pode ser efetivado 

com o corte de blocos de concreto que poderão após serem recortados em local a ser definido 

em projeto para aproveitamento em construção civil. A parte quebrada poderá ser britada e 

aproveitada em pavimentação de ruas e estradas do Município de Prudentópolis.

O mesmo procedimento deverá ser repetido para a barragem da margem direita.

Ao mesmo tempo,após fechada a tomada de água, poderá ser desativ

de adução, os condutos forçados. Todo o concreto retirado passara pelo mesmo processo 

Finalmente a casa de força será desativada, seus equipamentos retirados e 

desmontada integralmente.Alguns locais utilizados como bota fora na execução da obra 

poderão ser reativados para receber os resíduos não aproveitáveis do desmonte.

Após o desmonte um estudo completo de recuperação das áreas degradadas 

deverá ser efetivado e a recuperação executada em toda a área ocupada pelo PCH 

Desmonte Emergencial das Obras 

Na eventualidade de um acidente ou incidente na barragem da PCH 

torne não operacional, ou que torne parcialmente operacional será empregado um processo de 

desmonte emergencial que deverá cumprir as seguintes etapas: 

                                                 
chapa móvel em torno de um eixo ou com movimento de correr, que se instalam nos condutos 

que regulam a vazão de fundo e cuja abertura ou fechamento podem ser graduados. Durante sua manobra, que 
pode ser feita por meio de chave T, volante ou pedestal de manobra (simples ou com engrenagem), apenas a 
tampa sofre deslocamento vertical. 
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consiste na abertura total da área de soleira dos vertedouros que 

parte do material retirada das soleiras e contrafortes do 

na margem esquerda com 

procedimento de desmonte completo do muro da barragem. Esse desmonte pode ser efetivado 

com o corte de blocos de concreto que poderão após serem recortados em local a ser definido 

A parte quebrada poderá ser britada e 

aproveitada em pavimentação de ruas e estradas do Município de Prudentópolis. 

O mesmo procedimento deverá ser repetido para a barragem da margem direita. 

poderá ser desativado o canal 

de adução, os condutos forçados. Todo o concreto retirado passara pelo mesmo processo 

Finalmente a casa de força será desativada, seus equipamentos retirados e 

fora na execução da obra 

poderão ser reativados para receber os resíduos não aproveitáveis do desmonte. 

Após o desmonte um estudo completo de recuperação das áreas degradadas 

deverá ser efetivado e a recuperação executada em toda a área ocupada pelo PCH KM 19. 

Na eventualidade de um acidente ou incidente na barragem da PCH KM 19, que a 

torne não operacional, ou que torne parcialmente operacional será empregado um processo de 

chapa móvel em torno de um eixo ou com movimento de correr, que se instalam nos condutos 
que regulam a vazão de fundo e cuja abertura ou fechamento podem ser graduados. Durante sua manobra, que 

obra (simples ou com engrenagem), apenas a 
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1) Plano de contingenciamento;

2)  Preparação, mobilização e efetivação de equipes de emergência responsável 

pelo resgate e assistência a pessoas atingidas pelo desmonte; 

3) Preparação, mobilização e efetivação de equipes de resgate de flora e fauna;

4)  Estudo das características do acidente e de suas consequências para definir 

como desmontar parte dos equipamentos e estrutura atingidos;

5)  Verificação e esvaziamento do reservatório a

6)  Desmonte das comportas e demais estrutur

7)  Abertura final do reservatório a

desmonte de rocha;  

8)  Construção de ensecadeiras

margem esquerda do rio, limpeza do leito e abertura das ensecadeiras;

9) Construção de novas ensecadeiras para desmonte da barragem correspondente 

a margem direita do rio, limpeza do leito e abertura final das ens

10) Desmonte dos canais de adução, e condutos forçados;

11) Desmonte da casa de máquinas;

12) Destinação dos resíduos não aproveitáveis; e,

13) Recuperação das áreas degradadas.

Os itens 8 e 9 deverão ser intercambiados conforme os danos causados.

Pode ocorrer na PCH 

ocorra no canal de adução, condutos forçados e casa de máquina, neste caso os procedimentos 

deverão ser adaptados conforme o grau do problema.

 

                                        
3dispositivos utilizados para a contenção temporária da ação das águas em superfícies escavadas, normalmente 
onde se pretende executar obras sem a interferência da água. São usadas, por exemplo, para viabilizar a 
construção de barragens. Podem ser executadas com cortin
concreto armado ou, ainda, com blocos de rocha ou ainda com sacos de areia sobrepostos.
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lano de contingenciamento; 

reparação, mobilização e efetivação de equipes de emergência responsável 

pelo resgate e assistência a pessoas atingidas pelo desmonte;  

Preparação, mobilização e efetivação de equipes de resgate de flora e fauna;

studo das características do acidente e de suas consequências para definir 

como desmontar parte dos equipamentos e estrutura atingidos; 

erificação e esvaziamento do reservatório ao nível de soleira das comportas;

esmonte das comportas e demais estruturas auxiliares no barramento;

bertura final do reservatório ao nível de leito do rio, utilizando técnicas de 

onstrução de ensecadeiras3 para o desmonte da barragem correspondente a 

margem esquerda do rio, limpeza do leito e abertura das ensecadeiras; 

Construção de novas ensecadeiras para desmonte da barragem correspondente 

a margem direita do rio, limpeza do leito e abertura final das ensecadeiras;

Desmonte dos canais de adução, e condutos forçados; 

Desmonte da casa de máquinas; 

Destinação dos resíduos não aproveitáveis; e, 

Recuperação das áreas degradadas. 

Os itens 8 e 9 deverão ser intercambiados conforme os danos causados.

na PCH KM 19 que o atingimento do acidente ou do incidente 

ocorra no canal de adução, condutos forçados e casa de máquina, neste caso os procedimentos 

deverão ser adaptados conforme o grau do problema. 

                                                 
utilizados para a contenção temporária da ação das águas em superfícies escavadas, normalmente 

onde se pretende executar obras sem a interferência da água. São usadas, por exemplo, para viabilizar a 
construção de barragens. Podem ser executadas com cortinas de pranchas metálicas, estacas de madeira ou 
concreto armado ou, ainda, com blocos de rocha ou ainda com sacos de areia sobrepostos.
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reparação, mobilização e efetivação de equipes de emergência responsável 

Preparação, mobilização e efetivação de equipes de resgate de flora e fauna; 

studo das características do acidente e de suas consequências para definir 

nível de soleira das comportas; 

as auxiliares no barramento; 

nível de leito do rio, utilizando técnicas de 

para o desmonte da barragem correspondente a 

Construção de novas ensecadeiras para desmonte da barragem correspondente 

ecadeiras; 

 

Os itens 8 e 9 deverão ser intercambiados conforme os danos causados. 

que o atingimento do acidente ou do incidente 

ocorra no canal de adução, condutos forçados e casa de máquina, neste caso os procedimentos 

utilizados para a contenção temporária da ação das águas em superfícies escavadas, normalmente 
onde se pretende executar obras sem a interferência da água. São usadas, por exemplo, para viabilizar a 

as de pranchas metálicas, estacas de madeira ou 
concreto armado ou, ainda, com blocos de rocha ou ainda com sacos de areia sobrepostos. 
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9. CONCLUSÕES   

A implantação e operação da PCH KM 19 gerarão impactos ambientais em todos 

os meios analisados, de baixa, média e alta significância. Ao todo foram analisados 88 

possíveis impactos ambientais distribuídos nos meios físico, biótico e antrópico, sendo que 16 

desses foram considerados inexistentes para o presente empreendimento. Dentre esses, 76% 

são de natureza negativa e 24% de natureza positiva. 

A avaliação dos impactos ambientais tem como objetivo a complementação dos 

dados dos estudos, visto que a PCH foi projetada para obter a menor relação Área Inundada X 

Potência Instalada.  Para isso foi priorizada no projeto básico a utilização de comportas, cuja 

principal consequência a montante da PCH é um reservatório com a menor área de inundação 

possível durante as cheias. Com isso evitam-se deslocamentos populacionais e conflitos 

sociais e também a variação de níveis bruscos no reservatório com consequentes problemas 

geotécnicos nas margens e outros elencados nos estudos ambientais. 

Diante de todo o conjunto de situações apresentadas neste estudo verifica-se que a 

PCH KM 19 apresenta a seguinte distribuição da significância dos impactos pela natureza 

(Figura 9-1). 

 
Figura 9-1– Gráfico de porcentagem de significância dos impactos por natureza. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A maioria dos impactos negativos foi classificada como pouco significativa (42%) 

e a maioria dos impactos positivos foi classificada como significância moderada e altamente 

significativo (47% ambos). Os impactos negativos apresentaram apenas 16% de impactos 

altamente significativos. 

Analisando a distribuição dos impactos em cada meio estudado (físico, biótico e 

antrópico – Figura 9-2), percebe-se que a maiores deles foram identificados nos meios biótico 

e antrópico (40% e 35%, respectivamente), seguidos por aqueles identificados no meio físico 

(25%). 

 
Figura 9-2– Distribuição dos impactos por meio. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A maior porcentagem de impactos altamente significativos foi registrada no meio 

antrópico, representando 38% dos impactos identificados para este meio (Figura 9-3), 

ressaltando que, desses, 90% dos impactos são positivos.  Esse fato evidencia que a maior 

parte dos impactos são pouco ou moderadamente significativos.  

Já no meio biótico, 45% dos impactos levantados são considerados pouco 

significativos, uma vez que a interferência causada neste meio pela instalação do 

empreendimento não será tão acentuada pois o local de instalação da PCH encontra-se 

bastante antropizado.  
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Figura 9-3– Significância dos impactos por meio. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com os dados ambientais disponíveis e os estudos realizados, 

considerando ainda o cumprimento das medidas ambientais previstas, pode-se inferir que o 

empreendimento é ambientalmente viável, desde que se cumpram integralmente as medidas e 

os programas ambientais dispostos no presente relatório. 

A hidroeletricidade, para a situação brasileira, é considerada a melhor solução 

técnica e econômica para geração de energia. Isso se dá em face dos riscos ambientais e dos 

custos, se comparadas com as outras formas de geração. Outras vantagens da energia 

hidrelétrica, quando comparada com a termoeletricidade com os combustíveis fósseis, são o 

fato de ela ser uma fonte renovável e estar disponível no país a um custo menor. 

Os empreendimentos hidrelétricos inserem-se dentro do interesse coletivo de uma 

sociedade por elevar a qualidade de vida da população através da oferta de energia. Então, 

neste projeto da PCH KM 19 teve-se como objetivo fundamental elevar a qualidade de vida 

da população local, promovendo o uso racional e sustentável do recurso hídrico como um 

todo.  
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Para conseguir este objetivo estuda-se a implantação de uma gestão ambiental nas 

fases iniciais do projeto básico, durante a construção do empreendimento, e que deve ser 

mantida ao longo da vida útil da PCH. Dessa forma, objetiva-se minimizar os efeitos 

negativos e maximizar os benefícios do empreendimento. 

A gestão ambiental contribuirá também, para melhorar o design e funcionalidade 

da obra, contribuindo para a redução de seus custos globais, minimizando imprevistos, 

atenuando conflitos e ajudando na preservação da vida e do meio ambiente.  

Dentro desta concepção, esse projeto hidrelétrico é também interpretado como de 

aproveitamento múltiplo, onde o energético faz parte dos diferentes usos da água e cuja 

preponderância irá depender de diferentes fatores. 

Desta forma conclui-se que o presente projeto tem viabilidade ambiental, e deve 

ser continuado. Os principais impactos encontrados na PCH KM 19 já são de conhecimento e 

podem ser minimizados por ações de gestão ambiental. 

Algumas ações mitigadoras para os impactos identificados serão executadas nas 

diversas fases do empreendimento, com sugestões de programas ambientais, bem como ações 

compensatórias a fim de aumentar assim a viabilidade ambiental do empreendimento. 
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Espécies de mamíferos registradas para região classificadas por Ordem, Família e citadas ao lado dos nomes populares ou como são conhecidas na 

região de interesse. 

Apêndice A-1- Espécies de mamíferos encontradas na Região do Rio dos Patos 
ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
Artiodactyla Owen, 1848 Cervidae Goldfuss, 1820 Mazama gouazoubira(G. Fischer [vonWaldheim], 1814) Veado-catingueiro 
Carnivora Bowdich, 1821 Canidae G. Fischer de Waldheim, 1817 Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro-do-mato 
Carnivora Bowdich, 1821 Felidae G. Fischer de Waldheim, 1817 Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Jaguatirica 
Carnivora Bowdich, 1821 Mustelidae G. Fischer de Waldheim, 1817 Eira barbara (Linnaeus, 1758) Irara 
Carnivora Bowdich, 1821 Mustelidae G. Fischer de Waldheim, 1817 Galictis cuja (Molina, 1782) Furão 
Carnivora Bowdich, 1821 Procyonidae Gray, 1826 Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Quati 
Chiroptera Blumenbach, 1779 Phyllostomidae Gray, 1825 Anoura caudifer (Geoffroy, 1818) Morcego-beija-flor 
Chiroptera Blumenbach, 1779 Molossidae Gervais, 1855 Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) Morcego 
Chiroptera Blumenbach, 1779 Phyllostomidae Gray, 1825 Sturnira lilium (Geoffroy, 1810) Morcego 
Chiroptera Blumenbach, 1779 Phyllostomidae Gray, 1825 Desmodus rotundus (Geoffroy, 1810) Morcego-vampiro  
Chiroptera Blumenbach, 1779 Phyllostomidae Gray, 1825 Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) Morcego 
Chiroptera Blumenbach, 1779 Vespertilionidae Gray, 1821 Histiotus montanus (Philippi&Landbeck, 1861) Morcego-marrom 
Chiroptera Blumenbach, 1779 Vespertilionidae Gray, 1821 Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) Morcego 
Cingulata Illiger, 1811 Dasypodidae Gray, 1821 Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) Tatupeba 
Didelphimorphia Gill, 1872 Didelphidae Gray, 1821 Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) Cuíca-de-cauda-grossa  
Pilosa Flower, 1883 Myrmecophagidae Gray 1825 Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-mirim 
Primates Linnaeus, 1758 Atelidae Gray, 1825 Alouatta clamitans Cabrera, 1940 Bugio 
Primates Linnaeus, 1758 Cebidae Bonaparte, 1831 Cebus nigritus (Goldfuss, 1809) Macaco-prego 
Rodentia Bowdich, 1821 Caviidae G. Fischer, 1817 Cavia aperea Erxleben, 1777 Preá 
Rodentia Bowdich, 1821 Caviidae G. Fischer, 1817 Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara 
Rodentia Bowdich, 1821 Cricetidae G. Fischer, 1817 Brucepattersonius iheringi(Thomas, 1896) Rato 
Rodentia Bowdich, 1821 Cricetidae G. Fischer, 1817 Akodon montensis (Thomas, 1913) Rato-do-chão  
Rodentia Bowdich, 1821 Cricetidae G. Fischer, 1817 Juliomys pictipes  (Oosgod, 1933) Rato 
Rodentia Bowdich, 1821 Cricetidae G. Fischer, 1817 Oligoryzomys flavescens(Waterhouse, 1837) Rato 
Rodentia Bowdich, 1821 Ctenomyidae Lesson, 1842 Ctenomys torquatusLichtenstein, 1830 Tuco-tuco 
Rodentia Bowdich, 1821 Cuniculidae Miller &Gidley, 1918 Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Paca 
Rodentia Bowdich, 1821 Dasyproctidae Gray, 1825 Dasyprocta azaraeLichtenstein, 1823 Cutia 
Rodentia Bowdich, 1821 Erethizontidae Bonaparte, 1845 Sphiggurus villosus (Cuvier, 1823) Porco-espinho 
Rodentia Bowdich, 1821 Myocastoridae Ameghino, 1904 Myocastor coypus(Molina, 1782) Rato-do-banhado 
Rodentia Bowdich, 1821 Sciuridae Fischer de Waldheim, 1817 Sciurus aestuans Thomas, 1901 Esquilo 

Fonte: Elaboração própria. 
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Espécies de Ordem Rodentia Bowdich, 1821 citadas para a região do Rio dos Patos por VOGEL 
et al. (2010). 

 
Apêndice A-2 - Espécies de Ordem Rodentia Bowdich, 1821 na região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 
Capivara Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) 
Cutia Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823) 
Esquilo Sciurus aestuans (Thomas, 1901) 
Paca Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) 
Porco-espinho Sphiggurus villosus (Cuvier, 1824) 
Preá Cavia aperea (Erxleben, 1777) 
Rato Brucepattersonius iheringi (Thomas, 1896) 
Rato Juliomys pictipes  (Oosgod, 1933) 
Rato Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) 
Rato-do-banhado Myocastor coypus (Molina, 1782) 
Rato-do-chão  Akodon montensis (Thomas, 1913) 
Tuco-tuco Ctenomys torquatus (Lichtenstein, 1830) 

Fonte: Elaboração própria. 

Espécies de Ordem Chiroptera Blumenbach, 1779 citadas para a região do Rio dos Patos por 
VOGEL et al. (2010). 

 

Apêndice A-3 - Espécies de Ordem Chiroptera Blumenbach, 1779 na região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 

Morcego Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) 
Morcego Sturnira lilium (Geoffroy, 1810) 
Morcego Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 
Morcego Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) 
Morcego-beija-flor Anoura caudifer (Geoffroy, 1818) 
Morcego-marrom Histiotus montanus (Philippi&Landbeck, 1861) 
Morcego-vampiro  Desmodus rotundus (Geoffroy, 1810) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Espécies de Ordem Carnivora Bowdich, 1821 citadas para a região do Rio dos Patos por 
VOGEL et al. (2010). 
 

 
Apêndice A-4- Espécies de Ordem Carnivora Bowdich, 1821 na região do Rio dos Patos 
NOME POPULAR ESPÉCIE 
Cachorro-do-mato Cerdocyonthous (Linnaeus, 1766) 
Furão Galictis cuja (Molina, 1782) 
Irara Eira barbara (Linnaeus, 1758) 
Jaguatirica Leoparduspardalis (Linnaeus, 1758) 
Quati Nasuanasua (Linnaeus, 1766) 

Fonte: Elaboração própria. 

Espécies de Ordem Primates Linnaeus, 1758 citadas para a região do Rio dos Patos por VOGEL 
et al. (2010). 

Apêndice A-5- Espécies de Ordem PrimatesLinnaeus, 1758 avistadas na região do Rio dos Patos. 
NOME POPULAR ESPÉCIE 
Bugio Alouattaclamitans(Cabrera, 1940) 
Macaco-prego Cebusnigritus (Goldfuss, 1809) 

Fonte: Elaboração própria. 
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A seguir são apresentados os resultados obtidos durante o levantamento de campo com 89 espécies de aves silvestres, pertencentes a 

41 famílias e 16 ordens. Verificou-se que a ordem mais abundante na região amostrada foi a Passeriforme, representada por 50 (cinquenta) 

espécies, enquanto que os demais grupos totalizaram 39 espécies. 

Apêndice B (continua) - Espécies da avifauna que ocorre na região propostas para a PCH KM 19 no Rio dos Patos 
ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

Anseriformes Wagler, 1831 Anatidae Vigors, 1825 Anas bahamensis(Linnaeus, 1758) Paturi-do-mato 
Anseriformes Wagler, 1831 Anatidae Vigors, 1825 Anser sp. (Brisson, 1760) *Ganso. 
Anseriformes Wagler, 1831 Anatidae Vigors, 1825 Cairina moschata (Linnaeus, 1758) Pato-selvagem 
Anseriformes Wagler, 1831 Anatidae Vigors, 1825 Dendrocygna viduata (Linnaeus, ,1766)  Irerê, Viuvinha, Marreca-do-paraná 
Anseriformes Wagler, 1831 Anatidae Vigors, 1825 Netta peposaca (Vieillot, 1816) Marrecão 
Anseriformes Wagler, 1831 Anatidae Vigors, 1825 Nomonyx dominicus (Linnaeus, 1776) Marreca bico-roxo 
Apodiformes Peters, 1940 Apodidae Olphe-Galliard, 1887 Cypseloides senex (Temminck, 1826) Taperuçu-velho 
Apodiformes Peters, 1940 Trochilinae Vigors, 1825 Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) Besourinho-de-bico-vermelho 
Apodiformes Peters, 1940 Trochilinae Vigors, 1825 Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) Beija-flor-de-fronte-violeta 

Caprimulgiformes Ridgway, 1881 Caprimulgidae Vigors, 1825 Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)  Bacurau 
Caprimulgiformes Ridgway, 1881 Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851 Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) Urutau 

Cathartiformes Seebohm, 1890 Cathartidae Lafresnaye, 1839  Coragyps atratus (Bechstein, 1793)  Urubu-de-cabeça-preta 
Charadriiformes Huxley, 1867 Charadriidae Vigors, 1825 Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero 
Columbiformes Latham, 1790 Columbidae Leach, 1820 Leptotila verreauxi(Bonaparte, 1855) Juriti-pupu 
Columbiformes Latham, 1790 Columbidae Leach, 1820 Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)  Pombão 
Columbiformes Latham, 1790 Columbidae Leach, 1820 Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) Pomba-de-bando 
Cuculiformes Wagler, 1830  Cuculidae Leach, 1820 Crotophaga ani(Linnaeus, 1758) Anu-preto 
Cuculiformes Wagler, 1831 Cuculidae Leach, 1821 Piaya cayana (Linnaeus, 1766) Alma-de-gato 

Falconiformes Bonaparte, 1931 Accipitridae Vieillot, 1816 Buteo albicaudatus(Vieillot, 1816) Gavião-de-rabo-branco 
Falconiformes Bonaparte, 1931 Accipitridae Vieillot, 1816 Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)  Gavião-caboclo 

Falconiformes Bonaparte, 1931 Accipitridae Vieillot, 1816 
Percnohierax leucorrhous (Quoy & 

Gaimard, 1824) 
Gavião-de-sobre-branco 

Falconiformes Bonaparte, 1931 Falconidae Vigors, 1824 Falco sparverius(Linnaeus, 1758) Gaviãozinho 

Falconiformes Bonaparte, 1931 Falconidae Vigors, 1824 Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) Falcão caburé 

Galbuliformes Fürbringer, 1888 Bucconidae Horsfield, 1821 Nonnula rubecula (Spix, 1824) Macuru 
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Apêndice B (continua) - Espécies da avifauna que ocorre na região propostas para a PCH KM 19 no Rio dos Patos 
ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

Galliformes Linnaeus, 1758 Cracidae Rafinesque, 1815 Penelope superciliaris(Temminck, 1815) Jacupemba 
Galliformes Linnaeus, 1758 Numididae de Sélys Longchamps, 1842 Numida meleagris (Linnaeus, 1758) *Galinha-d’angola 
Galliformes Linnaeus, 1758 Odontophoridae (Gould, 1844) Odontophorus capueira (Spix, 1825)  Uru 
Galliformes Linnaeus, 1758 Phasianidae Horsfield, 1821 Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758) *Galinha 
Galliformes Linnaeus, 1758 Phasianidae Horsfield, 1821 Pavo sp. (Linnaeus, 1758) *Pavão 
Passeriformes Linné, 1758 Dendrocolaptidae Gray, 1840 Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) Arapaçu-verde 
Passeriformes Linné, 1758 Dendrocolaptidae Gray, 1840 Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) Arapaçu-de-garganta-branca 
Passeriformes Linné, 1758 Emberizidae Vigors, 1825 Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)  Canário-da-terra-verdadeiro  
Passeriformes Linné, 1758 Emberizidae Vigors, 1825 Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)  Tiziu  
Passeriformes Linné, 1758 Emberizidae Vigors, 1825 Zonotrichia capensis (Muller, 1776)  Tico-tico  
Passeriformes Linné, 1758 Formicariidae G.R. Gray, 1840 Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859) Tovaca-de-rabo-vermelho 
Passeriformes Linné, 1758 Fringillidae Leach, 1820  Carduelis magellanica (Vieillot, 1805)  Pintassilgo  
Passeriformes Linné, 1758 Furnariidae Gray, 1840 Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) Cochicho 
Passeriformes Linné, 1758 Furnariidae Gray, 1840 Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) Barranqueiro-de-olho-branco 
Passeriformes Linné, 1758 Furnariidae Gray, 1840 Cranioleuca pallida (Wied, ,1831) Arredio-pálido 
Passeriformes Linné, 1758 Furnariidae Gray, 1840 Furnarius rufus (Gmelin, 1788)  João-de-barro  
Passeriformes Linné, 1758 Furnariidae Gray, 1840 Philydor lichtensteini (Cabanis &Heine, 1859) Limpa-folha-ocráceo 
Passeriformes Linné, 1758 Hirundinidae Rafinesque, 1815  Progne chalybea (Gmelin, 1789)  Andorinha-doméstica-grande  
Passeriformes Linné, 1758 Mimidae Bonaparte, 1853 Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) Sabiá-do-campo 
Passeriformes Linné, 1758 Motacillidae Horsfield, 1821 Anthus correndera(Vieillot, 1817) Caminheiro-de-espora 

Passeriformes Linné, 1758 
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, 
Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & 

Zimmer 1947 
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) Pia-cobra 

Passeriformes Linné, 1758 Pipridae Rafinesque, 1815 Piprites chloris (Temminck, 1822)   Papinho-amarelo 
Passeriformes Linné, 1758 Rhinocryptidae Wetmore, 1930 Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835) Tapaculo-preto 
Passeriformes Linné, 1758 Thamnophilidae Swainson, 1824 Batara cinerea (Vieillot, 1819) Matracão 
Passeriformes Linné, 1758 Thamnophilidae Swainson, 1824 Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) Chocão-carijó 
Passeriformes Linné, 1758 Thamnophilidae Swainson, 1824 Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) Borralhara-preta 
Passeriformes Linné, 1758 Thamnophilidae Swainson, 1824 Myrmeciza squamosa(Pelzeln, 1868) Formigueiro-assobiador 
Passeriformes Linné, 1758 Thamnophilidae Swainson, 1824 Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) Papa-taoca-do-sul 
Passeriformes Linné, 1758 Thamnophilidae Swainson, 1824 Thamnophilus ruficapillus(Vieillot, 1816) Choca-de-chapéu-vermelho 
Passeriformes Linné, 1758 Thraupidae Cabanis, 1847 Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) Saíra-viúva 
Passeriformes Linné, 1758 Thraupidae Cabanis, 1847 Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)  Cabecinha-castanha  
Passeriformes Linné, 1758 Thraupidae Cabanis, 1847 Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)  Tiê-preto  
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Apêndice B (continua) - Espécies da avifauna que ocorre na região propostas para a PCH KM 19 no Rio dos Patos 
ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

Passeriformes Linné, 1758 Thraupidae Cabanis, 1847 Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)  Sanhaçu-cinzento  
Passeriformes Linné, 1758 Troglodytidae Swainson, 1831  Troglodytes musculus (Naumann, 1823) Corruíra  
Passeriformes Linné, 1758 Turdidae Rafinesque, 1815  Platycichla flavipes (Vieillot, 1818)   Sabiá-da-mata 
Passeriformes Linné, 1758 Turdidae Rafinesque, 1815  Turdus leucomelas (Vieillot, 1818) Sabiá-barranco  
Passeriformes Linné, 1758 Turdidae Rafinesque, 1815  Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)  Sabiá-laranjeira  
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) Guaracava-de-barriga-amarela 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Elaenia mesoleuca (Cabanis & Heine, 1859) Tuque 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Empidonomus varius (Vieillot, 1818) Peitica  
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)  Bem-te-vi-pirata 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) Suiriri-cavaleiro 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Mionectes rufiventris(Cabanis, 1846) Abre-asa-de-cabeça-cinza 

Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) 
Maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Myiophobus fasciatus (Müller, 1776) Filipe 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Phyllomyias burmeisteri (Cabanis & Heine, 1859) Piolhinho-chiador 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) Bem-te-vi 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)  Suiriri-pequeno 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) Alegrinho 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Tyrannus melancholicus(Vieillot, 1819) Suiriri 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) Primavera 
Passeriformes Linné, 1758 Tyrannidae Vigors, 1825 Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) Noivinha-branca 
Passeriformes Linné, 1758 Vireonidae Swainson, 1837  Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) Pitiguari  
Passeriformes Linné, 1758 Vireonidae Swainson, 1837  Hylophilus poicilotis(Temminck, 1822) Verdinho-coroado 
Passeriformes Linné, 1758  Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873 Conopophaga lineata (Wied, 1831)  Chupa-dente 

Pelecaniformes (Sharpe, 1891) Ardeidae Leach, 1820 Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) Garça-moura 
Pelecaniformes (Sharpe, 1891) Ardeidae Leach, 1820 Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) Maria-faceira 
Pelecaniformes (Sharpe, 1891) Phalacrocoracidae Reichenbach, 1850 Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) Biguá 
Pelecaniformes (Sharpe, 1891) Threskiornithidae Poche, 1904 Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) Curicaca 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810 Picidae Leach, 1820 Campephilus robustus (Lichtenstein, 1819) Pica-pau-da-cabeça-vermelha 
Piciformes Meyer & Wolf, 1810 Picidae Leach, 1820 Celeus flavescens (Gmelin, 1788) Pica-pau-de-cabeça-amarela 
Piciformes Meyer & Wolf, 1810 Picidae Leach, 1820 Colaptes campestris (Vieillot, 1818) Pica-pau-do-campo  
Piciformes Meyer & Wolf, 1810 Picidae Leach, 1820 Dryocopus galeatus (Temminck, 1822) Pica-pau-de-cara-canela 
Piciformes Meyer & Wolf, 1810 Picidae Leach, 1820 Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818)   Pica-pau-de-fronte-amarela 
Piciformes Meyer & Wolf, 1810 Ramphastidae Vigors, 1825 Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823)  Araçari-poca / Tucaninho 
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Apêndice B (continuação) - Espécies da avifauna que ocorre na região propostas para a PCH KM 19 no Rio dos Patos 
ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

Podicipediformes Fürbringer, 1888 Podicipedidae Bonaparte, 1831 Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) Mergulhão-caçador 
Strigiformes Wagler, 1830 Strigidae Leach, 1820 Megascops choliba (Vieillot, 1817) Corujinha-do-mato  
Strigiformes Wagler, 1830 Tytonidae Mathews, 1912  Tyto alba (Scopoli, 1769)  Coruja-da-igreja  

Tinamiformes Huxley, 1872  Tinamidae Gray, 1840 Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) Inhambuguaçu 
*espécies exóticas 
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A seguir é apresentada a lista das espécies de anurofauna potencialmente 

ocorrentes na área de influência da PCH KM 19 obtidos através da aplicação de questionários 

aos moradores locais e revisão bibliográfica.  

Apêndice C-1 (continua)- Anurofauna potencialmente ocorrente na área de influência da PCH KM 19. 

Família Espécie Nome popular Fonte dos Dados 

BUFONIDAE 

Chaunusictericus Sapo-cururu 
Entrevista; 

HIERT & MOURA (2007) 

Melanophryniscusgr. 

tumifrons 
Sapo 

Entrevista; 

PARANÁ (2006) 

CYCLORAMPHIDAE 

Odontophrynus 

americanos 
Rã-boi 

Entrevista; 

HIERT & MOURA (2007) 

Proceratophysavelinoi Sapo-boi 
Entrevista; 

HIERT & MOURA (2007) 

HYLIDAE 

Aplastodiscusperviridis Perereca 
PARANÁ, (2006); HIERT & 

MOURA (2007) 

Dendropsophusminutus Perereca HIERT & MOURA (2007) 

Hypsiboasfaber Sapo-ferreiro HIERT & MOURA (2007) 

Hypsiboasleptolineatus Perereca-de-pijama HIERT & MOURA (2007) 

Hypsiboasbischoffi Perereca HIERT & MOURA (2007) 

Hyspsiboasprasinus Perereca 
PARANÁ (2006); HIERT & 

MOURA (2007) 

Scinaxfuscovarius 
Perereca-de-

banheiro 

Entrevista; 

PARANÁ, (2006); HIERT & 
MOURA (2007) 

Scinax perereca Perereca 
PARANÁ, (2006); HIERT & 

MOURA (2007) 

Scinaxsqualirostris Perereca-bicuda HIERT & MOURA (2007) 

LEPTODACTYLIDAE 
Leptodactylusocellatus Rã-manteiga 

Entrevista; 

HIERT & MOURA (2007); 
PARANÁ (2009) 

Leptodactylusgracilis Rã HIERT & MOURA (2007) 

LEIUPERIDAE 
Physalaemuscuvieri Rã-cachorro HIERT & MOURA (2007) 

Physalaemusgracilis Rã-chorona HIERT & MOURA (2007) 

MICROHYLIDAE Elachistocleisovalis Rã-gota 
Entrevista; 

HIERT & MOURA (2007) 

Fonte: HIERT & MOURA (2007), PARANÁ (2006)e PARANÁ (2009). 
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A seguir é apresentada a lista das espécies de répteis potencialmente ocorrentes na 

área de influência da PCH KM 19 obtidos através da aplicação de questionários aos 

moradores locais e revisão bibliográfica.  

ApêndiceC-2 (continua): Fauna de répteis potencialmente ocorrentes na área de influencia da PCH KM 19. 

Ordem/Subordem Família Espécie 
Nome 
popular 

Referência 

SQUAMATA/ SAURIA 

SCINCIDAE Mabuia spp. Lagarto PARANÁ(2009) 

TEIIDAE 
Tupinambismeria

nae 
Teiú 

Entrevista; 

PARANÁ(2009) 

TROPIDURIDAE 
Tropidurustorqua

tus 
Calango PARANÁ(2006) 

POLYCHROTIDAE Anisolepisgrilli Lagartinho PARANÁ(2006) 

ANGUIDAE Ophiodesfragilis 
Cobra-de-

vidro 
PARANÁ(2006); 

IAP (2009) 

SQUAMATA/ 
AMPHISBAENIA 

AMPHISBAENIDAE 

Amphisbaenaprun

icolor 

Cobra-de-
duas 

cabeças 
PARANÁ(2006) 

Leposternonmicro

cephalum 

Cobra-de-
duas 

PARANÁ(2006) 

TESTUDINES CHELIDAE 

Phrynopswilliams

i 

Cágado do 
Iguaçu 

Entrevista; 

RIBAS & 
MONTEIRO-
FLHO (2002); 

PARANÁ (2006) 

Hydromedusatecti

fera 

Cágado-
pescoço-
de- cobra 

RIBAS & 
MONTEIRO-
FLHO (2002); 

PARANÁ(2006; 
2009) 

Platemysspxii   
RIBAS & 

MONTEIRO-
FLHO (2002) 

Liotyphlopsbeui 
Cobra-
cega 

PARANÁ(2006) 
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Apêndice C-2 (continuação): Fauna de répteis potencialmente ocorrentes na área de influencia da PCH KM 19. 

Ordem/Subordem Família Espécie 
Nome 
popular 

Referência 

TESTUDINES 

COLUBRIDAE 

Atractussp. 
Cobra-da-

terra 
PARANÁ(2006) 

Boirunamaculata Muçuarana PARANÁ(2006) 

Chironiusbicarinatus Cobra-cipó PARANÁ(2006) 

Chironiusexoletus Cobra-cipó PARANÁ(2006) 

Clelia rustica Muçuarana PARANÁ(2006) 

Helicopsinfrataeniatus 
Cobra-
d‟água 

PARANÁ(2006) 

Liophismiliaris 
Cobra-
d‟água 

Entrevista; 

PARANÁ(2006) 

Pseudoboahaasi Muçuarana PARANÁ(2006) 

Spilotespullatus Caninana PARANÁ(2006) 

Xenodonguentheri Boivepinha PARANÁ(2006) 

Xenodonneuwedii Boivepinha PARANÁ(2006) 

Thamnodynasteshypoconia 
Jararaca-do-

brejo 
PARANÁ(2006) 

Oxyrhopusclathratus Coral-Falsa PARANÁ(2006) 

Philodryasolfersii Cobra-verde 

Entrevista; 

PARANÁ(2006); 
IAP 2009) 

ELAPIDAE Micrurusaltirostris 
Coral - 

verdadeira 
PARANÁ(2006); 

IAP(2009) 

VIPERIDAE 

Bothropsalternatus Urutu 
Entrevista; 

PARANÁ(2006);  
IAP (2009) 

Bothropscotiara Cotiara PARANÁ(2006) 

Bothropsjararacussu Jararaca 
Entrevista; 

IAP (2009) 

Bothropsneuwied 
Jararaca-
pintada 

PARANÁ(2006) 

Crotalusdurissus Cascavel 

Entrevista; 

PARANÁ(2006);  
IAP (2009) 

Fonte: IAP (2009), PARANÁ (2006), PARANÁ (2009) e RIBAS & MONTEIRO-FLHO (2002). 
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O Apêndice C-3 apresenta o registro de 13 espécies de anfíbio endêmico relacionada 

com levantamento das espécies ocorrentes na Floresta Ombrófila Mista (FOM) por Conte 

(2010). 

 
Apêndice C-3 - Espécies de anfíbios endêmicas para a FOM no estado do Paraná, segundo Conte (2010). 

Família Espécie Localidade Tipo 
Distribuição no 

Paraná 

BUFONIDAE 

Dendrophryniscusstawiarskyi Bituruna, PR. 

Descrição da 
espécie baseada em 

apenas um 
indivíduo da 

localidadeTipo. 

Melanophryniscusvilavelhensis 

Parque Estadual de Vila 
Velha, Ponta Grossa, PR 

 

Registro apenas 
para a localidade 

tipo. 

CYCLORAMPHIDAE Proceratophrysbrauni 
São Francisco de Paula, 

RS. 

Além da localidade 
tipo a espécie foi 

registrada nos 
municípios de 

Candói, Fazenda 
Rio Grande, 

General Carneiro, 
Palmas, Pinhão e 

São João do 
Triunfo. 

HYLIDAE 

Hypsiboasleptolineatus 
Fortaleza dos Aparados, 

Cambará do Sul, RS. 

Registrada nos 
municípios de 

Candói, General 
Carneiro, 

Guarapuava, Pinhão 
e Palmas. 

Pseudiscardosoi 
São Francisco de Paula, 

RS. 

Apenas no 
município de 

Palmas. 

Sphaenorhynchussurdus Curitiba, PR. 

Registrada nos 
municípios 

deCuritiba e Tijucas 
do Sul. 

Fonte: CONTE (2010). 
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A elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Rica do Espirito 

Santo (IAP-b, 2003), localizado em Fenix, PR, inserido na bacia hidrográfica do Rio Ivaí, 

registrou no parque e arredores a ocorrência de 90 espécies de peixes, distribuídas em seis 

ordens e 24 famílias, sendo Characidae (21 espécies), Anostomidae (12 espécies), 

Pimelodidae (11 espécies), Loricariidae (7 espécies) e Cichlidae (5 espécies). 

Apêndice D-1 (continua) - Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de influência do 
Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo – Paraná. O ordenamento taxonômico segue Agostinho et al.(1997). 

As espécies assinaladas com o símbolo * são consideradas exóticas. 

Família/Espécie Nome popular 

ORDEM CHARACIFORMES 
CHARACIDAE 

Astyanax altiparanae (GARUTTI & BRISTKI, 2000) tambiu 
Astyanaxaff. fasciatus (CUVIER, 1819) lambari-do-rabo-vermelho 
Astyanaxaff. schubarti (BRITSKI, 1964) lambari-do-rabo-amarelo 
Astyanaxaff. eigenmanniorum (COPE, 1894) lambari 
Astyanaxaff. scabripinnis (EIGENMANN, 1914) lambari 
Moenkhausia intermedia (EIGENMANN, 1908) pequira 
Moenkhausia sanctae-filomenae (STEINDACHNER, 1907) pequira 
Hemigrammus marginatus (ELLIS, 1908) pequira 
Cheirodon notomelas (EIGENMANN, 1915) pequira 
Piabina argêntea (REINHARDT, 1866) pequira 
Hyphessobryconaff. callistus (BOULENGER, 1900) mato-grosso 
Bryconamericus stramineus (EIGENMANN, 1908) pequira 
Acestrorhynchus lacustris (REINHARDT, 1874) peixe-cachorro, bicuda 
Oligosarcus paranensis (MENEZES & GÉRY, 1983) peixe-cachorro, saicanga 
Galeocharax knerii (STEINDACHNER, 1879) peixe-cadela 
Galeocharax humeralis (VALENCIENNES, 1822) peixe-cadela 
Roeboidesparanensis (PIGNALBERI, 1975) dentudo 
Salminus maxillosus (VALENCIENNES, 1840) dourado 
Salminus hilarii (VALENCIENNES, 1829) tabarana 
Bryconor bignyanus (VALENCIENNES, 1849) piracanjuba, matrinchã, piraputanga 
Characidium fasciatus (REINHARDT, 1866) canivete 

SERRASALMIDAE 
Serrasalmus marginatus (VALENCIENNES, 1847) piranha 
Serrasalmus spilopleura (KNER, 1860) pirambeba 
Piaractus mesopotamicus (HOLMBERG, 1887) pacu 

ANOSTOMIDAE 
Leporinus elongatus (VALENCIENNES, 1849) piapara 
Leporinu sfriderici (BLOCH, 1794) piau 
Leporinus obtusidens (VALENCIENNES, 1847) piau, piavuçu 
Leporinus lacustris (CAMPOS, 1945) piau de lagoa, corró 
Leporinus octofasciatus (STEINDACHNER, 1917) ferreirinha 
Leporinus amblirhynchus (GARAVELLO & BRITSKI, 1987) piau 
Leporinus striatus (KNER, 1859) canivete 
Leporellus vittatus (VALENCIENNES, 1849) piava-japonesa, solteira 
Schizodon borelli (BOLENGER, 1895) piava 
Schizodon altoparanae (GARAVELLO & BRITSKI, 1990) piava 
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Apêndice D-1 (continuação) - Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de influência 
do Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo – Paraná. O ordenamento taxonômico segue Agostinho et 

al.(1997). As espécies assinaladas com o símbolo * são consideradas exóticas. 

Família/Espécie Nome popular 

Schizodon knerii (STEINDACHNER, 1875) piava, piau-branco, piau-canudo 
Schizodon nasutus (KNER, 1859) ximborê, campineiro 

ERYTHRINIDAE  
Hoplias malabaricus (BLOCH, 1794) traíra, lobo 
Hoplerythrinus unitaeniatus (SPIX, 1829) jeju 

PARODONTIDAE  
Apareiodon affinis (STEINDACHNER, 1879) canivete 
Apareiodon piracicabae (EIGENMANN, 1910) canivete 
Parodon tortuosos (EIGENMANN & NORRIS, 1900) canivete 

CURIMATIDAE  
Cyphocharax nagelli (STEINDACHNER, 1882) saguiru 
Cyphocharax modesta (CAMPOS & FERNÁNDEZ-YÉPEZ, 
1948) 

saguiru 

Steindachnerina insculpta (FERNÁNDEZ-YÉPEZ, 1948) saguiru 
PROCHILODONTIDAE 
Prochilodus lineatus (STEINDACHNER, 1882) curimba, curimbatá 

CYNODONTIDAE 
Rhaphiodon vulpinus (AGASSIZ, 1829) dourado-cachorro, dourado-facão 

ORDEM SILURIFORMES 

DORADIDAE 
Doraseigen manni (BOULENGER, 1895) armado 
Pterodoras granulosus (VALENCIENNES, 1833) armado 
Rhinodoras d’orbignyi (KRÖYER, 1855) armado 
Trachydoras paraguayensis (EIGENMANN & WARD, 1907) armadinho 

AUCHENIPTERIDAE 
Auchenipterus nuchalis (SPIX, 1829) cangati 
Parauchenipterus galeatus (LINNAEUS, 1766) cangati 

CENTROMOCHLIDAE 
Tatia neivae (IHERING, 1930) tatia, jundiá 

AGENEIOSIDAE 
Ageneiosus brevifilis (VALENCIENNES, 1840) manduvê 
Ageneiosus ucayalensis (CASTELNAU, 1855) manduvê 
Ageneiosus valenciennesi (BLEEKER, 1864) manduvê 

PIMELODIDAE 
Pimelodus blochii (VALENCIENNES, 1840) mandi 
Pimelodus maculatus (LACÉPÈDE, 1803) mandi 
Pimelodus ornatus (KNER, 1875) mandi 
Pimelodus fur (REINHARDT, 1874) mandi 
Pimelodella gracilis (VALENCIENNES, 1840) mandi-chorão 
Rhamdia sp. bagre 
Iheringichthys labrosus (KROEYER, 1874) bagre, mandi 
Hemisorubim platyrhynchos (VALENCIENNES, 1840) bagre, jurupoca 
Pseudoplatystoma corruscans (AGASSIZ, 1829) pintado 
Sorubim lima (SCHNEIDER, 1801) sorubim-lima, chinelo, jurupecê 
Pirinampus pirinampu (SPIX, 1829) barbado 

CLARIDAE 
Clariassp. * bagre-africano 
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Apêndice D-1 (continuação) - Espécies registradas na bacia hidrográfica do rio Ivaí, dentro da área de influência 
do Parque Estadual Vila Rica do Espirito Santo – Paraná. O ordenamento taxonômico segue Agostinho et 

al.(1997). As espécies assinaladas com o símbolo * são consideradas exóticas. 

Família/Espécie Nome popular 

TRICHOMYCTERIDAE 
Trichomycterus sp. candiru 

HYPOPHTHALMIDAE 
Hypophthalmus edentatus (SPIX, 1829) sardela, mapará, mandubi, moça 

CALLICHTHYIDAE  
Hoplosternum littorale (HANCOCK, 1828) Tamboatá 
Corydorassp. cascudinho 

LORICARIIDAE 
Hypostomus sp. (HASEMANN, 1911) cascudo 
Rhinelepis áspera (AGASSIZ, 1829) cascudo-preto 
Loricaria carinata (CASTELNAU, 1855) cascudo-chinelo 
Loricariichthy splatymetopon (ISBRUCKER & NIJSSEM, 1978) cascudo-chinelo 
Rineloricaria sp. cascudo 
Ancistrus cirrhosus (VALENCIENNES, 1840) cascudo 

HYPOPTOPOMATINAE limpa-vidro 
ORDEM GYMNOTIFORMES 

GYMNOTIDAE 
Gymnotus carapo(LINNAEUS, 1758) morenita, tuvira, sarapó 

STERNOPYGIDAE 
Eigenmannia virescens (VALENCIENNES, 1847) tuvira 
Eigenmannia trilineata (LOPEZ & CASTELLO, 1966) tuvira 

RHAMPHICHTHYIDAE 
Rhamphichthys rostratus (LINNAEUS, 1766) peixe-espada 

ORDEM PERCIFORMES 
SCIAENIDAE 
Plagioscion squamosissimus(HECKEL, 1840)* curvina, pescada-do-piaui 

CICHLIDAE 
Cichlassoma facetum(KULLANDER, 1983) acará-vovó 
Crenicichla lepidota (HECKEL, 1840) joaninha 
Crenicichla briskii(KULLANDER, 1982) joaninha 
Geophagus brasiliensis (QUOY & GAIMARD, 1824) acará 
Tilapia rendalli(BOULENGER, 1898)* tilápia 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 
POECILIIDAE 
Phallocerus caudimaculatus(HENSEL, 1868) barrigudinho, guaru 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES 
SYNBRANCHIDAE 
Synbranchus marmoratus(BLOCH, 1795) muçum 

*Espécies consideradas exóticas. 
Fonte: IAP, 2003. 
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As espécies de ictiofauna identificadas por Valduga (2010) são apresentadas a 

seguir. 

Apêndice D-2 - Ictiofauna registrada por Valduga (2010) no rio Corumbataí. Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí. 

Ordem Família Espécie 

Characiformes 

Erytrinidae Hopliasmala baricus(BLOCH, 1974) 

Characidae 

Astyanax altiparanae(GARUTTI 
&BRITSKI,2000) 
Astyanax bockmanni(VARI & 
CASTRO, 2007) 
Astyanax scabripinnis(JENYNS, 1842) 

Perciformes 
 

Cichilidae 
 

Geophagus brasiliensis (QUOY 
&GAIMARD,1824) 

Siluriformes 

Heptapteridae Rhamdia quelen(QUOY & GAIMARD, 824) 

Loricaridae 

Hypostomus ancistroides(IHERING, 1911) 
Hypostomus strigaticeps(REGAN, 1908) 
Hypostomus sp.1 (ZAWADZKI [COM. 
PESS.]*,2009) 
Hypostomus sp.2 (ZAWADZKI [COM. 
PESS.]*,2009) 
Hypostomus sp.3 (ZAWADZKI [COM. 
PESS.]*, 2009) 

* Zawadzki, C. H., 2009. 
Fonte: Valduga, 2010. 

 A seguir são apresentadas as espécies identificadas durante os estudos de campono 

corpo hídrico Rio dos Patos, divididas emduas ordens, sete famílias e 11 espécies no período 

de 04 a 07 de agosto de 2012. 
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Apêndice D-3- Lista de espécies encontradas nos pontos determinados, no Rio dos Patos no período de 04 a 07 
de agosto de 2012. 

Ordem Família 
Gênero / 

Espécie 
Pontos 

amostrados 

Frequência 
de captura 

(%) 

Hábito 
Alimentar 

Characiforme Parodontidae Apareiodon affinis PB08 12,5% Onívoro 

Characiforme Characidae Astyanax sp 
PB01, PB03, 
PB04, PB05, 
PB06 e PB08 

85,71% Onívoro 

Characiforme Cichlidae 
Geophagus 

brasiliensis 
PB04, PB06 e 

PB08 
42,85% Onívoro 

Siluriforme Loricariidae Harttia gracilis PB01 12,5% 
Onívoro/ 
Iliofágos 

Siluriforme Heptapteridae 
Heptapterus 

mustelinus 

(eigenmanní) 
PB01, PB06 28,57% Onívoro 

Characiforme Erhythyrinidae Hoplias malabaricus PB06 12,5% 
Ictiófago/ 
Carnívoro 

Siluriforme Loricaridae Hypostomus sp PB01 12,5% 
Onívoro/ 
Iliofágos 

Siluriforme Loricaridae 
Hypostomus 

punctatus 
PB01 e PB04 28,57% 

Onívoro/ 
Iliofágos 

Characiforme Characidae 
Oligosarcus 

paranensis 
PB05 e PB06 28,57% Ictiófago 

Siluriforme 
Trichomycteri

dae 
Trichomycterus sp. PB01 12,5% Onívoro 

Siluriforme Loricaridae Rineloricaria sp. PB01 12,5% 
Onívoro/ 
Iliofágos 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 
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Foram observadas no estudo 27 famílias de macroinvertebrados bentônicos no Rio 

dos Patos. 

 
Apêndice E - Lista de famílias de macroinvertebrados bentônicos registrados em três pontos amostrados na área 

de influência da PCH KM 19. Rio dos Patos. Prudentópolis – PR. 

FILO / Classe / Ordem FAMÍLIA PB06 PB07 PB08 

ANNELIDA     

Oligochaeta Tubificidae + - + 

MOLLUSCA     

Gastopoda 
Hydrobiidae + - + 

Lymnaeidae - - + 

ARTHROPODA     

Crustacea     

Decapoda Aeglidae + + + 

Arachnida Hydracarina - + + 

Insecta     

Ephemeroptera 

Baetidae + + + 

Leptophlebiidae + + - 

Leptohyphidae - - + 

Hydrophilidae + - - 

Psephenidae + + - 

Hemíptera Veliidae - - + 

Odonata 

Coenagrionidae + - + 

Calopterygidae - - + 

Gomphidae - - + 

Libellulidae + - - 

Plecoptera 
Perlidae + + - 

Gripopterygidae + + - 

Megaloptera Corydalidae + + - 

Diptera 

Chironomidae - + + 

Simuliidae + + - 

Blephariceridae + + - 

Lepidoptera Pyralidae - - + 

Trichoptera 

Calamoceratidae + + - 

Hydropsychidae + + - 

Leptoceridae + - + 

Total de famílias 18 14 15 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE F  

ESPÉCIES ARBÓREAS IDENTIFICADAS NA 

REGIÃO DA PCH KM 19 
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A seguir são apresentadas as espécies arbóreas encontradas na região de estudo. 

 

Apêndice F– Espécies arbóreas observadas na região de estudo 

Espécie Nome popular 

Annona palustris Chal-chal 
Araucaria angustifolia Pinheiro 

Britoa sellowiana Sete-capotes 
Caesalpinia ferrea Pau-ferro 

Caesalpinia peltophoroides Sibipiruna 
Campomanesia xanthocarpa Guabiroba 

Cassia bicapsularis Canudo-de-pito 
Cassia ferruginea Chuva-de-ouro 

Cassia macranthera Fedegoso 
Cassia multijulga Cassia-aleluia 
Chorisia speciosa Paineira 
Erythrina cristagali Corticeira 
Eugenia uniflora Pitangueira 
Gallesia gorarema Pau-de-alho 
Inga uruguensis Ingá 

Jacaranda mimosifolia Jacarandá-mimoso 
Jacaranda puberula Caroba 
Luehea divaricata Açoita-cavalo 
Mimosa scabrella Bracatinga 

Pinus eliotis Pinus 
Psidium catlleyanum Araçá 

Schinus terebinthifolius Aroeira-preta 
Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 
Tabebuia avellanedae Ipê-roxo 
Tabebuia ochracea Ipê-amarelo 

Tibouchina granulosa Quaresmeira 
Vitex megapotamica Tarumã 

Fonte: Elaboração Própria. 
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APÊNDICE G  

     QUESTIONÁRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO 

DA BIODIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA E 

HERPETOFAUNA  
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CARACTERIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
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APÊNDICE H - CARACTERIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS ATINGIDOS 

Os trabalhos junto aos proprietários atingidos pela PCH KM 19 se iniciaram em 

2011 com as primeiras visitas para esclarecer as características técnicas do empreendimento e 

estabelecer parcerias e contratos de compromisso de compra e venda de terras com os 

atingidos. Desde então foram realizadas inúmeras visitas à região e realizadas várias reuniões, 

tanto por propriedade como coletivas, em pontos de encontros comuns para a comunidade 

local, como igrejas e galpões. 

Os contatos foram iniciados com alguns proprietários que firmaram contrato e 

indicaram seus amigos e vizinhos, assim atingindo toda a extensão das áreas que o 

empreendimento irá ocupar.  

O conjunto de fotos nas figuras 1, 2 e 3 ilustram essa fase de visitação. 

 
Figura 1 - Visitas aos proprietários atingidos – fase de esclarecimento e negociação 

Foto: ENERBIOS, 2011 
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Figura 2 - Visitas aos proprietários atingidos – fase de esclarecimento e negociação 

Foto: ENERBIOS, 2011 
 
 

 
Figura 3 - Visitas aos proprietários atingidos – fase de esclarecimento e negociação 

Foto: ENERBIOS, 2011 
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Durante os levantamentos de campo realizados em 2012 pela equipe de campo, 

foram realizadas entrevistas e a caracterização da região que será implantada a PCH KM 19, 

cujos resultados são apresentados na Caracterização do Meio Socioeconômico (Capítulo 6). 

A caracterização das propriedades da Área Diretamente Afetada pela PCH KM 14 

foi realizada a partir de consulta individual a cada proprietário atingido durante as oficinas 

realizadas (Figura 4) que antecederam a Audiência Pública convocada pela Prefeitura 

Municipal de Prudentópolis, que ocorreu em 20 de janeiro de 2014 (Figura 5).  

Na ocasião foram confirmadas as divisas das propriedades, os proprietários e a 

caracterização de cada área, cujos resultados são apresentados nos itens a seguir. 

 
Figura 4 - Oficinas de convocação para a Audiência Pública de Prudentópolis 

ENERBIOS, 2014 
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Figura 5 - Audiência Pública de Prudentópolis ocorrida em 20/01/2014 

ENERBIOS, 2014 

A Figura 6 contém o traçado aproximado dos limites das propriedades afetadas, 

com todas as estruturas necessárias para a instalação da PCH KM 19. A seguir é apresentada a 

caracterização de cada propriedade. 

As propriedades tem como semelhança ainda não possuírem a reserva legal 

delimitada e terem como proprietários pequenos agricultores que residem na região desde 

seus antepassados.  
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Figura 6 – Limites das propriedades atingidas pelo empreendimento 
Fonte: Elaboração própria 
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 Propriedades 01 – Oscar Rickli (Matrícula n.º 1.205) 

 
Figura 7 – Propriedade 01 – Oscar Rickli 

Fonte: Elaboração própria 

A propriedade possui apenas atividades de agricultura, com soja, milho e feijão na 

área plana, acima da encosta, não sendo atingidas pelo empreendimento. Trabalham apenas 

membros da família do proprietário. 

Não há benfeitorias na propriedade e o proprietário reside na região desde sempre. 

A vegetação na encosta encontra-se preservada, com vegetação em estágio 

avançado, essa área é considerada de preservação permanente devido a declividade maior que 

45º.Um pequeno afluente do rio dos patos desce por essa encosta. 
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A PCH atingirá uma pequena área de 2,1 ha, sendo deste total atingido, 14,5% 

destinados a um Canteiro de Obras, caracterizado como temporário, quase sem alteração da 

calha natural do Rio dos Patos, para a formação do reservatório e construção das estruturas da 

barragem.  

 Propriedades 02 – Inê Rickli 

 
Figura 8 – Propriedade 02 – Inê Rickli 

Fonte: Elaboração própria 

A propriedade destina-se apenas à criação de gado, cuidado por membros da 

família. Não há benfeitorias na propriedade.  

Será atingida uma área total de 1,0 ha pelo empreendimento da PCH, sendo deste 

total 68,8 % destinado a uma área de Bota Fora, caracterizada como temporária, não sendo 

atingidas benfeitorias ou culturas. Nessa propriedade estará localizada a ponte que ligará as 

duas margens do Rio dos Patos.  

A Área de Preservação Permanente (APP) do rio encontra-se com vegetação em 

estágio médio e a APP de declividade possui trechos sem vegetação, dois pequenos afluentes 

do rio dos Patos descem a encosta. 
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 Propriedades 03 – Tadeu Musyka (Matrícula n.º 7.299) 

 
Figura 9 – Propriedade 03 – Tadeu Musyka 

Fonte: Elaboração própria 

O proprietário da área registado no Cartório de Imóveis faleceu há alguns anos e 

ainda não foi realizado o inventário para divisão da propriedade. A área possui 18,8 ha, sendo 

atingida uma pequena área de 1,1 ha para a formação do reservatório, área muito pequena 

devido ao rio ser muito encaixado nesse trecho. 

A propriedade é arrendada para um proprietário da região que mantém apenas 

atividades de agricultura de soja, milho e feijão.  

Não há benfeitorias na propriedade. 

A propriedade possui uma vegetação em estágio avançado na APP do rio e de 

declividade, além de alguns remanescentes em estágios iniciais de regeneração. Um pequeno 

afluente desce a encosta até o rio dos patos. 
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 Propriedades 04, 05 e 06 – Ricardo Luis Beraldo (Matrículas n.º 3.108, 16.686 e 

4.459, respectivamente) 

 
Figura 10 – Propriedade 04 – Ricardo Luis Beraldo 

Fonte: Elaboração própria 

 
Figura 11 – Propriedade 05 – Ricardo Luis Beraldo 

Fonte: Elaboração própria 



RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS 
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19 
 

 
RT -CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR  APÊNDICE  H -  10 

 
Figura 12 – Propriedade 06 – Ricardo Luis Beraldo 

Fonte: Elaboração própria 

As propriedades 04, 05 e 06 pertencem ao Ricardo Luis Beraldo, o parceiro local 

da PCH KM 19. É nessa propriedade que está localizado o Salto Sete, famosa queda na 

região, e a pousada Salto Sete, aproveitamento turístico do sr. Beraldo. 

Apenas uma pessoa reside na propriedade 06, onde esta localizada a pousada, 

sendo o responsável pelas três áreas. 

Além do aproveitamento turístico, a área é destinada á agricultura de soja, milho e 

feijão. Nenhuma área útil será atingida pelo empreendimento, nem tão pouco o salto sete, 

formado por um afluente do rio dos patos. 

A vegetação da APP do rio e de declividade encontra-se em estágio avançado de 

regeneração, dois afluentes descem a encosta, com vegetação marginal.  

A área total atingida pelo empreendimento da PCH no conjunto de propriedades 

será de apenas 1,7 ha, devido ao rio ser muito encaixado nesse trecho. 
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 Propriedade 07 – Mário Onesko (Matrícula n.º 2.748) 

 
Figura 13– Propriedade 07 – Mário Onesko 

Fonte: Elaboração própria 

A propriedade não possui atualmente nenhum  uso, nem benfeitoria, sendo 

completamente coberta por vegetação em estágio médio e avançado de regeneração.  

A área atingida será de 1,2 ha para a construção do canal de adução e acessos.  

Serão construídas duas galerias para os afluentes que descem a encosta nessa propriedade e 

ponte para a transposição da fauna terrestre. 
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 Propriedade 08 – Paulo Onesko 

 
Figura 14– Propriedade 08 – Paulo Onesko 

Fonte: Elaboração própria 

A propriedade não possui atualmente nenhum uso, nem benfeitoria, sendo 

completamente coberta por vegetação em estágio médio e avançado de regeneração.  

A área total atingida será de 2,8 ha para a construção do canal de adução e 

acessos, e uma área de Bota Fora, correspondente a 25,4% do total atingido.  Serão 

construídas duas galerias para os afluentes que descem a encosta nessa propriedade e ponte 

para a transposição da fauna terrestre. 
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 Propriedade 09 – Miguel Bogdanowicz (Matrícula n.º 3.893) 

 
Figura 15– Propriedade 09 – Miguel Bogdanowicz 

Fonte: Elaboração própria 

O proprietário possui propriedades acima da encosta dessa área com cultivo de 

feijão, milho e tanque de piscicultura, também residindo nessa outra área. Nessa área 

atualmente não há uso, sendo destinada apenas a lazer.  

A área está com vegetação em estágio médio de regeneração, possuindo um 

pequeno lago próximo ao rio dos patos.  

A área atingida será de 0,4 ha para a construção do canal de adução e acessos. 
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 Propriedade 10 – Laura Bogdanowicz 

 
Figura 16– Propriedade 10 – Laura Bogdanowicz 

Fonte: Elaboração própria 

A propriedade tem apenas um percentual de sua área utiliza para pastagem, 

ocupando 1 pessoa, membro da família do proprietário. O restante da área está com vegetação 

em estágio médio de regeneração. 

A área atingida será de 0,6 ha para a construção do canal de adução e acessos. 

 

 Propriedade 11 – Nahutmez 

A propriedade não possui atualmente nenhum uso, nem benfeitoria, sendo 

parcialmente coberta por vegetação em estágio médio e avançado de regeneração e possuindo 

pequena área devastada, onde será localizada uma área de Bota Fora, que representará uma 

área temporariamente atingida de 0,7 ha. 

A área atingida será de 1,2 ha para a construção do canal de adução e acessos.  Serão 

construídas duas pontes para a transposição da fauna terrestre. 
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Figura 17– Propriedade 11 – Nahutmez 

Fonte: Elaboração própria 

 Propriedade 12 – Pedro Kuzma (Matrícula n.º 19.666) 

 
Figura 18– Propriedade 12 – Pedro Kuzma 

Fonte: Elaboração própria 
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A propriedade possui apenas atividades de agricultura com  milho e 1 pessoa que 

reside na área. As atividades agrícolas ocupam 1 membro da Família do proprietário.  

A área atingida será de 0,4 ha para a construção do canal de adução e acessos. 

 

 Propriedade 13 – José Carlos Kuzma 

 
Figura 19– Propriedade 13 – José Carlos Kuzma 

Fonte: Elaboração própria 

 

A propriedade possui apenas atividades de agricultura com milho e feijão, 

empregando 4 pessoas na propriedade, membros da família do proprietário. 

A área possui sua porção central ocupada com os cultivos agrícolas realizados 

pelo proprietário, e em suas extremidades, beirando o Rio dos Patos e oposta, possui uma 

concentração maior de cobertura vegetal em estágio médio e avançado de regeneração. 

A área atingida não percorre por nenhuma moradia ou benfeitoria, totalizando 

uma pequena área de 0,2 ha, destinadas a construção do canal de adução e acessos.  
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 Propriedade 14 – Francisco Lessi (Matrícula n.º 3.131) 

 
Figura 20– Propriedade 14 – Francisco Lessi 

Fonte: Elaboração própria 

 

A propriedade não possui atualmente nenhum uso, nem benfeitoria, sendo a área 

coberta por vegetação em estágio pioneiro em sua maioria. 

A área atingida será de 0,6 ha para a construção do canal de adução e acessos. 
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 Propriedade 15 Domingos Lessi (Matrícula n.º 7.496) 

 
Figura 21– Propriedade 15 – Domingos Lessi 

Fonte: Elaboração própria 
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Nessa propriedade são realizadas atividades de agricultura, através do feijão e 

milho, e pecuária, com 10 cabeças de gado. Trabalham apenas dois membros da família. Os 

proprietários residem no local e possuem a propriedade desde sempre. 

O proprietário ainda informou não haver hipoteca nessa área. 

A área será atingida, não só pela construção do canal de adução e acessos, como 

também uma área destinada para bota fora, que será instalada na região da propriedade, 

totalizando 3,1 ha de área atingida. 

 Propriedade 16 – Pedro Besusko (Matrícula n.º 14.850) 

 
Figura 22– Propriedade 16 – Pedro Besusko 

Fonte: Elaboração própria 
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A propriedade é destinada para a pecuária, criação de 40 cabeças de gado, não 

possuído atividades ligadas ao comércio e a agricultura. Os trabalhadores são três, todos 

membros da família proprietária, então não existem registros de meeiros, arrendatários, 

posseiros e empregados (temporários ou permanentes). 

Na área atingida não existe nenhuma moradia, também não há cultura ou 

benfeitoria e não há local destinado a Reserva Legal. O dono, Sr. Pedro não reside na mesma, 

mas mora na região desde seu nascimento. 

Pode-se observar área de vegetação na mata ciliar do Rio dos Patos de apenas 

10 m, e nas demais partes, áreas de pastagem. Também existem afluentes intermitentes e um 

lago perene na área. 

A área atingida será de 1,0 ha para a construção do canal de adução e acessos. 

 Propriedade 17 – Mário Ternouski (Matrícula n.º 6.590)  

 
Figura 23– Propriedade 17 – Mário Ternouski 

Fonte: Elaboração própria 
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A propriedade é destinada para o cultivo agrícola, culturas de milho e feijão, 

assim não há atividades ligadas ao comércio e a pecuária. São registrados três membros da 

família proprietária que realizam os trabalhos na agricultura, assim não existem colaboradores 

meeiros, arrendatários, posseiros e empregados (temporários ou permanentes). 

Na área atingida não existe nenhuma moradia, área de cultura ou benfeitoria. O 

proprietário não reside no local. Não há área destinada à Reserva Legal. Pode-se observar área 

de vegetação com função de mata ciliar para o Rio dos Patos sendo faixas de 12 e 30 m, a 

grande porção dessa terra possui vegetação em estágio inicial de regeneração. Há também 

dois afluentes do rio dos Patos intermitentes. 

Inserido na área se encontrará as instalações e estruturas da casa de força da PCH 

KM 19, totalizando juntamente com áreas atingidas pela construção do canal de adução e 

acessos, e pequena participação de uma área de canteiro de obras, uma área atingida de 1,1 ha. 

 Propriedade 18 – Lademiro Muzeka (Matrícula n.º 1.290)  

 
Figura 24– Propriedade 18 – Lademiro Muzeka 

Fonte: Elaboração própria 
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A propriedade é utilizada para produção de feijão e milho. Não há utilização da 

propriedade para comércio ou pecuária. Nesta propriedade trabalha apenas o próprio 

proprietário e não há residências, nem mesmo o proprietário reside no local. A propriedade 

não possui meeiros, empregados temporários e permanentes, arrendatários ou posseiros. 

A propriedade é predominantemente utilizada para agricultura com uma área com 

vegetação em estágio inicial de regeneração, possuindo, em minoria, vegetação em estágio 

médio cumprindo a função de mata ciliar do Rio dos Patos e alguns afluentes. Não há 

previsão ou área destinada à Reserva Legal. 

A área atingida será de 1,1 ha para a construção de acessos, e para implementação 

de duas áreas temporárias, uma destinada a um canteiro de obras e outra a uma área de bota 

fora, ambas representando 92,9% do total de área atingida. 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Físico (continua) 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO 
DO IMPACTO 

NAT  FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV  MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

Água 

Alteração da dinâmica do 
ambiente 

N DIR ADA OP 3 3 3 3 3 2 CT 17 
Altamente 
Significativo 

Alteração da qualidade de 
água superficial 

N DIR ADA IN/OP 2 2 3 1 3 2 MI/CT 13 
Significância 
Moderada 

Alteração da quantidade 
de água superficial 

N DIR ADA IN/OP 3 1 3 2 2 3 CT/MI 14 
Altamente 
Significativo 

Alteração no balanço 
hídrico 

N DIR AID OP 1 2 2 1 2 3 CT 11 
Significância 
Moderada 

Alteração do fluxo de 
recarga da água 
subterrânea 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Alteração da qualidade de 
água subterrânea 

N DIR ADA IN/OP 1 2 1 1 2 1 MI/CT 8 
Pouco 

Significativo 
Alteração no nível do 

aquífero 
I - ADA - - - - - - - - 0 Inexistente 

Alteração da quantidade 
de água subterrânea 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Alteração nos usos da 
água 

P IND  ADA OP 1 3 3 1 1 1 PT 10 
Significância 
Moderada 

Aumento do 
assoreamento das águas 

superficiais 
N DIR ADA OP 1 3 3 1 1 2 CT 11 

Significância 
Moderada 

Ecotoxicidade N IND ADA OP 1 3 1 3 3 1 CT 12 
Significância 
Moderada 

Eutrofização e floração N DIR ADA OP 2 3 1 2 3 1 CT 12 
Significância 
Moderada 

Clima 

Alteração do microclima: 
precipitação e 
temperatura 

N D ADA OP 1 3 2 1 1 3 CT 11 
Significância 
Moderada 

Alterações dos padrões de 
vento 

N D AID OP 1 3 2 1 1 3 CT 11 
Significância 
Moderada 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Físico (continuação) 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO DO 

IMPACTO 
NAT  FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV  MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

Geologia / 
Geomofologia 

Alteração das caracteres-
ticas dinâmica do relevo 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Alteração das condições 
geotécnicas 

N DIR ADA IN 2 1 1 2 3 1 CT 10 
Significância 
Moderada 

Alterações De Jazidas 
Minerais 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Comprometimento de 
cavidades naturais 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Sismicidade I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Solo 

Alterações da estrutura do 
solo 

N IND ADA IN 2 1 1 2 2 2 CT 10 
Significância 
Moderada 

Alteração da fertilidade do 
solo (NPK, MO, pH 
micronutrientes.) 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Alteração do uso do solo N DIR ADA IN/OP 3 3 3 2 2 3 CT/MI 16 
Altamente 
Significativo 

Compactação do solo N DIR ADA IN 3 2 1 1 1 1 MI 9 
Pouco 

Significativo 

Diminuição da capacidade 
de regeneração do meio 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Erosão nas encostas N DIR ADA IN 1 1 1 1 2 2 MI/CT 8 
Pouco 

Significativo 

Erosão superficial N DIR ADA IN 1 1 1 1 2 2 MI/CT 8 
Pouco 

Significativo 

Impermeabilização do solo I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Ar 
Alteração da qualidade do 
ar e geração de ruídos 

N DIR ADA IN 3 1 1 1 1 2 MI/CT 9 
Pouco 

Significativo 
Fonte: Elaboração própria.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO BIÓTICO
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Biótico (continua) 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO 
DO IMPACTO 

NAT  FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV  MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

Fauna 

Alteração da 
composição da fauna  

N DIR AID IN/OP/DE 2 3 1 2 3 1 MI/CT 12 
Significância 
Moderada 

Aparecimento de 
espécies exóticas  

N IND AII IN/OP/DE 2 3 1 2 3 2 MI/CT  13 
Significância 
Moderada 

Aparecimento de 
vetores  

N DIR AID IN/OP 1 2 1 2 2 1 MI/CT 9 Pouco Significativo 

Atropelamento de 
animais 

N IND AII IN/DE 1 1 1 1 2 1  MI/CT 7 Pouco Significativo 

Aumento da Caça N IND AID IN 2 2 1 1 2 1  MI/CT 9 Pouco Significativo 

Desequilíbrio 
ecológico 

N IND AII IN/OP/DE 3 3 3 2 3 2 MI/CT 16 
Altamente 
Significativo 

Destruição de 
Habitats 

N IND ADA IN/OP/DE 3 3 1 2 3 2 MI/CT 14 
Altamente 
Significativo 

Dispersão de Espécies N DIR AII IN 2 2 1 2 2 1  MI/CT 10 
Significância 
Moderada 

Empobrecimento 
Genético 

N IND AII IN/OP 2 3 3 1 2 2 MI/CT  13 
Significância 
Moderada 

Espécies endêmicas, 
raras ou ameaçadas  

N IND AII IN/OP 1 3 1 1 3 2  MI/CT 11 
Significância 
Moderada 

Interrupção da 
migração de peixes  

N DIR AID OP 3 3 2 3 3 3 MI/CT 17 
Altamente 
Significativo 

Isolamento de 
populações 

N DIR AID IN/OP 3 2 1 2 3 1 MI/CT  12 
Significância 
Moderada 

Mortandade de peixes  N DIR ADA IN/OP/DE 3 1 1 3 3 2 MI/CT 13 
Significância 
Moderada 

Prejuízo de outros 
animais aquáticos  

N DIR AID IN/OP/DE 2 1 3 2 2 2 MI  12 
Significância 
Moderada 

Redução de estoques 
populacionais  

N DIR AID IN/OP 2 2 3 2 3 2 MI/CT  14 
Altamente 
Significativo 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Biótico (continuação) 

SUBGRUPO 
INDENTIFICAÇÃO DO 

IMPACTO 
NAT  FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV  MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

Flora 

Alterações em áreas de 
ocorrência de espécies 
endêmicas raras ou 

ameaçadas. 

P IND AID IN/OP 2 1 1 1 2 2 MI 9 Pouco Significativo 

Contaminação biológica 
(exóticas) 

N DIR ADA IN 3 3 3 2 2 2 CT 15 
Altamente 
Significativo 

Diminuição da abundância de 
espécies 

N IND AID IN 1 1 1 1 2 1 MI 7 Pouco Significativo 

Diminuição de área de 
ocorrência de espécies nativas 

N DIR ADA IN 2 1 1 2 3 1 MI 10 
Significância 
Moderada 

Efeito de borda P DIR AID IN/OP 1 1 3 2 2 2 CT 11 
Significância 
Moderada 

Contribuição para a extinção 
das espécies 

N DIR ADA IN 1 1 1 1 1 2 MI 7 Pouco Significativo 

Fragmentação de habitats - 
isolamento 

N IND ADA IN 1 1 1 1 1 1 MI 6 Pouco Significativo 

Perda da conexão entre 
fragmentos 

N IND ADA IN 1 1 1 1 1 1 CT 6 Pouco Significativo 

Insularização (Formação de 
áreas isoladas) 

N IND ADA IN 2 2 1 1 1 1 CT 8 Pouco Significativo 

Invasão de espécies mais 
adaptadas 

N IND AID OP 2 2 1 1 1 2 CT 9 Pouco Significativo 

Mudança de paisagem 
(Ambiente) 

P DIR ADA IN/OP 2 1 3 2 1 2 MI/PT 11 
Significância 
Moderada 

Perda da diversidade biológica N DIR ADA OP 1 1 1 2 1 1 MI/CT 7 Pouco Significativo 
Perda da cobertura vegetal 
nativa (Floresta, campo) 

N DIR ADA OP 1 1 1 2 1 1 MI 7 Pouco Significativo 

Redução da variabilidade 
genética 

N IND AII OP 1 1 1 1 1 1 MI/CT 6 Pouco Significativo 

Fonte: Elaboração própria.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO ANTRÓPICO
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico (continua) 

SUBGRUPO 
IDENTIFICAÇÃO 
DO IMPACTO 

NAT FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

Aspectos 
sociais e 
culturais 

Geração de emprego 
e renda 

P DIR AII 
PL/IN/
OP 

3 3 3 3 3 3 
PT/M
I/CT 

18 
Altamente 
Significativo 

Alteração das 
condições de 

qualidade de vida 
P DIR AII IN/OP 2 3 3 2 2 3 PT 15 

Altamente 
Significativo 

Alteração das 
relações sociais 

N DIR AID IN/OP 3 2 1 1 1 1 MI 9 Pouco Significativo 

Alteração dos 
elementos culturais 

P DIR AII IN/OP 3 1 3 2 2 3 
MI/ 
CT 

14 
Altamente 
Significativo 

Atividades 
econômicas do 
setor primário 

Alteração das 
atividades agrícolas 

e pesqueiras 
P IND AID IN/OP 3 3 3 1 2 3 PT 15 

Altamente 
Significativo 

Alteração de áreas e 
atividades agrícolas 

N DIR ADA IN/OP 3 3 3 1 1 2 MI 13 
Significância 
Moderada 

Atividades 
econômicas do 

setor 
secundário 

Alteração da 
produção de 

unidades industriais 
P DIR AII OP 1 3 3 1 2 3 PT 13 

Significância 
Moderada 

Alteração das 
atividades 
industriais 

P DIR AII OP 1 3 3 1 2 3 PT 13 
Significância 
Moderada 

Atividades 
econômicas do 
setor terciário 

Alteração das 
atividades 

comerciais e de 
serviços 

P DIR AII 
PL/IN/
OP 

3 3 3 2 2 3 PT 16 
Altamente 
Significativo 

Alterações das 
atividades do setor 
terciário (turismo) 

P DIR AII 
PL/IN/
OP 

2 3 3 1 2 2 PT 13 
Significância 
Moderada 

Alteração das 
finanças municipais 

P DIR AII IN/OP 2 3 3 1 2 3 PT 14 
Altamente 
Significativo 

Educação, 
recreação e 

lazer 

Alteração da 
demanda por 

escolas 
N IND AII IN/OP 1 2 1 1 1 1 MI 7 Pouco Significativo 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico (continuação) 

SUBGRUPO 
IDENTIFICAÇÃO 
DO IMPACTO 

NAT FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

Educação, 
recreação e 

lazer 

Maior procura por 
centros de lazer 

P DIR AID OP 3 3 3 2 2 1 PT 14 
Altamente 
Significativo 

Infraestrutura 
regional 

Alteração do sistema 
de telecomunicações 

N DIR AII IN/OP 2 1 3 1 1 1 MI 9 
Pouco 

Significativo 
Alteração do sistema 
de transmissão e 
distribuição de 
energia elétrica 

P DIR AII OP 2 3 3 2 2 3 PT 15 
Altamente 
Significativo 

Infraestrutura 
regional 

Alteração do sistema 
de viário, incluindo 
rodovias, ferrovias, 

hidrovias e 
aeroportos 

P DIR AID IN 3 1 3 1 3 1 MI 12 
Significância 
Moderada 

Núcleos 
populacionais 

Alterações das 
condições de 

abastecimento e 
comercialização 

P DIR AID IN/OP 3 1 3 2 2 1 PT 12 
Significância 
Moderada 

Alterações na rede de 
polarização regional 

P DIR AII OP 2 2 3 2 2 1 PT 12 
Significância 
Moderada 

Criação de pólos de 
atração com o 

consequente aumento 
da demanda de 
serviços e 

equipamento sociais 

N IND AII OP 1 3 3 1 1 1 MI 10 
Significância 
Moderada 

Inundação de áreas 
urbanas 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Patrimônio 
cultural, 
histórico, 

arqueológico e 
paisagístico 

Desaparecimento/ 
descaracterização de 
monumentos, prédios 
e sítios com valor 
cultural e histórico 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico (continuação) 

SUBGRUPO 
IDENTIFICAÇÃO 
DO IMPACTO 

NAT FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

Patrimônio 
cultural, 
histórico, 

arqueológico e 
paisagístico 

Desaparecimento de 
sítios com valor 
arqueológico e 
paisagístico 

N DIR AID IN 1 1 3 3 3 3 
CT/M
I 

14 
Altamente 
Significativo 

Populações 
indígenas, 

quilombolas e 
outras 

populações 
tradicionais 

Alteração da 
organização social 

vigente 
I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Alteração dos 
elementos culturais 
das populações 
tradicionais 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Transferência 
compulsória de 
populações 
indígenas 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Saúde pública 

Alteração da 
demanda para a rede 
médico - hospitalar 

N IND AII IN 3 1 1 1 1 1 MI 8 
Pouco 

Significativo 

Alterações que 
possibilitem focos 

de moléstias 
diversas 

N DIR AII IN 1 1 1 1 1 1 MI 6 
Pouco 

Significativo 

Aumento da Pressão 
de Agravos à Saúde 

N IND AII IN 1 3 3 1 3 2 MI 13 
Significância 
Moderada 

Potencialidade de 
acidentes com a 
população local e 

temporária 

N DIR AID IN/OP 1 3 3 1 1 1 MI 10 
Significância 
Moderada 
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Matriz de Impactos Ambientais para o Meio Antrópico (continuação) 

SUBGRUPO 
IDENTIFICAÇÃO 
DO IMPACTO 

NAT FORMA ABRAN FASE PROB DUR PER MAG IMP REV MED SOMA SIGNIFICÂNCIA 

Situação 
demográfica 
rural e urbana 

Alteração das 
condições 

habitacionais na fase 
de construção de 

obras 

N DIR AID IN 3 1 1 1 1 1 MI 8 
Pouco 

Significativo 

Transferência 
compulsória da 
população afetada 

I - - - - - - - - - - 0 Inexistente 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO I  

REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL - RLA 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
DOCUMENTO DESTINADO À FORMALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO PARA TODAS AS MODALIDADES DE LICENCIAMENTO DE 

ATIVIDADES POLUIDORAS, DEGRADANTES E/OU MODIFICADORAS DO MEIO AMBIENTE 
RLA  

 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

     

 
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ 

Diretoria de Controle de Recursos Ambientais 

01 – USO DO IAP 
01 PROTOCOLO SID 

02 – IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
02 RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA) OU NOME (PESSOA FÍSICA) 
ENERBIOS Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda. 

03 CNPJ OU CPF/MF 04 INSCRIÇÃO ESTADUAL PESSOA JURÍDICA OU RG PESSOA FÍSICA 

08.929.115/0001-77 ISENTO 
05 ENDEREÇO COMPLETO 06 BAIRRO 

Rua Professor Macedo Filho, 175 Bom Retiro 
07 MUNICÍPIO/UF 08 CEP 09 TELEFONE  PARA CONTATO 
Curitiba 80520-340 (41) 3023-4344 

03 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA SOLICITAÇÃO 
10 SOLICITAÇÃO DE  LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA (TIPO DE EMPREENDIMENTO) 

Pequena Central Hidrelétrica KM 19 

04 – REQUERIMENTO 
 

AO SENHOR 
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ 
CURITIBA - PARANÁ 
 
O REQUERENTE SUPRA CITADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE À PRESENÇA DE V.S., REQUERER EXPEDIÇÃO DE(A): 
 

12  MODALIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL - DLAE  AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA 

  LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS X LICENÇA PRÉVIA - LP 
 LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI  LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

RENOVAÇÃO DE:   DLAE  LAS  LI  LO REGULARIZAÇÃO DE   LAS  LO 
 

CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES DAS INFORMAÇÕES CADASTRADAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. 
 

DECLARA, OUTROSSIM, QUE CONHECE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS NORMAS PERTINENTES AO LICENCIAMENTO 
REQUERIDO, COMPROMETENDO-SE A RESPEITÁ-LA. 
 

NESTES TERMOS 
PEDE DEFERIMENTO 
 

13 LOCAL E DATA 

 
14 ASSINATURA DO REQUERENTE 

 
05 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (SE HOUVER) 
15 NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 16 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni Engenheiro Eletricista 

17 NO REGISTRO NO CREA 18 REGIÃO 19 POSSUI PENDÊNCIAS TÉCNICAS OU LEGAIS? 

6.908 - D/PR PR SIM  NÃO X TIPO  
06 – RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS 
20 POSSUI DÉBITOS AMBIENTAIS? SIM  NÃO X 21 FORMA DE ENTREGA DA LICENÇA  

22 ESCRITÓRIO REGIONAL DO IAP DE : Curitiba 

23  DOCUMENTOS E TAXA AMBIENTAL CONFERIDOS POR: (NOME, CARIMBO E ASSINATURA)  24 DATA 

  

VIA ÚNICA - A SER ANEXADA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
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ANEXO II  

    CADASTRO SIMPLIFICADO PARA OBRAS 

DIVERSAS - COD 

 

 

 

 

 

 



  

CADASTRO SIMPLIFICADO PARA OBRAS DIVERSAS 

DOCUMENTO DESTINADO AO CADASTRAMENTO DE OBRAS DIVERSAS 
COD 

 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

 
DIRETORIA DE CONTROLE DE 

RECURSOS AMBIENTAIS 
 

01 USO DO IAP 
01 PROTOCOLO SID 

 

02 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE  

02 RAZÃO SOCIAL 03 CGC 

ENERBIOS Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda. 08.929.115/0001-77 
04 INSCRIÇÃO ESTADUAL 05 TELEFONE (DDD - NÚMERO) 06 FAX (DDD - NÚMERO) 
ISENTO (41) 3023-4344 (41) 3023-4344 
07 ENDEREÇO 

Rua Professor Macedo Filho, 175 

08 BAIRRO 09 MUNICÍPIO/UF 10 CEP 

Bom Retiro Curitiba/PR 80520-340 

11 NOME  PARA CONTATO 12 CARGO 13 FONE PARA CONTATO  

Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni Diretor (41) 3023-4344 

03 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA 

14 NOME 15 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni Engenheiro Eletricista 

16 N
O

 CADASTRO NO CONSELHO DE CLASSE  17 REGIÃO 18 FONE PARA CONTATO  
6.908 - D/PR PR (41) 3023-4344 
19 ENDEREÇO COMPLETO 
Rua Professor Macedo Filho, 175 
20 BAIRRO 21 CEP 22 MUNICÍPIO / UF 
Bom Retiro 80520-340 Curitiba/PR 
04 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

23 ATIVIDADE 24 CÓDIGO 

Geração de energia hidráulica  
25 OBRA OBJETO DO CADASTRAMENTO 
Pequena central Hidrelétrica denominada PCH KM 19, situada no rio dos Patos, no km 19 a partir da confluência deste com o Rio São 
João formando o Rio Ivaí, na região centro sul do estado do Paraná 
 

 
26 MUNICÍPIO(S) AFETADO(S) 

Prudentópolis  
Guamiranga 
 
27 MUNICÍPIOS TRANSPASSADOS 

Prudentópolis  
Guamiranga 
 

28 CORPOS D´ÁGUA, RIOS OU BACIAS TRANSPOSTOS 

Rio dos Patos 
Bacia Hidrográfica do rio Ivaí na sub-bacia 64 
 
29 SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (EM PLANEJAMENTO, EM PROJETO OU EM EXECUÇÃO PARCIAL) 

Em Projeto 

 
30 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A PCH KM 19 terá nível de montante de 593 m e nível de jusante de 550 m, com uma queda bruta de 43 m. 
O barramento terá comprimento de 91,87 m e altura 9,25 m. O tipo do vertedouro será controlado por comportas. 
A casa de força terá duas unidades geradoras e a turbina será do tipo Francis. A potência instalada total será de 10,00 MW. 
O circuito de adução terá um canal de 5.594 m e um conduto forçado de 128,17 m. 
 
31 CARACTERÍSTICAS GERAIS (TOPOGRAFIA, VEGETAÇÃO, GEOLOGIA, ETC) 

A área do empreendimento localiza-se no segundo planalto do Paraná. 
A geologia no local do empreendimento é Formação Serra Geral e Formação Teresina Paleozóico. 
Região de floresta ombrófila mista com fragmentos de mata em bom estágio sucessional.  

Condições de clima úmido de altitude, do tipo Cf, de acordo com Köeppen. 
O rio dos Patos enquadra-se na CLASSE 2, de acordo com a Resolução CONAMA 357/05. 
VIA ÚNICA - A SER ANEXADA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
 
 



 
VERSO DO CADASTRO SIMPLIFICADO DE OBRAS DIVERSAS 

32 OBSERVAÇÕES 

O acesso ao local do empreendimento está situado aproximadamente 8 km da cidade de Prudentópolis, distante cerca de 200 km da 
capital do Estado do Paraná. 
Para chegar-se a ombreira da margem direita, saindo de Prudentópolis pela rodovia BR-373 sentido Guamiranga, percorre-se 3,15 km a 
partir da ponte do Rio dos Patos e entra à esquerda em uma rua secundária, passando pelo Salto Rickli, depois por uma ponte sobre um 
afluente do Rio dos Patos, pelo Salto Barão do Rio Branco, seguindo-se por aproximadamente 400 m e entra à esquerda em uma rua não 
pavimentada por quase 350 m e vira à esquerda em uma estrada entre uma plantação e segue por mais 800 m até o aproveitamento. 
Já para acessar a ombreira da margem esquerda, entra-se em uma Estrada Municipal a 630 m do Portal de Entrada da cidade de 
Prudentópolis, segue-se por quase 4,20 km e vira à direita em uma estrada não pavimentada, segue reto por aproximadamente 7,20 km e 
vira à direita, percorre por mais 700 m até o aproveitamento. 
33 CROQUI DA OBRA (DETALHAR RIOS PRÓXIMOS DO EMPREENDIMENTO; CITAR E LOCALIZAR VIAS DE ACESSO E 

INTERLIGAÇÕES COM OUTRAS VIAS; LOCALIZAR AS TRAVESSIAS URBANAS E CIDADES PRÓXIMAS)  

 

05 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

34 NOME COMPLETO 35 CPF - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 169.836.539-04 

36 LOCAL E DATA 

 

ASSUMO SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS 

37 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
38 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA OBRA OBJETO DO 

CADASTRO 
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ANEXO III  

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO DE 

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 

 

 

 



Id Nome da tarefa Custo Duração

1 Resumo Geral R$ 34.343.200,46 473 dias
2 LICENÇA PRÉVIA R$ 0,00 1 dia
3 LICENÇA DE INSTALAÇÃO R$ 0,00 1 dia
4 AQUISIÇÃO DE TERRENOS R$ 181.700,31 1 dia
5
6 PROJETOS E LICITAÇÃO DE EQUIP. R$ 1.374.365,55 350 dias
7 Contrat. e fabricação de equip. eletromec. R$ 155.202,55 350 dias
8 Projeto executivo de obras civis R$ 1.219.163,00 120 dias
9
10 ADMINISTRAÇÃO R$ 1.354.625,56 470 dias
11
12 AÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS R$ 281.000,00 470 dias
13 Comunicação Sócio-Ambiental R$ 80.000,00 470 dias
14
15 Meio Físico-Biótico R$ 131.000,00 470 dias
16 Limpeza do Reservatório R$ 6.000,00 8 dias
17 Unidades de Conserv. e Áreas de Pres. Permanente R$ 20.000,00 470 dias
18 Conservação da Flora R$ 25.000,00 470 dias
19 Qualidade da Água R$ 30.000,00 470 dias
20 Recuperação de Áreas Degradadas R$ 50.000,00 470 dias
21
22 Meio Sócio-Econômico-Cultural R$ 40.000,00 470 dias
23 Salvamento do Patrimônio Cultural R$ 40.000,00 470 dias
24
25 Usos Múltiplos e Outras Ações R$ 30.000,00 470 dias
26
27 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA R$ 27.623.337,76 440 dias
28 Instalação de canteiro e acampamento R$ 677.312,78 20 dias
29
30 Desvio do rio R$ 248.784,78 395 dias
31 Primeira Etapa R$ 49.771,20 20 dias
32 Construção da Ensec. 1 R$ 25.209,99 20 dias
33 Construção da Ensec. 2 R$ 24.561,21 20 dias
34 Segunda Etapa R$ 81.910,60 225 dias
35 Remoção da Ensec. 1 R$ 21.980,30 10 dias
36 Construção das Ensec. 3 R$ 20.575,70 20 dias
37 Remoção da Ensec. 2 R$ 21.414,72 10 dias
38 Remoção da Ensec. 3 R$ 17.939,88 10 dias
39 Canal de desvio R$ 117.102,98 25 dias
40 Escavação Comum R$ 21.619,64 10 dias
41 Escavação em rocha R$ 95.483,34 15 dias
42
43 Obras de Barramento R$ 4.505.621,09 400 dias
44 Barragem Margem Direita R$ 662.944,00 145 dias
45 Escavação comum R$ 217.513,00 50 dias
46 Escavação em rocha R$ 122.275,00 30 dias
47 Tratamento de fundação R$ 10.230,50 15 dias
48 Limpeza de fundação R$ 10.230,50 10 dias
49 Concreto R$ 302.695,00 40 dias
50 Vertedouro Primeira Etapa R$ 1.901.148,44 106 dias
51 Escavação comum R$ 61.502,14 35 dias
52 Escavação em rocha R$ 164.574,80 15 dias
53 Tratamento de fundação R$ 65.452,93 8 dias
54 Limpeza de fundação R$ 32.726,43 8 dias
55 Concreto R$ 1.576.892,14 40 dias
56 Vertedouro Segunda Etapa R$ 760.459,37 48 dias
57 Escavação comum R$ 24.600,86 15 dias
58 Escavação em rocha R$ 65.829,94 5 dias
59 Tratamento de fundação R$ 26.181,14 4 dias
60 Limpeza de fundação R$ 13.090,57 4 dias
61 Concreto R$ 630.756,86 20 dias
62 Escada de Peixe R$ 25.332,87 15 dias
63 Concreto R$ 25.332,87 15 dias
64 Tomada d'Água R$ 1.155.736,41 95 dias
65 Escavação comum R$ 75.838,54 40 dias
66 Escavação em rocha R$ 206.241,84 15 dias
67 Tratamento de fundação R$ 4.686,00 5 dias
68 Limpeza de fundação R$ 4.686,00 5 dias
69 Concreto R$ 864.284,03 30 dias
70
71 Canal de Adução R$ 7.281.447,87 200 dias
72 Escavação Comum R$ 1.011.933,99 60 dias
73 Escavação em Rocha R$ 3.122.737,38 60 dias
74 Concreto (Revestimento) R$ 3.146.776,50 80 dias
75
76 Câmara de Carga R$ 344.245,80 60 dias
77 Escavação Comum R$ 31.973,28 10 dias
78 Escavação em Rocha R$ 98.609,04 10 dias
79 Concreto R$ 213.663,48 40 dias
80
81
82 Conduto Forçado R$ 650.784,14 80 dias
83 Escavação Comum R$ 37.234,42 15 dias
84 Escavação em Rocha R$ 85.182,12 25 dias
85 Tratamento de fundação R$ 9.013,52 5 dias
86 Limpeza de fundação R$ 9.013,52 5 dias
87 Concreto R$ 510.340,56 30 dias
88
89 Casa de Força/Área de Montagem R$ 1.462.943,83 192 dias
90 Escavação Comum R$ 116.806,34 15 dias
91 Escavação em Rocha R$ 142.885,26 35 dias
92 Tratamento de Fundação R$ 30.608,07 15 dias
93 Limpeza de Fundação R$ 15.304,57 15 dias
94 Concreto R$ 711.508,09 60 dias
95 Ponte Rolante R$ 143.820,00 7 dias
96 Instalações e acabamentos R$ 302.011,50 45 dias
97
98
99 Canal de Fuga R$ 39.356,64 15 dias
100 Escavação em Rocha R$ 39.356,64 15 dias
101
102
103 Benfeitorias na Área da Usina e Vila dos Operadores R$ 174.452,71 45 dias
104
105 Turbinas R$ 842.010,00 30 dias
106 Casa de Força - Unidade 1 R$ 421.005,00 15 dias
107 Casa de Força - Unidade 2 R$ 421.005,00 15 dias
108 Geradores R$ 2.375.047,78 35 dias
109 Casa de Força - Unidade 1 R$ 1.187.523,89 20 dias
110 Casa de Força - Unidade 2 R$ 1.187.523,89 20 dias
111
112 Auxiliares elétricos e mecânicos R$ 310.405,10 15 dias
113
114 Enchimento do reservatório R$ 0,00 4 dias
115 Fechamento das comportas R$ 0,00 1 dia
116 Enchimento do Reservatório R$ 0,00 3 dias
117
118 Equipamentos Eletromecânicos R$ 7.745.698,54 270 dias
119 Tomada d'Água R$ 522.008,20 7 dias
120 Conduto Forçado R$ 5.425.874,00 30 dias
121 Casa de Força R$ 529.994,34 10 dias
122 Vertedouro Primeira Etapa R$ 905.587,14 24 dias
123 Vertedouro Segunda Etapa R$ 362.234,86 12 dias
124
125 Subestação e linha de transmissão R$ 965.226,70 60 dias
126 Obras civis R$ 643.484,50 30 dias
127 Montagem de Equipamentos R$ 321.742,20 30 dias
128
129 Comissionamento R$ 20.000,00 20 dias
130 Casa de Força - Unidade 1 R$ 10.000,00 20 dias
131 Casa de Força - Unidade 2 R$ 10.000,00 20 dias
132
133 Outros Custos, Eventuais e Juros Durante a Construção R$ 3.508.171,28 473 dias
134
135 LICENÇA DE OPERAÇÃO R$ 0,00 30 dias
136
137 INICIO DA GERAÇÃO COMERCIAL - UNID 1 R$ 0,00 1 dia
138 INICIO DA GERAÇÃO COMERCIAL - UNID 2 R$ 0,00 1 dia

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22
Ano 1 Ano 2

PLANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO E CRONOGRAMA FÍSICO

             

PROJETO BÁSICO DA PCH KM 19             .



                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19
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ANEXO IV  

CERTIDÃO DA PREFEITURA 
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STC.Q61.09 Curitiba,3 dejunhode2009.

Ao

Exmo.Sr.

GILVANPIZZANOAGIBERT

MDPrefeitoMunicipal

PrefeituraMunicipaldePrudentópolis

RuaRuiBarbosa,801- Centro

Cep:84400-000PrudentópolisI PR

, REF. MUN. DE PRL:""ENTé:"" ;.!~ I

SETOR DE PROTOCOLO I

PROTOCOLO N"..f1.J.2.~..l~.~ I

0-=3 O <; () CtEm J /... .

Livr'.. Fh~ ................

Assunto: PequenaCentralHidroelétrica"Km14", no Riodos Patos. Anuência comprocedimentosparao

LicenciamentoAmbiental do empreendimento.

SenhorPrefeito,

De conformidadecom o artigo5° da Resolução237/97do CONAMA,ConselhoNacionaldo MeioAmbiente,

competeaos Municípiosanuíremcomo processodestinadoao eventuallícenciamentoambientalde pequenas

centraishidroelétricas,caso suascaracterísticase finalidadesestejamde acordocomas posturase leisdo uso

do solourbano.

Comessafinalidade,dirigimo-nosrespeitosamentea VossaExcelênciaparasolicitartal anuênciaformal,

umavezque,de acordocomo dispostona Resolução395/98,nossaempresaprotocoloujuntoà Agência

Nacionalde EnergiaElétrica- ANEEL,solicitaçãode registroativoparaa elaboraçãodo ProjetoBásicoda

PequenaCentralHidroelétrica"Km14",noRiodosPatos,nesseMunicípio,com4,47MW.

Segundoa legislaçãovigente,o empreendimentodeveráter as característicasdeterminadaspeloinventário

hídroenergéticodoRiodosPatos,quefoiaprovadopelaANEELatravésdodespachoN°125,de29demarço

de2000,cujacópiasanexamosaopresente.

Dentreas característicasda PCHKM14,ressaltamosas seguintes:

NíveldeÁguaNormalde Montante:550,0m

NíveldeÁguaNormaldeJusante:525,0m

Áreado Reservatório:64,5hectares

CoordenadasAproximadasdoeixo:507.225,699E e 7.223.352,634N I
L

Av. Cândido de Abreu, 526, Torre B, Cj. 810 - Centro Cívico
Cep: 80530-000 Curitiba - Paranâ - Brasil

Fone I Fax: (41) 3023-4344
E-mail: enerbios@enerbios.com.br
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A propósitodestascaracteristicas,observamosque,segundodiretrizesdaANEEL,nafasedeprojetobásico,a

posiçãogeográficado eixodo barramentopoderávariarumpouco,comrelaçãoao dispostono inventário,

sempreque issose justifiquepelareduçãode custose de impactosambientais.Ou ainda,paraatender

resultadosdelevantamentosgeotécnicos,quedesaconselhemsejamantidaa suaposiçãooriginal.

Informamostambémque levantamentostopográficosdo perfil do rio dos Patosna área de interesse,

já realizadospelaENERBIOS,contandocomequipamentose metodologiacompatívelcomas exigênciasde

ProjetoBásico,apontarampequenasdiferençasquantoaoperfildoinventário.

Tal fato,bastantecomumemfaceda diferençade precisãodas metodologiasrecomendadasem levantamentos

nas duas fases,de inventárioe de projeto,não interferiunem invalidoua divisãode quedaspropostapara o

trechodo rio inventariado,principalmentequantoàs principaiscaracteristicasdo aproveitamento,comoas suas

cotas,quedabrutae vazõesnaturais.

Poroportuno,colocamo-nosà disposiçãodo Municípiode Prudentópolispara,em conjuntocomessa Prefeitura,

compatibilizar,em tudo que for possível,o projetobásicocom relaçãoàs diretrizesdos planosmunicipaisde

desenvolvimentoturísticoe econômico.

Mormente,face às característicasextremamentefavoráveisque o mesmoapresentacom relaçãoao

desenvolvimentoda pescaesportiva,daspráticasnáuticase decanoageme aindaparamelhorade acessos,

travessia,implantaçãodepontosdeapoioe desegurançaa banhistas,pescaartesanal,aqüicultura,etc.

Alémé claro,paraa implantaçãode áreasde preservaçãopermanente,áreasde lazer,trilhas,piscinase

parquesaquáticos.

Atenciosat/ -\"
/ "

ENG.IYOAUGUS~ DEABREUPUGNALONI

Direto'rTécnico )
ENERBIOSConsultoriaem EnergiasRenováveise MeioAmbienteLtda.

Data.pj; o~ ~"Â-Iorário: Ir,': 0"1'

Av. Cândido de Abreu, 526, Torre B, Cj. 810 - Centro Cívíco
Cep: 80530-000 Curitiba - Paranâ - Brasil

Fone I Fax: (41) 3023-4344
E-maU:enerbios@enerbios.com.br
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Rua Augusto Stresser, 210 – Alto da Glória – CEP 80030-340 
Fone/Fax: 00-55-41-3015-5270 

www.assadportugal.com.br 

contato@assadportugal.com.br 
Curitiba – Paraná – Brasil 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS – 
PARANÁ 

Inicial 

 

 

 

 

ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO 

AMBIENTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.929.115/001-77, com sede na Rua Professor Macedo Filho, 175, Bom Retiro, 

Curitiba, Paraná, vem, por meio de seu procurador que adiante subscreve, com 

endereço profissional na Rua Augusto Stresser, 210, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, à 

presença de Vossa Excelência, impetrar o presente 

 

MANDADO DE SEGURANÇA POR OMISSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR 

 

Em face da autoridade coatora, o Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRUDENTÓPOLIS, SR. GILVAN PIZZANO AGIBERT, brasileiro, portador do CPF nº 

340.476.549-49, que pode ser encontrado na Prefeitura de Prudentópolis na Rua 

Conselheiro Rui Barbosa, 801, Centro, Prudentópolis, Paraná, CEP 84.400-000, o que 

faz com base nos fatos e argumentos que adiante passa a expender. 
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I – DOS FATOS 

A empresa ora autora dedica-se ao desenvolvimento de estudos e 

projetos, bem como construção e operação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (“PCH”) 

destinadas a gerar energia elétrica para o sistema elétrico brasileiro. 

Segundo as leis e regulamentos do setor elétrico brasileiro, 

Pequenas Centrais Hidrelétricas são aproveitamentos de cursos d’água que possuem 

reservatórios muito pequenos (por vezes sequer os possuem), com menos de 300 

hectares e potencial máximo de 30MW (Lei 9.427/96). Por este motivo é que se trata 

de empreendimento de reduzido impacto ambiental de onde ser considerada energia 

renovável, sustentável e ambientalmente correta. 

Como é de conhecimento, todos os potenciais hidroenergéticos 

existentes no Brasil (pequenos ou grandes) pertencem à União Federal (art. 20, inc. VIII 

da CF/88), que outorga a sua concessão à exploração privada mediante processo 

concorrencial público (Lei 9427/96, art. 26, inc. I). 

O processo concorrencial público pela exploração de potenciais 

hidroenergéticos é deflagrado e tramita perante a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(“ANEEL”) por determinação legal e regulamentar (delegação de poderes do Poder 

Executivo – Ministério de Minas e Energia - Lei 9427/96, art. 3º, in. II e decretos). 

O referido processo concorrencial foi estabelecido pela ANEEL 

através da Resolução 395/98 (e posteriormente 343/2008, ambas em anexo – Doc. 2), 

pela qual se estabelece que todos os concorrentes devem efetuar todos os estudos de 

campo (que envolve estudos geológicos, topográficos, aerofotogramétricos, 

hidrológicos,  ambientais, sociais, antropológicos, etc.) e devem elaborar um Projeto 

Básico para determinado potencial já previamente localizado através de inventário 

hidroenergético daquele rio. 
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Tanto os estudos quanto os projetos são fiscalizados e verificados 

pela ANEEL, que somente concede a outorga (de exploração) ao concorrente vencedor 

após o cumprimento de todas as fases e após a classificação. 

Dentre os estudos necessários aludidos na regulamentação da 

ANEEL encontra-se a obtenção do licenciamento ambiental, que passa pela articulação 

com os órgãos ambientais Federal, Estadual e demais autoridades que tenham ou 

possam ter alguma forma de interesse sobre o potencial hidroenergético, tal como o 

município onde se localiza o potencial (Res. ANEEL 395/98, art. 12, inc. III e IV). 

A articulação com o município onde se localiza o Potencial 

Hidroenergético é parte do processo de licenciamento ambiental, que é 

regulamentado em todo o Brasil pela resolução 237 do CONAMA.  

No entanto, devido à delegação parcial de competências da 

União para os Estados no tocante ao licenciamento de empreendimentos de geração 

de energia em rios internos, em cada um dos estados da federação pode-se observar 

pequena variação no rito deste processo. 

No Estado do Paraná, esses procedimentos para licenciamento 

ambiental ficaram ajustados pela Resolução CEMA (Conselho Estadual de Meio 

Ambiente) nº 65/2008, bem como pela Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 05/2010, 

alterada pela Resolução Conjunta SEMA/IAP 9 de 03/11/2010 e, posteriormente pela 

Resolução Conjunta SEMA/IAP 003 de 17/06/2013 e tramita perante o Instituto 

Ambiental do Paraná (todas as resoluções em anexo Doc. 3). 

Assim, para que os estudos ambientais realizados por um 

empreendedor possam ser protocolados no Instituto Ambiental do Paraná, com a 

finalidade de que sejam estudados por aquele órgão licenciador, faz-se necessário, nos 

termos das citadas resoluções (CEMA 65/2008, art. 4º, §1º e Res Conjunta SEMA/IAP 

3/2013, art. 8º, I, “c”), que o Município, pelo chefe do Poder Executivo (prefeito), 

forneça ao interessado uma SIMPLES CERTIDÃO na qual fique expresso que o 
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empreendimento de geração projetado não confronta com a lei do uso do solo nem 

em eventual legislação ambiental MUNICIPAL.  

No texto expresso da Resolução CEMA 65/2008: “No 

procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a 

certidão da Prefeitura Municipal (Anexo I), declarando expressamente que o local e o 

tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação 

integrante e complementar do plano diretor municipal e com a legislação municipal do 

meio ambiente, e que atendem as demais exigências legais e administrativas perante o 

município, ou seja, que não existe expresso qualquer dispositivo que possa obstar a 

implantação do empreendimento específico.” 

Tal certidão deve ser elaborada conforme modelo disposto no 

anexo I da Resolução CEMA nº 065/2008, ora em anexo (Doc. 4) 

Voltando ao caso em apreço, a empresa ora impetrante está 

participando do processo de obtenção de outorga, dentre outros, de três Potenciais 

Hidroenergéticos denominados “PCH Km 10”, “PCH Km 14” e “PCH Km 19”, todos 

localizados no Rio dos Patos, sub-bacia 64, bacia hidrográfica do rio Paraná, no Estado 

do Paraná, todos localizados dentro da área do Município de Prudentópolis/Pr, 

conforme ora prova através dos Registros Ativos concedidos pela ANEEL (Doc. 5). 

A ora impetrante já investiu altíssimas somas de recursos no 

desenvolvimento de todos os Estudos de Campo bem como já apresentou todos os 

três conseqüentes Projetos Básicos perante a ANEEL – Agência Nacional de Energia 

Elétrica, já tendo obtido inclusive o “Aceite” nos três Potenciais Hidroenergéticos 

(doc. 06). 

Outrossim, a autora já obteve do Instituto Ambiental do Paraná a 

competente Autorização para Coleta de Amostras e Espécimens da Flora e da Fauna 

(Doc. 07) e mais ainda, realizou num período de mais de um ano e meio, todos os 
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estudos ambientais requeridos, com a participação de biólogos, antropólogos, 

geógrafos, engenheiros ambientais, de acordo com as normas do citado órgão. 

Além disso, a autora já realizou e obteve aprovação do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dos estudos arqueológicos da região de 

interesse (Doc. 8). 

Em vista disso, tendo como objetivo participar do Leilão de 

Energia previsto para realizar-se em dezembro de 2013 ou dos próximos, a ora 

requerente já passou à última fase da obtenção da outorga de concessão de 

exploração dos três citados potenciais, fase na qual se tornou obrigatória à colheita 

da CERTIDÃO referida na Resolução SEMA 65/2008. 

Ocorre que a ora impetrante já havia requisitado a emissão da 

sobredita certidão para os três empreendimentos (PCH Km 10, PCH Km 14 e PCH Km 

19) ao município impetrado, todos em 03/06/2009 (todas em anexo – Doc. 09).  

Nenhum deles foi respondido. 

Dado que não havia nenhuma resposta, mesmo após insistentes 

telefonemas, a empresa impetrante perfez novo requerimento da mesma informação 

em 23/05/2012 (todas em anexo – Doc. 10). 

Novamente sem resposta, a empresa ratificou o comunicado em 

17/09/2013 (AGORA COM URGÊNCIA, face à realização de leilão de energia em 

Dezembro/2013), que, por sua vez, até o momento encontra-se sem resposta (Doc. 

11). 

Diante disso está-se diante de solicitação de emissão de SIMPLES 

CERTIDÃO DE MODELO VINCULADO à impetrada, já HÁ QUATRO (4) ANOS, SEM 

RESPOSTA, O QUE CONSTITUI ABSURDO INENARRÁVEL, situação perfeitamente hábil 

a ensejar o presente Mandado de Segurança por omissão. 
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Mesmo porque não podem os esforços e recursos despendidos de 

boa fé pela impetrante em levantamentos de campo, projetos e estudos ambientais, 

que já somam mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para cada um dos três 

projetos serem obstadas pela INAÇÃO do poder público municipal, mormente onde 

ele é constitucionalmente obrigado a agir (fornecimento de certidão). 

II – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

A impetrante é detentora de direito líquido e certo à obtenção 

de certidão a ser expedida pelo Município de Prudentópolis, ora impetrado, senão 

vejamos. 

O direito à obtenção de certidão é direito fundamental 

constitucionalmente protegido e estampado no art. 5º, inc. XXXIV da Carta Magna, 

regulamentado pela Lei Federal 9.051/1995, senão vejamos: 

CF/88 – Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são 

a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas: (...) b) a obtenção de certidões em repartições públicas, 

para defesa de direitos e esclarecimento de situações de 

interesse pessoal; 

Lei 9.051/95: 
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Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de 

situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada 

ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia 

mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo 

improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no 

órgão expedidor. 

Note-se que não se trata de qualquer certidão, mas sim uma 

certidão de modelo vinculado, regulamentado pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, Instituto Ambiental do Paraná e Conselho Estadual do Meio Ambiente, 

todos do Estado do Paraná, como faz prova a legislação regulamentar em anexo. 

Tal certidão deveria ter sido expedida até o dia 18/06/2009, ou 

seja, já há 04 ANOS, vez que foi requisitada já em 06/06/2009, quando em vigor pleno 

a Lei 9051/95 que regulamenta o prazo improrrogável de QUINZE DIAS tal emissão. 

Como ora comprova, já não bastasse o excessivamente longo 

silêncio quanto à sua expedição, o pedido foi repetido ainda duas vezes mais (em 

23/05/2012 e 17/09/2013), ATÉ O MOMENTO AINDA SEM RESPOSTA. 

Se aplicado o raciocínio de que o prazo para emissão de certidão 

se renova quando da repetição do pedido, o que se considera somente para fins de 

argumentação, o prazo para a emissão da sobredita certidão teria se esgotado 

novamente em 02/10/2013, prazo igualmente vencido. 

Não resta qualquer tipo de dúvida de que inexiste qualquer 

escusa que justifique tal desobediência a todos os prazos legais e regulamentares de 

expedição de uma simples certidão, quanto mais de modelo vinculado na qual basta 

o seu simples preenchimento. 
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Face à inescusável omissão do Município impetrado não houve 

outra alternativa senão a presente impetração de Mandado de Segurança por omissão, 

que merece resultar na sentença de concessão de segurança, o que ora se requer. 

Confira-se o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça em 

casos como tais: 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS 
FUNDAMENTAIS À INFORMAÇÃO E À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 
EXPLICATIVA. PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 5º, INCISOS XXXIII 
E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 1º DA LEI Nº 
9051/2005 E DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 
107/2005. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO 
IMPETRANTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. 
(TJPR - 1ª C.Cível - ACR - 644227-1 - Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Salvatore Antonio Astuti - 
Unânime -  - J. 03.08.2010) 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER CERTIDÕES. 
DOCUMENTOS AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO 
FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ATO QUE DEVE 
SER QUALIFICADO COMO ILEGAL, ASSIM COMO VIOLADOR DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  
1. É constitucional e fundamental o direito de receber, da 
Administração Pública e de seus órgãos, informações e 
documentos, como se observa do inciso XXXIII do artigo 5º da 
CF/88.  
2. A negativa de Secretário de Estado -que representa a 
Administração Pública no âmbito de sua Secretaria- é ilegal, assim 
como violadora de direito líquido e certo.  
3. A fixação de coerção indireta -astreintes- é recomendada em 
casos como tais, com vista a "incentivar" a autoridade coatora ao 
cumprimento da ordem. Mandado de Segurança concedido. 
(TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 478863-8 - Foro 
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: 
Rosene Arão de Cristo Pereira - Unânime -  - J. 08.07.2008) 
 
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 
SEGURANÇA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO AO FORNECIMENTO 
DE CERTIDÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - CHEFE DO NÚCLEO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LONDRINA - OCORRÊNCIA - 
COMPETÊNCIA DA COMARCA DE LONDRINA - VIOLAÇÃO A 
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DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE - RECURSO 
VOLUNTÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA 
MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 
(TJPR - 4ª C.Cível - ACR - 510280-1 - Londrina -  Rel.: Lélia Samardã 
Giacomet - Unânime -  - J. 07.04.2009) 
 
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU 
PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, DETERMINANDO 
AO COMANDANTE DO 17º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO 
PARANÁ QUE, EM 15 (QUINZE) DIAS, PROVIDENCIE A 
DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O INCISO VIII, DO ART. 27, DO 
DECRETO N. 3.494/2004, ATESTANDO SE A INVALIDEZ DECORREU 
OU NÕ DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA, SOB PENA DE MULTA 
DIÁRIA NO VALOR R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), POR DIA DE 
DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO 
PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SEM 
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DA 
SÚMULA N.105 DO STJ. PEDIDO DE REFORMA.ALEGAÇÃO DE 
DECADÊNCIA AFASTADA. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE 
SEGURANÇA DENTRO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE DIAS) 
PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI N. 12.016/2009.  OMISSÃO DA 
AUTORIDADE COATORA EM APRECIAR PEDIDO ADMINISTRATIVO 
RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DECLARAÇÃO PREVISTA NO 
ARTIGO 27, INCISO VIII, DO DECRETO ESTADUAL N. 3.494/2004. 
SENTENÇA MANTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
DIRIGIDO CONTRA O COMANDANTE DO 17º BATALHÃO DE 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ, OBJETIVANDO O 
FORNECIMENTO DE DECLARAÇÃO CONFECCIONADA NOS 
TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 27, INCISO VIII, DO DECRETO 
ESTADUAL N. 3.494/2004, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE PEDIDO 
INDENIZATÓRIO A QUE SE REFERE A LEI ESTADUAL N. 
14.268/2003. OMISSÃO DE FORNECIMENTO DA CERTIDÃO NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA QUE CONSISTE EM OFENSA 
A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE (CF, ART.5, INCISO, 
XXXIV), AMPARÁVEL PELA VIA DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
DECISÃO MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO 
DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME 
NECESSÁRIO. 
(TJPR - 4ª C.Cível - ACR - 948637-9 - Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: Maria Aparecida Blanco 
de Lima - Unânime -  - J. 11.12.2012) 
 
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. NECESSÁRIO.  
MANDADO  DE  SEGURANÇA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 
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DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO VISANDO INFORMAÇÃO ACERCA 
DO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. 
APOSENTADORIA. RECUSA NO FORNECIMENTO POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL TÃO- EM PORTARIA. 
BASEADA TÃO-SOMENTE EM PORTARIA. VIOLAÇÃO A DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO DA APELADA. APELADA. ILEGALIDADE 
CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM 
REEXAME NECESSÁRIO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 
XXXIV, da Constituição Federal, é direito direito de todo o 
cidadão obter certidões junto às repartições públicas. À norma de 
inferior hierarquia (Portaria nº 154/2008), a qual serviu de 
fornecimento da certidão de tempo de contribuição não pode 
prevalecer ao direito de informação informação assegurado 
constitucionalmente a todos os cidadãos. A recusa do ente 
municipal em fornecer informações englobadas pelo direito de 
certidão caracteriza violação a direito líquido e certo, por 
ilegalidade ou abuso de poder, passível de correção via  
mandado  de segurança. 
(TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 918034-9 - Cascavel -  Rel.: Luiz Mateus de 
Lima - Unânime -  - J. 21.08.2012) 

Diante do exposto, resta perfeitamente provado o direito líquido e 

certo da impetrante em obter a certidão da qual perfez requerimento, sendo 

desarrazoada a omissão do Sr. Prefeito Municipal, ora autoridade coatora. 

III – DO PEDIDO LIMINAR 

Para que se configure a possibilidade de concessão de medida 

liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes: a) a plausibilidade do 

direito invocado; b) a urgência na obtenção da medida ou, em outras palavras, quando 

a espera pelo processamento e sentença puder resultar ineficácia da concessão da 

segurança. 

Ambos os requisitos encontram-se presentes no caso. 

A plausibilidade do direito invocado encontra-se presente e 

decorre diretamente do texto legal da Constituição Federal bem como da Lei Federal 

que lhe dá concretude (direito fundamental à obtenção de certidões do Poder 

Público no prazo de quinze dias), todas já citadas textualmente.  
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De outra banda, a utilidade da certidão requerida pela empresa 

impetrante encontra-se plenamente provada pela documentação ora anexada, de 

lavra da ANEEL (resolução normativa e publicações no Diário Oficial), bem como no 

regulamento exarado pela Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Ambiental do 

Paraná e Conselho Estadual do Meio Ambiente, ficando claro que todo o processo de 

licenciamento e obtenção da outorga de concessão de exploração do potencial 

hidroenergético citado encontra-se paralisado por conta da não expedição da tal 

certidão. 

Por fim, a urgência na sua obtenção descende: 

a) do prazo de quinze dias conferido ao Município pela Lei 

9051/95, já descumprido diversas vezes; 

b) da necessidade de que a ora impetrante dê imediato 

seguimento ao Licenciamento Ambiental com vistas a apresentar a documentação à 

ANEEL visando dar seguimento imediato no processo de obtenção de outorga bem 

como para cumprir exigência do Edital de Leilão de Energia A-5 QUE OCORRERÁ EM 

18/DEZEMBRO/2013 oportunidade na qual a ora impetrante poderá vender no 

mercado futuro toda a energia que será produzida nos três empreendimentos. 

Por outro lado, fica claro o prejuízo que será sofrido pela ora 

impetrante bem como ao próprio erário municipal caso não seja possível a inscrição no 

leilão de energia por conta desta negativa inconstitucional de emissão da sobredita 

certidão, de obrigação inarredável do chefe do executivo municipal, sendo certo ainda 

que a demora na expedição da certidão levará à: a) perda da oportunidade do leilão 

pela impetrante; b) atraso significativo no processo federal de concessão de outorga 

de exploração do potencial, com sensíveis prejuízos imediatos à impetrante e ao 

município. 
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IV – DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer-se à Vossa Excelência: 

a) o recebimento da presente petição inicial e respectivos 

documentos; 

b) a concessão de liminar inaudita altera parte de modo a ordenar 

à Autoridade Coatora à imediata expedição da certidão requerida 

nos ofícios ora em anexo, sob pena de pagamento de multa diária 

a ser prudentemente fixada por este MD juízo, nos termos da 

fundamentação retro; 

c) a intimação da Autoridade Coatora para que preste as suas 

informações; 

d) a prolação de sentença de concessão da segurança que 

confirma a liminar inicialmente concedida de forma definitiva, 

reconhecendo com direito líquido e certo o direito do Impetrante 

a obtenção no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

1º da Lei 9.051/95, da certidão referida no Art. 4º, §1º da 

Resolução Cema nº 65/2008, conforme modelo do anexo “I”.  

e) A intimação do Ministério Público para as devidas 

manifestações. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Curitiba, 17 de outubro de 2013. 

 

FABIANO ASSAD GUIMARÃES 

OAB/PR 31.099 
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ANDRE PORTUGAL CEZAR 

OAB/PR 29.771 

 

Relação de documentos juntados:  

Doc. 1. Procuração Doc. 7. Autorização IAP Coleta de 

Amostras 

Doc. 2. Res. ANEEL 395/98 e 343/2008 Doc. 8. IPHAN 

Doc. 3. Res. Conjunta SEMA IAP 05/2010; 

09/2010 e 03/2013; Res. CEMA 65/2008 

Doc. 9. Pedidos Inatentidos de 03/6/2009 

– Omissão 

Doc. 4. Modelo de Certidão Doc. 10. Pedidos Inatendidos de 

23/05/2012; Omissão 

Doc. 5. Registros na ANEEL das PCH Km 

10, Km 14 e Km 19 

Doc. 11. Pedidos Inatendidos de 

17/Set/2013 – Omissão caracterizada 

Doc. 6. Aceites aos Projetos Básicos 

ANEEL PHC Km 10, Km 14, Km. 19. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS

SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DE PRUDENTÓPOLIS - PROJUDI
Praça Coronel Jose Durski, 144 - Centro - Prudentópolis/PR - CEP: 84.400-000 - Fone:

(42) 3446-1231

Autos nº. 0003499-88.2013.8.16.0139

Processo: 0003499-88.2013.8.16.0139
Classe Processual: Mandado de Segurança
Assunto Principal: Posturas Municipais

Valor da Causa: R$1.000,00
Impetrante(s):  ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO

AMBIENTE
Impetrado(s):  PREFEITO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR representado(a) por Gilvan

Pizzano Agibert

DECISÃO

ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO
AMBIENTE impetrou Mandado de Segurança em desfavor de ato alegado coator levado a
efeito pelo Prefeito do Município de Prudentópolis/PR, Sr. Gilvan Pizzano Agibert.

Para tanto a impetrante alegou, em síntese, estar participando do processo
de obtenção de outorga, dentre outros, de três Potenciais Hidroenergéticos denominados “PCH
Km 10”, “PCH Km 14” e “PCH Km 19”, todos localizados no Rio dos Patos, sub-bacia 64, bacia
hidrográfica do rio Paraná, no Estado do Paraná, todos localizados dentro da área do
Município de Prudentópolis/Pr, conforme ora prova através dos Registros Ativos concedidos
pela ANEEL (documentos anexados).

Em vista disso, tendo como objetivo participar do Leilão de Energia previsto
para realizar-se em dezembro de 2013 ou dos próximos, a ora requerente já passou à última
fase da obtenção da outorga de concessão de exploração dos três citados potenciais, fase na
qual se tornou obrigatória à colheita da CERTIDÃO referida na Resolução SEMA 65/2008. Tal
certidão deverá ser obtida junto ao Município de Prudentópolis.

Alega ainda a ora impetrante já havia requisitado a emissão da sobredita
certidão para os três empreendimentos (PCH Km 10, PCH Km 14 e PCH Km 19) ao município
impetrado, todos em 03/06/2009 (todas em anexo – Doc. 09). Nenhum deles foi respondido.

Como não houve resposta, mesmo após insistentes telefonemas, a empresa
impetrante perfez novo requerimento da mesma informação em 23/05/2012 (documentos
anexados), sendo que da mesma forma não houve resposta pelo Município.

Assim, requer a concessão de medida liminar para determinar que a
autoridade dita coatora expeça ou ordene a imediata expedição da certidão requerida, sob
pena de pagamento de multa diária.

É o relatório. .Decido

O mandado de segurança serve para preservação de direito líquido e certo
quando ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder por parte de certas autoridades,
conforme disposição do art. 1º da Lei 12.016/2009.

Cumpre destacar que a Administração Pública deve obedecer aos ditames
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previstos no artigo 37 da Constituição Federal, sendo certo que um dos princípios basilares é o
da legalidade, para o qual a Administração Pública só deverá fazer aquilo que for
expressamente previsto em lei.

Importa registrar que a concessão ou não de autorização ou mesmo licença
ou alvará para instalação das referidas hidrelétricas está dentro do poder discricionário
conferido ao poder público, razão pela qual somente ela poderá, ao regular as atividades
particulares entender se deve ou não concedê-lo.

Assim, tratando-se de ato discricionário, no qual a lei confere ao
Administrador certa margem de decisão diante do caso concreto, poderá adotar a solução que
melhor lhe aprouver, segundo os critérios de oportunidade e conveniência.

Destarte, o teor (conteúdo) da certidão a ser emitida pelo Município é ato
discricionário. Por outro lado, a resposta às solicitações da impetrante é medida que se impõe.

Assim, ao formular pedido administrativo na intenção de obter uma certidão
da autoridade coatora, a sua demonstrada negativa em apresentar resposta à solicitação, está
de fato caracterizando ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

Como fundamentado na inicial e a teor do disposto no art. 5º, inciso XXXIII,
da Constituição Federal, bem como do art. 1º, da Lei 9.051/95 (que dispõe sobre a expedição
de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações): “As certidões para a
defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada
ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo

 (Grifos nosso!)”improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor .

Portanto, restando devidamente comprovado o formal pedido administrativo
de certidão, a sua resposta pela municipalidade é medida que se impõe.

Em vista do exposto, e, ao menos em cognição não-exauriente, estando ab
 previstos os requisitos autorizadores para o provimento liminar,  o pedido liminar,initio DEFIRO

para determinar que a autoridade coatora, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias,
responda o pedido formulado pela impetrante, seja fornecendo a certidão pleiteada, seja
justificando a sua recusa, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil

.reais) limitada ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Expeça-se mandado de notificação à autoridade coatora indicada na inicial,
com as cópias necessárias, sobre o teor da presente decisão e para prestar informações no
prazo de 10 (dez) dias, de acordo com a disposição contida no artigo 7º, inciso I, da Lei n.
12.016/09.

Cientifique-se também o ente do qual integra, enviando-lhe fotocópia da
inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos da disposição
contida no artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09.

Prestadas as informações, intime-se a impetrante para replicar, em cinco
dias.

Após, abra-se vista ao Representante do Ministério Público, pelo prazo de
dez dias, como determina o artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.

Então, contados e preparados, voltem para sentença.

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, c
on

fo
rm

e 
M

P
 n

º 
2.

20
0-

2/
20

01
, L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
di

, d
o 

T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
://

po
rt

al
.tj

pr
.ju

s.
br

/p
ro

ju
di

 -
 Id

en
tif

ic
ad

or
: P

JL
T

9 
J5

9Q
7 

X
C

Z
8C

 C
H

R
23

PROJUDI - Processo: 0003499-88.2013.8.16.0139 - Ref. mov. 12.1 - Assinado digitalmente por Ricardo Alexandre Spessato de Alvarenga Campos,

08/11/2013: CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR. Arq: Decisão



Intimem-se.

Prudentópolis, 8 de Novembro de 2013.
 

Ricardo Alexandre Spessato de Alvarenga Campos

Juiz de Direito  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE 

PRUDENTÓPOLIS - PARANÁ 

 

Autos 0003499-88.2013.8.16.0139 

 

 

 

 

ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁEIS E MEIO 

AMBIENTE LTDA., já devidamente qualificada junto aos supramencionados autos de 

Mandado de Segurança vem, por meio de seu procurador que adiante subscreve, à 

presença de Vossa Excelência, manifestar-se acerca das informações prestadas pelo 

Exmo. Prefeito Municipal, autoridade coatora impetrada, o que faz com base nos 

seguintes argumentos. 

I – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE 

COATORA 

Em sede de informações, manifestou-se a autoridade coatora 

fundamentando-se em três pontos distintos:  

i) Alega que o processo administrativo iniciado por 

provocação do impetrante foi já naquele tempo (2009) 

devidamente analisado e respondido, sendo que a 

resposta teria sido negativa. Dessa forma, alega que o 

Mandado de Segurança deve ser julgado extinto já que 

não haveria interesse processual ante a resposta 

negativa recebida pelo impetrante. 

ii) Alega que houve decadência do direito ao Mandado de 

Segurança porquanto teria escoado o prazo de 120 

(cento e vinte) dias do indeferimento sustentado no item 
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anterior, que teria ocorrido em 2009. Alega, ainda, que a 

repetição do pedido não renovaria o prazo de 120 dias, 

reforçando assim o pleito de declaração de decadência 

do direito ao writ. 

iii) Quanto ao mérito alega a inexistência de direito líquido e 

certo porquanto não se trata de mera concessão de 

certidão, mas sim de concessão de verdadeiro ato 

administrativo de anuência, espécie de outorga de uso 

do solo. Alega, dessa forma, que o município editou um 

decreto executivo municipal (160/2009) que suspendeu 

toda e qualquer outorga de anuência para instalação de 

pequenas centrais hidrelétricas na área do município de 

Prudentópolis. 

Os argumentos esposados pela autoridade coatora não 

merecem prosperar, alteram maliciosamente a verdade dos fatos, tentam induzir o 

juízo em erro (pelo que deve ser punida) e não se sustentam ante uma análise 

cuidadosa dos documentos juntados pela própria prefeitura, como passa a expor. 

II – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO CONSCIENTE DA 

VERDADE DOS FATOS – ATO INCOMPATÍVEL COM A 

DIGNIDADE DO CARGO OCUPADO PELA AUTORIDADE 

COATORA – LEVIANDADE INACEITÁVEL 

Todo e qualquer ocupante do cargo máximo do Poder Executivo 

em todas as esferas de poder deve se manifestar oficialmente sempre de modo probo 

e verdadeiro (trata-se de um dever não de uma opção). 

É inaceitável que qualquer autoridade da citada estatura altere a 

verdade dos fatos em processo judicial ou administrativo, sob pena de se aniquilar o 

princípio constitucional da impessoalidade, corolário do Estado Democrático de 

Direito, em contraposição à atuação de um autocrata.  

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, c
on

fo
rm

e 
M

P
 n

º 
2.

20
0-

2/
20

01
, L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
di

, d
o 

T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
://

po
rt

al
.tj

pr
.ju

s.
br

/p
ro

ju
di

 -
 Id

en
tif

ic
ad

or
: P

JS
F

V
 9

T
F

S
G

 8
JJ

Y
R

 K
T

B
G

K

PROJUDI - Processo: 0003499-88.2013.8.16.0139 - Ref. mov. 29.1 - Assinado digitalmente por Andre Portugal Cezar,

09/12/2013: JUNTADA DE PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Arq: Petição



 

Rua Augusto Stresser, 210 – Alto da Glória – CEP 80030-340 
Fone/Fax: 00-55-41-3015-5270 

www.assadportugal.com.br 

contato@assadportugal.com.br 
Curitiba – Paraná – Brasil 

3 

Qualquer atuação de autoridade da estatura de um Prefeito 

Municipal (ora coatora) que se preste a alterar conscientemente a verdade dos fatos 

em processo judicial para tentar induzir o juiz em erro materializa atuação de 

oposição injustificada a uma determinada parte (impetrante), portanto atuação de 

natureza pessoal, o que viola o próprio Estado de Direito e merece punição para que 

não prospere nem volte a ser utilizada novamente (medida pedagógica). 

Note-se in casu, que ambas as alegações preliminares tecidas 

pela autoridade coatora fundamentam-se no mesmo fato: no SABIDAMENTE FALSO 

fato de que a autoridade coatora teria informado o ora impetrante de que seu 

pedido de certidão havia sido negado com fundamento em um Decreto Municipal de 

2009. 

Ora, A AUTORIDADE COATORA JAMAIS RESPONDEU AOS 

OFÍCIOS ENVIADOS PELA IMPETRANTE!  

E tal ausência de resposta ao interessado ora impetrante fica 

comprovado pelas próprias fotocópias dos procedimentos administrativos juntados 

pela autoridade coatora e que tinham sido até o presente momento solenemente 

sonegados! Basta compulsar aos autos para verificar que em nenhum dos 

procedimentos  existe qualquer correspondência dirigida à impetrante e muito menos, 

nenhuma comprovação de recebimento ( A.R.)! A impetrante buscou inúmeras vezes o 

Prefeito Municipal de Prudentópolis e seus assessores (incluindo o Procurador Geral) 

na tentativa de obter NO MÍNIMO UMA RESPOSTA, QUALQUER QUE FOSSE ELA, aos 

pleitos formulados ou cópia dos processos administrativos, sempre em vão.  

Observa-se, ainda, que confessam não ter enviado resposta, 

justificando necessidade da realização de estudos, o que é manifestamente absurdo, 

porém será tratado em ação própria.  

Ao não enviar ao interessado impetrante nenhuma resposta aos 

ofícios, a autoridade coatora sonegou-lhe o direito de questionar as razões do 

indeferimento no Poder Judiciário. Sob a ótica do administrado este caso trata de 
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simples omissão (foi somente neste momento que se tomou conhecimento do 

conteúdo daqueles processos administrativos e do tal decreto). 

Este tipo de ato ardiloso FERE O PRÓPRIO DECÔRO e é 

incompatível com o cargo de Prefeito Municipal e dá bem a nota do que se passa aqui. 

Parece bastante clara a atuação PESSOAL da autoridade coatora, o que não pode ser 

admitido.  

Daí a necessidade de condenar a autoridade coatora nas penas 

do art. 18 do Código de Processo Civil por conta da evidente litigância de má-fé (art. 

17, II e V), o que ora se requer. 

Verificando-se cada um dos procedimentos administrativos 

juntados pela autoridade coatora nota-se que inexiste SEQUER UM ÚNICO ofício 

SEQUER EDITADO (escrito) e direcionado ao impetrante, quanto menos existiria 

protocolo de recebimento da inexistente correspondência! 

Ora! 

A autoridade coatora SABE QUE NÃO ENVIOU OFÍCIO DE 

RESPOSTA ALGUM, de onde injustificável a sua alegação, em informações, do seu 

inverso! 

Diante disso caem por terra ambos os argumentos preliminares 

articulados pela autoridade coatora, quais sejam, de que não há interesse em agir e de 

que teria se operado a decadência. 

Uma vez ausente resposta da municipalidade aos repetidos 

pedidos de certidão da impetrante, houve em verdade simples omissão, de modo que, 

dessa forma, mostra-se presente o interesse em agir. A atuação administrativa não 

informada ao interessado contraria a Lei 9.784/99 e considera-se nessa medida 

inexistente (além de tornar secreto o processo administrativo). 
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Com relação à alegação de decadência, importante ainda referir 

que o presente Mandado de Segurança foi impetrado por omissão, portanto, por 

inação da autoridade coatora. Nesse caso não há escoamento do prazo decadencial 

porquanto não inaugurado o prazo decadencial para impetração do writ. 

Como se não bastasse, diga-se que a repetição do pedido de 

certidão foi articulada porquanto não houve resposta ao primeiro pedido e o terceiro 

pedido operou-se porquanto houve alteração da Resolução IAP sobre o tema, 

resolução que corretamente trocou o termo “anuência” por “certidão”, como se 

comprova, da leitura das Resoluções Conjuntas SEMA/IAP 09/2010 e 03/2013 que a 

alterou, no item c) de seu artigo 8º.  

Quanto ao tema refira-se que mesmo que tivesse havido 

resposta ao primeiro ofício e tivesse escoado o prazo para oposição de Mandado de 

Segurança, o que se admite somente para fins de argumentação, os três últimos 

pedidos dispostos em ofícios se justificariam exatamente em decorrência da 

alteração legislativa (que esclareceu a natureza do documento, mudando-o de  

“Termo de Anuência para simples Certidão) que é inclusive expressamente 

informada no corpo do pedido e onde se fundamenta. Operou-se clara alteração das 

condições jurídicas norteadoras da atuação estatal para os casos de emissão de 

certidão, o que justifica claramente a apresentação de novo pedido de certidão (e 

não mera repetição) de onde afastada definitivamente a alegação de decadência. 

Diante do exposto, requer-se que sejam rechaçados os dois 

argumentos preliminares deduzidos em informações bem como se requer a 

condenação da autoridade coatora nas penas do art. 18 do CPC. 

Requer ainda que sejam extraídas fotocópias dos autos e 

encaminhados á Câmara de Vereadores para fins do quanto disposto no Decreto Lei 

201/67, art. 4º, inc. VII e X e ainda ao Ministério Público para apuração de eventual 

crime de responsabilidade previsto na mesma Lei. 
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III – DA ALEGAÇÃO MERITÓRIA DE INEXISTÊNCIA DAS 

CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DE “ANUÊNCIA” – DA ALEGADA 

EXISTÊNCIA DO DECRETO 160/2009 – PEDIDO DE CERTIDÃO 

RESPONDIDO (NEGATIVAMENTE) – IMPOSSIBILIDADE DE 

DISCUSSÃO DE SUA LEGALIDADE NESTE MANDAMUS – 

EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA 

SATISFATIVIDADE DA LIMINAR CORRETAMENTE CONCEDIDA – 

CONCESSÃO DE SEGURANÇA QUE SE IMPÕE 

Importante recordar inicialmente que o presente Mandado de 

Segurança foi proposto face à COMPROVADA OMISSÃO da autoridade coatora em 

apreciar os pedidos de certidão propostos pela impetrante. Com efeito, ficou 

comprovado que a impetrante havia manejado três pedidos de certidão para cada um 

dos três empreendimentos e que nenhum deles havia sido jamais respondido até o 

presente momento. 

Como se pode muito bem observar da resposta ofertada pela 

autoridade coatora bem como pelo ofício de movimento 28 direcionado à ora 

impetrante, a autoridade coatora finalmente APRECIOU O PEDIDO DE CERTIDÃO e 

RESPONDEU que não poderá concedê-la porquanto não teriam sido preenchidos os 

seus requisitos autorizadores.  

Mais precisamente, informou que há oposição legal para 

emissão da certidão (“anuência”), consistente no Decreto Municipal 160/2009. 

Parece evidente para a impetrante o despropósito da não 

concessão da certidão bem como da ilegalidade absoluta do referido Decreto 

Municipal, porém entende a impetrante que tal discussão refoge aos limites da 

presente demanda que foi proposta “por omissão” (que ficou comprovada).  

Nesse sentido, a ora impetrante informa desde logo que 

manejará nova medida judicial destinada a demonstrar e comprovar que a autoridade 

coatora praticou, ao oferecer a indigitada resposta, ato absolutamente ilegal, 
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inconstitucional, equivocado e violador de competências de outros poderes 

constituídos. Demonstrará também que o referido Decreto é ilegal, equivocado, 

autorreferente e inadequado, de forma a obrigar a municipalidade a conceder a 

certidão da forma como pretendida por se tratar de ato vinculado à Lei.  

Apesar disso se reconhece neste momento que não é adequado 

ou técnico fazer-se tal demonstração e discussão nos presentes autos em vista dos 

limites impostos pelo pedido inicial. 

Reforce-se que tal despropositada resposta provocou e provoca 

enormes prejuízos econômicos à ora impetrante que buscará a sua devida reparação 

em outro procedimento judicial autônomo. 

Por fim, diante da resposta ofertada, alcançou-se o objetivo do 

presente mandamus que era exatamente obrigar a autoridade coatora a quebrar a 

sua inação (omissão), ofertando resposta aos pedidos de certidão protocolados pela 

impetrante, nos termos da petição inicial. 

Adicionalmente, recorde-se que tal resposta adveio da 

corretíssima medida liminar concedida por esse MD juízo, de forma que a medida 

liminar efetivamente satisfez o pleito exordial de forma a exaurir a prestação 

jurisdicional.  

IV – DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

a) A rejeição da preliminar de inexistência de interesse 

processual porquanto ficou comprovado que a autoridade 

coatora JAMAIS havia respondido aos pleitos de certidão 

propostos pela impetrante; 

b) A rejeição da preliminar de decadência a uma porque os 

pedidos jamais haviam sido respondidos e a omissão se 
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renovou a cada pedido de certidão inatendido. A duas 

porque o derradeiro pedido foi fundamentado em alteração 

legislativa (ora em anexo) que alterou definitivamente a 

nomenclatura de “anuência” para “certidão”, corrigindo os 

rumos desta modalidade de ato administrativo;  

c) O reconhecimento de que a autoridade coatora alterou 

conscientemente a verdade dos fatos, operando em 

litigância de má-fé nos termos do art. 17 do CPC, de onde se 

requer a condenação da autoridade coatora nas penas do 

art. 18 do CPC; 

d) Que sejam extraídas fotocópias do processo para envio à 

Câmara de Vereadores para apuração de eventual quebra de 

decoro da autoridade coatora, bem como envio ao 

Ministério Público para que apure eventual crime de 

responsabilidade, nos termos da fundamentação; 

e) Ratifica-se o pedido de concessão da segurança, nos termos 

da petição inicial, confirmando-se a liminar já concedida, que 

terminou já sendo cumprida pela autoridade coatora que, 

assim, pôs fim à sua comprovada omissão. 

Curitiba, 9 de dezembro de 2013. 

 

 

FABIANO ASSAD GUIMARÃES 

OAB/PR 31.099 

 

ANDRE PORTUGAL CEZAR 

OAB/PR 29.771 

 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, c
on

fo
rm

e 
M

P
 n

º 
2.

20
0-

2/
20

01
, L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
di

, d
o 

T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
://

po
rt

al
.tj

pr
.ju

s.
br

/p
ro

ju
di

 -
 Id

en
tif

ic
ad

or
: P

JS
F

V
 9

T
F

S
G

 8
JJ

Y
R

 K
T

B
G

K

PROJUDI - Processo: 0003499-88.2013.8.16.0139 - Ref. mov. 29.1 - Assinado digitalmente por Andre Portugal Cezar,

09/12/2013: JUNTADA DE PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Arq: Petição



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PRUDENTÓPOLIS - PROJUDI
Praça Coronel Jose Durski, 144 - Centro - Prudentópolis/PR - CEP: 84.400-000 - Fone:

(42) 3446-1231

Autos nº. 0003499-88.2013.8.16.0139

Processo: 0003499-88.2013.8.16.0139
Classe Processual: Mandado de Segurança
Assunto Principal: Posturas Municipais

Valor da Causa: R$1.000,00
Impetrante(s):  ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO

AMBIENTE
Impetrado(s):  PREFEITO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR representado(a) por Gilvan

Pizzano Agibert

SENTENÇA

 

Vistos etc.

ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO AMBIENTEimpetrou

Mandado de Segurança em desfavor de ato alegado coator levado a efeito pelo Prefeito do

Município de Prudentópolis/PR, Sr. Gilvan Pizzano Agi ert.b

Para tanto a impetrante alegou, em síntese, estar participando do processo de obtenção de

outorga, dentre outros, de três Potenciais Hidroenergéticos denominados “PCH Km 10”, “PCH Km

14” e “PCH Km 19”, todos localizados no Rio dos Patos, sub-bacia 64, bacia hidrográfica do rio

Paraná, no Estado do Paraná, todos localizados dentro da área do Município de Prudentópolis/Pr,

conforme ora prova através dos Registros Ativos concedidos pela ANEEL (documentos

anexados).

Em vista disso, tendo como objetivo participar do Leilão de Energia, que estava previsto para

realizar-se em dezembro de 2013, a ora requerente já teria passado à última fase da obtenção da

outorga de concessão de exploração dos três citados potenciais, fase na qual se tornou

obrigatória à colheita da CERTIDÃO referida na Resolução SEMA 65/2008. Tal certidão deveria

ser obtida junto ao Município de Prudentópolis.

Alega ainda a ora impetrante já havia requisitado a emissão da sobredita certidão para os três

empreendimentos (PCH Km 10, PCH Km 14 e PCH Km 19) ao município impetrado, todos em

03/06/2009 (todas em anexo – Doc. 09), sendo que, nenhum deles foi respondido.

Na ausência de resposta, mesmo após insistentes telefonemas, a empresa impetrante perfez

novo requerimento da mesma informação em 23/05/2012 (documentos anexados), sendo que da

mesma forma não houve resposta pelo Município.
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Desta forma, impetrou o presente mandado de segurança por omissão, com pedido liminar, para

determinar que a autoridade dita coatora expeça ou ordene a imediata expedição da certidão

requerida.

A liminar foi deferida (evento 12.1), sendo que, como se pode observar nos documentos

vinculados ao ‘Evento 28.1’, o Município apresentou a resposta fundamentada expondo as razões

pelas quais não poderia emitir a CERTIDÃO ao impetrante.

Assim, com a apresentação da resposta, ocorreu a perda superveniente de objeto deste mandado

de segurança POR OMISSÃO, resultando na falta interesse de agir, afinal, não há sentido em

determinar-se judicialmente a obrigação de fazer de algo que já está feito, até porque, já existe

outro mandado de segurança distribuído, onde se discute o teor da resposta do Município (Autos

nº 0000123-60.2014.8.16.0139).

Nesse sentido:

"Constitucional e Processo Civil - Mandado de Segurança - Cumprimento de liminar satisfativa - Perda
do objeto - Ausência superveniente de interesse necessidade - Extinção do mandamus. I - Deferida a
liminar determinando a realização conjunta das cirurgias e providenciado pela impetrada as medidas
necessárias com a realização da intervenção cirúrgica de forma simultânea, insubsiste o interesse do
impetrante no processamento do mandamus diante do exaurimento do seu objeto; II - O cumprimento
liminar de natureza satisfativa e irreversível implica na perda superveniente do objeto, esnsejando a
extinção do writ por ausência de interesse necessidade;V - Sentença reformada em sede de reexame
necessário." (TJ-SE - REEX: 2007210133 SE , Relator: DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE
CARVALHO, Data de Julgamento: 17/04/2008, 2ª.CÂMARA CÍVEL).

"MANDADO DE SEGURANÇA Processual civil - Cumprimento da liminar concedida - Carência de
ação - Falta de interesse processual (CPC, artigo 267, VI)- Superveniente perda do objeto Extinção do
processo sem julgamento de mérito. "(TJ-SP - MS: 125461020118260000 SP
0012546-10.2011.8.26.0000, Relator: Antonio Carlos Malheiros, Data de Julgamento: 16/11/2011, Órgão
Especial, Data de Publicação: 06/12/2011).

Em consequência, julgo extinta a presente ação, por falta de interesse de agir

superveniente, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo

Civil.

Em razão do princípio da causalidade, e considerando a teor do disposto no art. 5º, inciso XXXIII,

da Constituição Federal, bem como o descumprimento do prazo previsto no  art. 1º, da Lei

9.051/95 (que dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos

de situações), condeno o impetrado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários, a rigor do disposto no Art. 25 da Lei 12.016/2009.

Oportunamente, arquive-se o processo após as devidas baixas, inclusive na distribuição, além

das anotações e comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Prudentópolis, 21 de Março de 2014.

 

Ricardo Alexandre Spessato de Alvarenga Campos

Juiz de Direito Substituto Designado 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS – 
PARANÁ 

 

Inicial 

 

 

 

 

ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO 

AMBIENTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.929.115/001-77, com sede na Rua Professor Macedo Filho, 175, Bom Retiro, 

Curitiba, Paraná, vem, por meio de seu procurador que adiante subscreve (Doc. 1), 

com endereço profissional na Rua Augusto Stresser, 210, Alto da Glória, Curitiba, 

Paraná, à presença de Vossa Excelência, impetrar o presente 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

Em face da autoridade coatora, o Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRUDENTÓPOLIS, SR. GILVAN PIZZANO AGIBERT, brasileiro, portador do CPF nº 

340.476.549-49, que pode ser encontrado na Prefeitura de Prudentópolis na Rua 

Conselheiro Rui Barbosa, 801, Centro, Prudentópolis, Paraná, CEP 84.400-000, o que 

faz com base nos fatos e argumentos que adiante passa a expender. 

I – DOS FATOS 

A empresa ora autora dedica-se ao desenvolvimento de estudos e 

projetos, bem como construção e operação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (“PCH”) 

destinadas a gerar energia elétrica para o sistema elétrico brasileiro. 
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Segundo as leis e regulamentos do setor elétrico brasileiro, 

Pequenas Centrais Hidrelétricas são aproveitamentos de cursos d’água que possuem 

reservatórios muito pequenos (por vezes sequer os possuem), com menos de 300 

hectares e potencial máximo de 30MW (Lei 9.427/96). Por este motivo é que se trata 

de empreendimento de reduzido impacto ambiental de onde ser considerada energia 

renovável, sustentável e ambientalmente correta. 

Como é de conhecimento, todos os potenciais hidroenergéticos 

existentes no Brasil (pequenos ou grandes) pertencem à União Federal (art. 20, inc. VIII 

da CF/88), que outorga a sua concessão à exploração privada mediante processo 

concorrencial público (Lei 9427/96, art. 26, inc. I). 

O processo concorrencial público para exploração de potenciais 

hidroenergéticos é deflagrado e tramita perante a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(“ANEEL”) por determinação legal e regulamentar (delegação de poderes do Poder 

Executivo – Ministério de Minas e Energia - Lei 9427/96, art. 3º, in. II e decretos). 

O referido processo concorrencial foi regulamentado pela ANEEL 

através da Resolução 395/98 (e posteriormente 343/2008, ambas em anexo – Doc. 2), 

pela qual se estabelece que todos os concorrentes devem efetuar todos os estudos de 

campo (que envolve estudos geológicos, topográficos, aerofotogramétricos, 

hidrológicos,  ambientais, sociais, antropológicos, etc.) e devem elaborar um Projeto 

Básico para determinado potencial já previamente determinado através de inventário 

hidroenergético daquele rio. 

Tanto os estudos quanto os projetos são fiscalizados e verificados 

pela ANEEL, que somente concede a outorga (de exploração) ao concorrente 

vencedor, o que é decidido após o cumprimento de todas as fases de aprovação 

técnica dos estudos e dos projetos quando, ao final, se faz a classificação dos 

candidatos interessados. 
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Dentre os estudos necessários aludidos na regulamentação da 

ANEEL encontra-se a obtenção do licenciamento ambiental prévio, capitaneada pelo 

órgão ambiental competente, mas que passa pela articulação com os órgãos 

ambientais Federal, Estadual e demais autoridades que tenham ou possam ter alguma 

forma de interesse sobre o potencial hidroenergético, tal como o município onde se 

localiza o potencial (Res. ANEEL 395/98, art. 12, inc. III e IV – em anexo). 

Note-se que o potencial hidroenergético pertence UNICAMENTE à 

União Federal, portanto não pertence ao proprietário das terras (art. 176 da CF/88), 

bem como não pertence ao Estado ou ao Município (CF/88 art. 20, VIII) nem a 

qualquer pessoa que tenha obtido autorização para captação de água do rio ou 

qualquer outro uso da água ou coisa que o valha. 

Diante disso, a participação do Ente Federado e dos Municípios 

fica adstrita à questão do licenciamento ambiental, nos termos da legislação própria 

do setor. 

O mencionado licenciamento ambiental é regulado, em âmbito 

nacional, pela Lei 6.938/81, pela Lei Complementar 140/2011, pelas Resoluções 

CONAMA 237/97, 279/2001, 01/86, 06/87 e 09/87 (Doc. 3). 

No âmbito Estadual Paranaense, é regulamentada pela Resolução 

do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA 65/2008 (Doc. 4) e esta é 

regulamentada pelas resoluções conjuntas SEMA/IAP (05/2010, 09/2010 e 03/2013 – 

Doc. 05). 

Nos termos da legislação supra, o Ente Municipal participa do 

processo em dois distintos momentos:  

a) o primeiro, na fase de Licença Prévia, quando deve expedir uma 

CERTIDÃO (equivocadamente denominada pelo Município de “Carta de Anuência”, do 

que efetivamente NÃO se trata) que deve certificar expressamente que o 

empreendimento projetado não colide com a Lei de Uso e Parcelamento do Solo (nos 
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termos do art. 30, VIII da CF/88) nem tampouco com alguma legislação ambiental 

municipal (se houver);  

b) o segundo, na fase de Audiência Pública para Licença de 

Instalação, quando todas as autoridades municipais (incluindo naturalmente o 

Prefeito) recebem cópia dos projetos e estudos ambientais e têm a oportunidade de 

manifestar-se (art. 10 da Resolução CONAMA 01/86). Nesse momento também há 

disponibilização, com antecedência, de cópia dos estudos e projetos que ficam à 

disposição da população em diversos locais (como na biblioteca pública) para que 

possam participar do processo de discussão em audiência pública (Resolução CONAMA 

09/87 regula a forma como deve se dar a audiência pública no município). 

A impetrante vive, atualmente, o momento descrito na aliena 

“a”, supra – Fase de Licença Prévia. 

A competência para a realização de tal licenciamento ambiental 

é Estadual, nos termos da Lei Complementar 140/2011, art. 8º, XIV1 c/c art. 9º, XIV2 e 

art. 7º, bem como nos termos da Resolução CONAMA 01/86, art. 2º, VII3, cujos 

poderes para tal regulamentação descendem do art. 17 do Decreto 99274/90. 

                                                 
1
 Art. 8o São ações administrativas dos Estados: XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o; 

 
2
 Art. 9o São ações administrativas dos Municípios: XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos 

previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: 
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos 
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 
atividade; ou 
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs); 
 
3
 Art. 2o Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - 

RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente 
– SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: VII - Obras 
hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de 
saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, 
abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 
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Diante disso, a competência para a realização e desenvolvimento 

do licenciamento ambiental dos três empreendimentos da ora impetrante é do 

Instituto Ambiental do Paraná. 

As regras que devem ser seguidas para a realização de tal 

licenciamento são as já citadas normas nacionais (resoluções CONAMA), 

complementadas pelas resoluções estaduais maiores oriundas do Conselho Estadual 

de Meio Ambiente (CEMA) e as resoluções da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

(SEMA) e Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

Todas essas regras se posicionam em sistema de regulamentação 

da maior (CONAMA) para a menor (IAP e eventuais leis municipais de meio 

ambiente) em relação de subordinação como sói ocorrer em ambiente público. 

Nesse sentido é que o CEMA expediu a resolução 65/2008, que 

regulamenta o licenciamento ambiental no Estado do Paraná e, logo em seguida, nos 

termos do seu art. 80, inc. VIII4, o IAP e a SEMA editaram a resolução conjunta 

regulamentadora nº 05/2010 e posteriores alterações nº 09/2010 e nº 03/2013, que 

regulamentam especificamente o licenciamento de empreendimentos de geração de 

energia elétrica no Estado do Paraná (vide o seu prefácio: Estabelece procedimentos 

para licenciamento de unidades de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica no Estado do Paraná). 

Assim, para que os estudos ambientais realizados por um 

empreendedor possam ser protocolados no Instituto Ambiental do Paraná, com a 

finalidade de que sejam estudados por aquele órgão licenciador, faz-se necessário, nos 

termos das citadas resoluções (CEMA 65/2008, art. 4º, §1º e Res Conjunta SEMA/IAP 

3/2013, art. 8º, I, “c”), que o Município, pelo chefe do Poder Executivo (prefeito), 

forneça ao interessado uma SIMPLES CERTIDÃO na qual fique expresso que o 

                                                 
4
 Art. 80. Para cada um dos empreendimentos abaixo e outros que se fizerem necessários, estarão estabelecidos 

em Resoluções específicas, editadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, critérios e 
procedimentos: VIII - empreendimentos de Geração, Transmissão e distribuição de Energia Elétrica (inclusive 
eletrificação rural); 
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empreendimento de geração projetado não confronta com a lei do uso do solo e 

legislação municipal do meio ambiente. Confira-se do texto expresso da Resolução 

CEMA 65/2008: 

 “No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal (Anexo I), 
declarando expressamente que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 
legislação integrante e complementar do plano diretor municipal 
e com a legislação municipal do meio ambiente, e que atendem 
as demais exigências legais e administrativas perante o município, 
ou seja, que não existe expresso qualquer dispositivo que possa 
obstar a implantação do empreendimento específico” 

 

Tal certidão deve ser elaborada conforme modelo disposto no 

anexo I da Resolução CEMA nº 065/2008, ora em anexo (Doc. 6). 

a. DO CASO EM EXAME 

Voltando ao caso em apreço, a empresa ora impetrante está 

participando do processo de obtenção de outorga, dentre outros, de três Potenciais 

Hidroenergéticos denominados “PCH Km 10”, “PCH Km 14” e “PCH Km 19”, todos 

localizados no Rio dos Patos, sub-bacia 64, bacia hidrográfica do rio Paraná, no Estado 

do Paraná, todos localizados dentro da área do Município de Prudentópolis/Pr, 

conforme ora prova através dos Registros Ativos concedidos pela ANEEL (Doc. 7). 

O investimento total previsto nas três pequenas usinas, cuja 

potencia instalada atingirá respectivamente os 4 MW, 6 MW e 10 MW atingirá os R$ 

75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais). 

Além disso, a ora impetrante já investiu altíssimas somas de 

recursos no desenvolvimento de todos os Estudos de Campo, bem como já apresentou 

todos os três conseqüentes Projetos Básicos de Engenharia perante a ANEEL – 
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Agência Nacional de Energia Elétrica, já tendo obtido inclusive o “Aceite” nos mesmos 

projetos para os três Potenciais Hidroenergéticos (doc. 08). 

Outrossim, a autora já obteve do Instituto Ambiental do Paraná a 

competente Autorização para Coleta de Amostras e Espécimens da Flora e da Fauna 

(Doc. 09) e mais ainda, realizou, num período de mais de um ano e meio, a custos que 

superaram os R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) todos os estudos ambientais 

requeridos, que contaram com a participação de biólogos, antropólogos, geógrafos, 

engenheiros ambientais, de acordo com as normas do citado órgão. 

Além disso, a autora já realizou e obteve aprovação do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dos estudos arqueológicos da região de 

interesse (Doc. 10). 

A impetrante, durante a sua atividade de cumprimento das 

exigências para o licenciamento ambiental prévio, enviou à Prefeitura de 

Prudentópolis requisição de emissão da sobredita CERTIDÃO para os três 

empreendimentos (PCH Km 10, PCH Km 14 e PCH Km 19), todos em 03/06/2009 

(todas em anexo – Doc. 11).  Nenhum deles foi respondido. 

Dado que não havia nenhuma resposta, mesmo após insistentes 

telefonemas, correspondências e correio eletrônico, a empresa impetrante perfez 

novo requerimento da mesma informação em 23/05/2012 (todas em anexo – Doc. 

12). Novamente sem resposta, a empresa ratificou o comunicado em 17/09/2013 

(AGORA COM URGÊNCIA, face à realização de leilão de energia em Dezembro/2013), 

que foi mais uma vez INATENDIDO (Doc. 13).  

Diante da inação da municipalidade, a ora impetrante impetrou o 

Mandado de Segurança por Omissão nº 0003499-88.2013.8.16.0139 (doc. 14) no qual 

aduziu que o município jamais havia respondido aos seus pedidos de certidão, direito 

líquido e certo da impetrante (de obter resposta aos pedidos). 
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Foi assim obtida a liminar (doc. 15) para que o Prefeito Municipal 

respondesse aos pedidos de certidão referindo textualmente se haveria conflito 

entre o empreendimento projetado e a Lei de Uso do Solo ou Lei Municipal 

Ambiental. 

Em resposta a autoridade coatora chegou a agir de má-fé quando 

alterou a verdade dos fatos sob a afirmação de que já tinha respondido a todos os 

pedidos de certidão do impetrante (o que se provou falso – a impetrante jamais 

recebeu qualquer resposta e a autoridade jamais acostou ao processo qualquer prova 

de sua afirmação ao juízo). 

Apesar disso e por conseqüência da medida liminar concedida 

pelo Exmo. Juiz, a autoridade coatora respondeu nos autos que não poderia fornecer a 

certidão porquanto haveria, em seu entendimento, um conflito entre o 

empreendimento projetado pela impetrante e uma Lei Municipail (doc. 16 em anexo 

– ATO COATOR).  

No mesmo ato (ato coator), a autoridade coatora apontou nos 

autos COMO ÚNICO MOTIVO ensejador da impossibilidade de emissão da certidão o 

Decreto Municipal 160/2009 cujo texto segue abaixo: 

“Art. 1º. Ficam suspensas, temporariamente, todas as cartas de 

anuências emitidas pelo Município de Prudentópolis, visando a 

obtenção, por parte do interessado, de licenciamento ambiental 

perante o órgão competente, para a implantação de usinas 

hidrelétricas no município, dentre elas as anuências concedidas 

para a empresa Usina Hidrelétrica Agropecuária Priday, conforme 

publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em data de 16 de 

janeiro de 2009, edição de nº7891, na página 15” 

Poucos dias depois, em petição dirigida ao juiz daqueles autos de 

Mandado de Segurança, a Autoridade Coatora apresentou comunicado que deveria ter 
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sido enviado diretamente à impetrante e que dá conta de outros “empecilhos” à 

expedição da certidão consistentes na revisão do plano diretor que está em 

andamento dentre outros motivos bastante criativos, porém igualmente inadequados 

à finalidade a que se apresentaram. 

Sobre o ponto diga-se mais.  

Diga-se que se vê e se evidencia dos próprios procedimentos 

administrativos levados a cabo perante a Prefeitura de Prudentópolis, cujo conteúdo 

permaneciam secretos até a mencionada resposta ao Mandado de Segurança, que não 

há qualquer óbice de natureza ambiental ou tampouco colisão com plano diretor, lei 

do uso do solo ou lei municipal ambiental a não ser o tal Decreto 160/2009, supra 

transcrito e que é ilegal e inconstitucional, como ficará aqui demonstrado. 

Diante disso, uma vez que o citado Mandado de Segurança nº 

0003499-88.2013.8.16.0139 foi impetrado POR OMISSÃO e tal omissão foi eliminada 

quando da apresentação da resposta, pela autoridade coatora, ao pedido de certidão 

(Doc. 16) e ainda considerando que tal resposta foi negativa (de que a autoridade 

coatora não poderia fornecer a certidão), fez-se necessário a proposição do presente 

novo mandado de segurança, desta vez repressivo e que visa proteger direito líquido 

e certo da impetrante consubstanciado no direito de receber a certidão requisitada, 

de modelo vinculado (doc. 6), nos termos expressos da Lei e da Constituição Federal. 

Passa-se, assim, a demonstrar o direito líquido e certo da 

impetrante à obtenção da referida certidão. 

II – DO DIREITO 

 

 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, c
on

fo
rm

e 
M

P
 n

º 
2.

20
0-

2/
20

01
, L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
di

, d
o 

T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
://

po
rt

al
.tj

pr
.ju

s.
br

/p
ro

ju
di

 -
 Id

en
tif

ic
ad

or
: P

JD
7G

 B
9R

N
X

 K
P

G
3N

 4
R

6X
3

PROJUDI - Processo: 0000123-60.2014.8.16.0139 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Fabiano Assad Guimaraes,

15/01/2014: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição Inicial



 

Rua Augusto Stresser, 210 – Alto da Glória – CEP 80030-340 
Fone/Fax: 00-55-41-3015-5270 

www.assadportugal.com.br 

contato@assadportugal.com.br 
Curitiba – Paraná – Brasil 

10 

A) DO ATO COATOR – DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA: DOS ALEGADOS EMPECILHOS À EXPEDIÇÃO 

DA CERTIDÃO REQUERIDA PELA IMPETRANTE 

É intrínseco ao Regime Jurídico Administrativo que todo e 

qualquer ato administrativo goze de prerrogativas e de restrições. As restrições são 

regras que limitam a atividade administrativa ao “respeito a determinados fins e 

princípios que, se não observados, implicam desvio de poder e conseqüente nulidade 

dos atos administrativos”5. 

Um dos princípios que constituem restrição ao conteúdo da edição 

de atos administrativos é exatamente a vinculação que se cria para a Administração 

Pública em relação ao conteúdo das suas próprias manifestações sobre o mesmo 

tema. Tal matéria é bastante conhecida e aplicada no que concerne a licitações e 

contratos, porém não menos importante no que tange às demais manifestações do 

Poder Público. 

Nesse sentido é que a municipalidade, ao responder ao pedido de 

certidão efetuado pela impetrante, referiu nos autos a existência de somente um 

único empecilho à expedição da certidão requerida, qual seja, a existência do Decreto 

Municipal 160/2009. 

Apesar disso, na comunicação que protocolou nos autos 

direcionado à impetrante a fim de cumprir a liminar (doc. 16 em anexo), menciona 

ainda os seguintes adicionais motivos ensejadores da negativa em emitir a certidão: 

a) “ausência de trabalhos de campo” em especial diante da 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA, além da manifestação do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente de Prudentópolis, ambientalistas e 

quiçá da sociedade como um todo.” Por tal motivo, a autoridade 

                                                 
5
 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Adminsitrativo, 25 ed. – São Paulo: Atlas, 2012. PF. 63. 
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coatora resolveu agendar uma ilegal audiência pública para o dia 

20/01/2014 (ilegal porque abandonou completamente a 

regulamentação deste tipo de evento traduzida na Resolução 

CONAMA 09/87); 

b) que o plano diretor “está sendo revisado e provavelmente 

haverá mudanças legislativas”; 

c) que a certidão seria, em verdade, uma “anuência prévia” e que 

pode gerar impacto em outros empreendimentos no Rio dos 

Patos; 

d) que há o Decreto Municipal 160/2009 que impede a concessão 

da certidão. 

São exatamente essas duas respostas que se constituem de ATO 

COATOR que ora se pretende ver corrigido pelo Poder Judiciário. 

Diante disso e do princípio da vinculação do Estado ás suas 

manifestações, se deve concluir pela inexistência de outros demais empecilhos à 

expedição da citada certidão além dos supra transcritos, de onde serão analisados 

individualmente. 

Em outras palavras, a Autoridade Coatora foi instada a expedir a 

certidão solicitada pela impetrante e, em resposta, produziu o ato coator no qual 

refere que não pode fornecer a certidão pelos motivos acima transcritos, pelo que se 

conclui que aqueles são os únicos motivos ensejadores da negativa naquela 

expedição, que não se sustentam, como se passa agora a individualmente 

demonstrar. 
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B) DA NATUREZA DO ATO ADMINISTRATIVO “CERTIDÃO” ORA 

REQUERIDO – NÃO SE TRATA DE ANUÊNCIA PRÉVIA – CONFUSÃO 

GERADA PELA AUTORIDADE COATORA – ATO ADMINISTRATIVO 

VINCULADO 

A autoridade coatora cria, propositadamente, grande confusão em 

torno do que seja o conteúdo do ato administrativo requerido pela impetrante à 

impetrada (certidão), sob a alegação de que se trata de um curioso e criativo ato de 

“anuência prévia”, o que não passa de um artifício retórico ilegal e desarrazoado que 

deve ser rejeitado por este MD juízo.  

A confusão entre os termos “anuência prévia” e simples “certidão” 

alegada constantemente pela Autoridade Coatora teve origem em uma ação 

regulamentadora conjunta do Instituto Ambiental do Paraná e Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente (Res. 09/2010, em anexo).  

Naquela resolução conjunta as entidades ultrapassaram os limites 

legais, criando a expressão “anuência prévia”, inexistente na resolução CEMA 

65/2008, que pretendia regulamentar.  

Nesses termos é que a Resolução maior (65/2008) sempre 

mencionou simples CERTIDÃO e a resolução regulamentadora (conjunta) criou 

ilegalmente a tal anuência prévia, que em verdade inexiste. 

Tal situação de ilegalidade que pesava sobre a inventada 

“anuência prévia” já foi completamente CORRIGIDA pelos órgãos regulamentadores 

através da Resolução Conjunta 03/2013, que EXTIRPOU a expressão “anuência 

prévia”, senão vejamos abaixo: 

Art.1°. Alterar a letra “c” do inciso I do Art.8º da Resolução 
Conjunta SEMA/IAP nº 09 de 03 de novembro de 2010, pertinente 
a Anuência Prévia do Município em relação aos 
empreendimentos, que passa a vigorar com a seguinte  redação: 

“Art.8º......................... 
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I.............. 

c) No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 

obrigatoriamente, a Certidão da Prefeitura Municipal, 
declarando expressamente que o local e o tipo de empreendimento 
ou atividade estão em conformidade com a legislação integrante e 
complementar do plano diretor municipal e com a legislação 
municipal do meio ambiente, e que atendem as demais exigências 
legais e administrativas perante o município.” (NR) 

Como mencionado alhures, tal correção de rumos fez-se 

necessária e extirpou da resolução conjunta o termo “anuência prévia” para 

adequar-se ao conteúdo da Resolução CEMA 65/2008 (maior) que menciona 

unicamente o termo “CERTIDÃO”, confira-se novamente esta última resolução: 

“No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal (Anexo I), 
declarando expressamente que o local e o tipo de empreendimento 
ou atividade estão em conformidade com a legislação integrante e 
complementar do plano diretor municipal e com a legislação 
municipal do meio ambiente, e que atendem as demais exigências 
legais e administrativas perante o município, ou seja, que não 
existe expresso qualquer dispositivo que possa obstar a 
implantação do empreendimento específico.” 

Diante disso, não há mais espaço para confusões e nem para 

mais delongas sobre o tema.  

Trata-se de PEDIDO DE SIMPLES CERTIDÃO, confirmada e re-

confirmada pelo texto das resoluções QUE A AUTORIDADE COATORA DESOBEDECE, 

ferindo direito líquido e certo da impetrante. 

Tal certidão deve ser elaborada conforme modelo disposto no 

anexo I da Resolução CEMA nº 065/2008, ora em anexo (Doc. 6) 

Pelo próprio conteúdo da regra aplicável, supra transcrita, fica 

bastante claro que se trata de expedição de certidão, nos termos da Constituição 

Federal, art. 5º, inc. XXXIII e inc. XXXIV. 
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Diante disso, não há que se falar em pedido de “anuência prévia” 

que demandaria, segundo os termos da resposta da autoridade coatora à impetrante 

(em anexo), profunda análise pela prefeitura, pelos ambientalistas e pela sociedade 

em geral dos estudos ambientais elaborados pela impetrante.  

Ao contrário, trata-se da realização de uma simples verificação, 

pela Autoridade Coatora, da legislação municipal existente e seu cotejo com o 

empreendimento projetado para que se certifique que não há óbice legal prévio à 

sua implementação. 

A mencionada apresentação dos estudos ambientais efetuados 

pela impetrante e sua análise e discussão pela Prefeitura, Autoridades Municipais, 

pelos ambientalistas e sociedade como um todo em audiência pública está prevista na 

legislação ambiental ESTADUAL e será feita no momento adequado e oportuno, nos 

termos da Resolução CONAMA 09/87.  

O que não se pode fazer é emaranhar o procedimento de modo a 

queimar etapas, tentar adiantar etapas para momentos inoportunos criando uma 

confusão tal que não se entenda mais onde o processo se inicia e onde finaliza, como 

aparentemente quer a autoridade coatora e que este MD juízo não pode permitir. 

Fica assim comprovado que se vive atualmente o momento da 

simples CERTIDÃO, bem como que inexiste a alegada “anuência prévia” preconizada 

pela autoridade coatora e que haverá, em um futuro breve, o momento da Audiência 

Pública, convocada pelo IAP, na forma da lei e dos seus regulamentos, que 

oportunizará a ampla discussão dos projetos da impetrante.  

Para concluir o capítulo, diga-se que CERTIDÃO É ATO 

ADMINISTRATIVO VINCULADO, ou seja, ato administrativo no qual, preenchidos os 

seus requisitos LEGAIS de expedição, DEVE ser expedido, não cabendo qualquer 

análise de conveniência ou de oportunidade (discricionariedade) por parte da 

Autoridade Coatora. Nas palavras de Di Pietro: 
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“Isto significa que os poderes que exerce o administrador público 
são regrados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a autoridade 
ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena de 
ilegalidade. 

No entanto, esse regramento pode atingir os vários aspectos de 
uma atividade determinada; neste caso se diz que o poder da 
Administração é vinculado, porque a lei não deixou opções; ela 
estabelece que, diante de determinados requisitos, a 
Administração deve agir de tal ou qual forma. Por isso mesmo se 
diz que, diante de um poder vinculado, o particular tem um direito 
subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob 
pena de, não o fazendo, sujeitar-se à correção judicial.”6 

É exatamente o caso dos autos.  

A impetrante perfez requerimento à autoridade coatora de 

emissão de simples certidão de modelo vinculado prevista na Resolução CEMA 

65/2008 e repetida na alterada Resolução IAP/SEMA 09/2010, modificada pela 

Resolução IAP/SEMA 03/2013 cuja expedição é obrigatória e direito fundamental de 

todos os cidadãos brasileiros com assento constitucional (CF/88 art. 5º XXXIII), desde 

que preenchidos os seus requisitos (ato administrativo vinculado).  

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, que são: “que o 

local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 

legislação integrante e complementar do plano diretor municipal e com a legislação 

municipal do meio ambiente, e que atendem as demais exigências legais e 

administrativas perante o município, ou seja, que não existe expresso qualquer 

dispositivo que possa obstar a implantação do empreendimento específico”, a certidão 

DEVE ser expedida imediatamente. 

Diante do exposto, fica absolutamente comprovado que os 

argumentos ventilados pela Autoridade Coatora de que a impetrante estaria em busca 

na verdade uma “anuência prévia” e que esta não pode ser concedida porquanto há 

que se estabelecer uma ampla discussão com a Prefeitura, com os ambientalistas e 

                                                 
6
 Di Petro, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit. P. 218, 219. 
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com a sociedade de Prudentópolis não merecem prosperar e devem ser afastados por 

este MD juízo. 

C) DA ALEGADA ALTERAÇÃO “EM CURSO” DO PLANO DIRETOR 

DO MUNICÍPIO – DESIMPORTÂNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

ESTRITO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI E VINCULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA À LEI 

A Autoridade Coatora também trouxe como argumento para não 

conceder a certidão requerida a alegada iminência da alteração do plano diretor do 

município e que aparentemente está em revisão desde 2009 (quando da expedição do 

decreto 160/2009 que será tratado em capítulo próprio). 

Trata-se de mais um novo e criativo argumento que colide 

frontalmente com importantíssimos princípios constitucionais garantidores inclusive 

da impessoalidade no trato da coisa pública. 

É do âmago do Estado Democrático de Direito (CF/88, art. 1º, 

caput) e intrínseco a ele que qualquer poder público seja exercido de forma 

estritamente legal, ou seja, com fundamento nas leis que existem NO MOMENTO 

PRESENTE (CF/88, art. 37, caput).  

É bastante desejável que as Leis sejam constantemente 

atualizadas de forma a buscar maior consonância com os anseios da sociedade para a 

qual se direciona, porém é com base nas Leis que existem que qualquer ocupante de 

Poder DEVE exercer as suas funções. 

Di Pietro, sobre o princípio da Legalidade (CF/88, art. 37, caput) 

afere que “este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder 

Judiciário, nasceu com o Estado Democrático de Direito e constitui uma das principais 

garantias de respeito aos direitos individuais. (...) Em decorrência disso, a 

Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de 
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qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, 

ela depende de lei.”7  

Parece bastante evidente que a Lei que menciona a Constituição 

Federal e a doutrinadora supra citada é LEI EXISTENTE, portanto não se trata de LEI 

INEXISTENTE (EM ELABORAÇÃO, FUTURA OU COISA QUE O VALHA).  

Sim, porque toda lei em elaboração ou em estudo ou em exame, 

discussão ou votação no Poder Legislativo é lei inexistente, mero esboço sem 

qualquer força coercitiva vinculativa ou obrigatória. 

A alegada alteração do plano diretor, se é que realmente virá a 

existir, ainda não se transmutou em LEI na acepção jurídica do termo, ou seja, norma 

de caráter geral e abstrato que tenha passado pela aprovação legislativa e sanção do 

Executivo.  

Diante disso, o argumento de que haverá, em algum momento, a 

alteração FUTURA da Lei de Uso do Solo não pode ser utilizada como fundamento 

para negar a expedição da CERTIDÃO requerida HOJE pela Impetrante, direito este 

que possui assento Constitucional, assim como o princípio da Legalidade, da 

Anterioridade da Lei e do Estado Democrático de Direito. 

Conclui-se, assim, que tal argumento levantado pela Autoridade 

Coatora se constitui de argumento ilegal, portanto inválido para a finalidade de 

obstar a expedição da certidão requerida, vez que não há, na atual legislação sobre o 

tema, nenhuma previsão que proíba ou colida com o empreendimento projetado 

pela impetrante, tanto que nenhum óbice legal foi apontado pela Autoridade 

Coatora para negar o pedido de certidão da Impetrante, quando a isso se viu obrigada 

por determinação judicial. 

 

                                                 
7
  Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit. P. 65. 
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D) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE TRABALHOS DE CAMPO PARA 

SEREM ANALISADOS PELA PREFEITURA E SOCIEDADE – DA ILEGAL 

AUDIÊNCIA PÚBLICA AGENDADA PELA AUTORIDADE COATORA – 

MOMENTO INOPORTUNO – COMPLETA DESVINCULAÇÃO COM A 

EMISSÃO DE CERTIDÃO REQUERIDA 

Como já referido alhures, o procedimento de obtenção de 

licenciamento ambiental é um processo LEGAL, portanto, com todos os seus passos 

previstos em Leis e Regulamentos que se posicionam em relação de hierarquia, 

subordinação e regulamentação. 

Tal procedimento possui passos bastante definidos em etapas que 

devem ser vencidas e o momento atualmente vivido pela impetrante é o previsto na 

Resolução CEMA 65/2008 em seu art. 4º, §1º, regulamentado pela Resolução Conjunta 

IAP/SEMA 09/2010 em seu art. 8º, ou seja, o momento de obtenção junto à 

Autoridade Coatora, de uma simples certidão de modelo vinculado que deve ser 

expedida caso estejam preenchidos os seus requisitos autorizadores. 

Aparentemente com vistas a criar confusão, a Autoridade Coatora 

decidiu negar a expedição da certidão alegando para tanto que a impetrante não 

apresentou a ela seus Estudos Ambientais para discussão e análise da Prefeitura e com 

a comunidade. 

Ocorre que é bastante claro e óbvio que NÃO É NECESSÁRIA 

NENHUMA AVALIAÇÃO DE EIA/RIMA ou RAS (Relatório Ambiental Simplificado, 

como é o caso) PARA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO REQUERIDA, mas tão somente um 

simples cotejo do projeto básico com a legislação municipal. Nada mais. 

Não se está com isso a afirmar que tal análise não será feita pela 

Autoridade Coatora, pelos ambientalistas e por toda a sociedade do Município de 

Prudentópolis.  
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Ao contrário, reafirma-se aqui que tal análise e discussão públicos 

e junto às autoridades municipais acerca do RAS serão realizados quando chegar o seu 

oportuno e legal momento, nos termos da regulamentação existente (Res. CONAMA 

01/86, art. 108; Resolução CONAMA 09/87 sobre a forma e prazos da audiência 

pública e Resolução Conjunta IAP/SEMA 09/2010, art. 21).  

Mais do que isso, refira-se que um evento (certidão) é 

antecedente lógico do outro evento, que é a entrega dos estudos ambientais já 

elaborados pelo empreendedor ao IAP, para que este convoque a Audiência Pública 

prevista nos regulamentos e na lei, já que A CERTIDÃO EMITIDA PELA PREFEITURA É 

PARTE INTEGRANTE DA LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENTREGUES JUNTO 

COM O RELATÓRIO AMBIENTAL !!! Confira-se. 

Para dar início ao processo de licenciamento ambiental 

(momento em que ainda não existe um Relatório Ambiental a ser discutido), a parte 

interessada (impetrante) deverá apresentar ao IAP os documentos listados no art. 8º 

da Resolução 09/2010 que refere expressamente: 

“Art. 8º Todos os empreendimentos tratados por esta Resolução 
dependerão, obrigatoriamente, da apresentação da seguinte 
documentação quando do requerimento do licenciamento 
ambiental, de acordo com a modalidade de licenciamento: 

I. LICENÇA PRÉVIA – LP 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Memorial Descritivo do Empreendimento; 

c) No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a Certidão da Prefeitura Municipal, 
declarando expressamente que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 
legislação integrante e complementar do plano diretor municipal 
e com a legislação municipal do meio ambiente, e que atendem 

                                                 
8
 Art. 10. O órgão estadual competente, ou a SEMA ou, quando couber, o Município terá um prazo para se 

manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput deste 
artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento pelo órgão estadual competente ou pela SEMA do estudo do 
impacto ambiental e seu respectivo RIMA. 
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as demais exigências legais e administrativas perante o 
município; 

d) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86; 

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo 
com as Tabela I (procedimentos administrativos) e Tabela III 
(análise técnica dos estudos) da Lei Estadual nº 10.233/92; 

f) Apresentação de cópia da(s) respectivas ART(s) - Anotação(s) de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados.” 

Já a Audiência Pública, que, nos termos da regulamentação 

ambiental, deve ser convocada pelo IAP, serve para a discussão pública e ampla 

exatamente do conteúdo do Relatório Ambiental, apresentado ao IAP no momento 

do pedido da Licença de Instalação (LI) (art. 8º, inc. II da Resolução 09/2010) 

Daí que enquanto não é expedida a certidão pela Autoridade 

Coatora, a Impetrante não preenche os requisitos mínimos para receber a Licença 

Prévia, antecendente lógico da Audiência Pública onde serão apresentados os 

Estudos e Relatórios Ambientais! 

Assim, FICA COMPROVADO, claro e indene de dúvidas que a não 

realização da audiência pública não pode ser alegado motivo para não conceder a 

certidão, derrubando-se assim a absurda alegação da Autoridade Coatora. 

Como já referido, a expedição da certidão requerida é ato 

vinculado e não discricionário, de onde não depende de nenhum tipo de avaliação de 

Estudos Ambientais ou qualquer outro elemento que não as Leis do próprio município. 

Mas não é só isso. 

Reporte-se que a Autoridade Coatora convocou toda a população 

do município de Prudentópolis a comparecer a uma ILEGAL Audiência Pública que 

agendou para o dia 20/01/2014, convocada com a finalidade de “discutir a 

possibilidade de outorga de certidão de uso e ocupação do solo visando a outorga de 
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concessão de exploração de potencial hidroenergético no Rio dos Patos (Sub-Bacia 

64),(...)”. 

Ora!! Repita-se para que fique claro o despropósito e a 

ilegalidade: Audiência Pública para discutir “a possibilidade de outorga de certidão 

de uso e ocupação do solo” (?!). 

Trata-se de um despropósito evidente e absoluto. Mais do que 

isso, trata-se de ilegalidade e inconstitucionalidade flagrantes! 

O que a impetrante requer é a EXPEDIÇÃO DE UMA CERTIDÃO DE 

MODELO VINCULADO. Nada mais. O que a Autoridade Coatora fez em resposta foi 

criar um “algo” que não existe, UMA ABERRAÇÃO JURÍDICA, uma tal “CERTIDÃO de 

uso e ocupação do solo” que depende, na visão da autoridade coatora, DA OPINIÃO 

PÚBLICA! 

Trata-se de mais uma conduta possivelmente criminosa da 

Autoridade Coatora. Mais uma vez, o Município está buscando meios ILEGAIS; está 

agindo de modo IMORAL E PESSOAL (o que deve ser investigado pelo Ministério 

Público – contrariedade ao art. 37 da CF/88) para CRIAR CONFUSÃO, inclusive com 

desperdício de dinheiro público.  

Como já se comprovou, a expedição da dita certidão é um ato 

administrativo VINCULADO e, portanto, independe da vontade do Poder Executivo, 

tampouco da vontade da população.  

A expedição de certidão é, ainda, DIREITO FUNDAMENTAL da 

impetrante, com assento constitucional em cláusula pétrea. 

Sobre o tema os julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. NECESSÁRIO.  
MANDADO  DE  SEGURANÇA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO VISANDO INFORMAÇÃO ACERCA 
DO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, c
on

fo
rm

e 
M

P
 n

º 
2.

20
0-

2/
20

01
, L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
di

, d
o 

T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
://

po
rt

al
.tj

pr
.ju

s.
br

/p
ro

ju
di

 -
 Id

en
tif

ic
ad

or
: P

JD
7G

 B
9R

N
X

 K
P

G
3N

 4
R

6X
3

PROJUDI - Processo: 0000123-60.2014.8.16.0139 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Fabiano Assad Guimaraes,

15/01/2014: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição Inicial



 

Rua Augusto Stresser, 210 – Alto da Glória – CEP 80030-340 
Fone/Fax: 00-55-41-3015-5270 

www.assadportugal.com.br 

contato@assadportugal.com.br 
Curitiba – Paraná – Brasil 

22 

APOSENTADORIA. RECUSA NO FORNECIMENTO POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL TÃO- EM PORTARIA. 
BASEADA TÃO-SOMENTE EM PORTARIA. VIOLAÇÃO A DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO DA APELADA. APELADA. ILEGALIDADE 
CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM 
REEXAME NECESSÁRIO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 
XXXIV, da Constituição Federal, é direito direito de todo o 
cidadão obter certidões junto às repartições públicas. À norma de 
inferior hierarquia (Portaria nº 154/2008), a qual serviu de 
fornecimento da certidão de tempo de contribuição não pode 
prevalecer ao direito de informação informação assegurado 
constitucionalmente a todos os cidadãos. A recusa do ente 
municipal em fornecer informações englobadas pelo direito de 
certidão caracteriza violação a direito líquido e certo, por 
ilegalidade ou abuso de poder, passível de correção via  
mandado  de segurança. 
(TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 918034-9 - Cascavel -  Rel.: Luiz Mateus de 
Lima - Unânime -  - J. 21.08.2012) 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER CERTIDÕES. 
DOCUMENTOS AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO 
FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ATO QUE DEVE 
SER QUALIFICADO COMO ILEGAL, ASSIM COMO VIOLADOR DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  
1. É constitucional e fundamental o direito de receber, da 
Administração Pública e de seus órgãos, informações e 
documentos, como se observa do inciso XXXIII do artigo 5º da 
CF/88.  
2. A negativa de Secretário de Estado -que representa a 
Administração Pública no âmbito de sua Secretaria- é ilegal, assim 
como violadora de direito líquido e certo.  
3. A fixação de coerção indireta -astreintes- é recomendada em 
casos como tais, com vista a "incentivar" a autoridade coatora ao 
cumprimento da ordem. Mandado de Segurança concedido. 
(TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 478863-8 - Foro 
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: 
Rosene Arão de Cristo Pereira - Unânime -  - J. 08.07.2008) 
 
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 
SEGURANÇA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO AO FORNECIMENTO 
DE CERTIDÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - CHEFE DO NÚCLEO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LONDRINA - OCORRÊNCIA - 
COMPETÊNCIA DA COMARCA DE LONDRINA - VIOLAÇÃO A 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE - RECURSO 
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VOLUNTÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA 
MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 

(TJPR - 4ª C.Cível - ACR - 510280-1 - Londrina -  Rel.: Lélia Samardã 
Giacomet - Unânime -  - J. 07.04.2009) 

Assim fica claro que a Audiência Pública convocada pela 

Autoridade Coatora é ilegal e ofende praticamente todos os princípios constitucionais 

tais como o princípio da eficiência, da economicidade, da impessoalidade, da 

finalidade e da legalidade para ficar no mínimo. Isso sem mencionar que o referido 

agendamento se deu em total desrespeito aos prazos, formalidades e ditames da 

Resolução CONAMA 09/87! 

Essa confusão gerada pela Autoridade Coatora parece propositada 

e é claramente um abuso e desvio de Poder com o qual não pode concordar o Poder 

Judiciário.  

Tanto a negativa na expedição da certidão quanto o atrapalhado 

e ilegal agendamento de Audiência Pública são atos de extremo autoritarismo e de 

ilegalidades ímpares no atual estágio de desenvolvimento do Estado Democrático de 

Direito no Brasil. 

O Poder Judiciário precisa corrigir imediatamente estes desvios 

de Poder bem como buscar a punição exemplar daquele que assim opera. 

Somente com a finalidade de informação, diga-se que a 

impetrante, de boa fé e diligentemente já desenvolveu praticamente todos os estudos 

ambientais e está somente aguardando a expedição da certidão ora objeto do 

presente mandamus para dar continuidade ao processo de licenciamento, com a 

convocação da verdadeira e legal audiência pública pelo IAP.  

E) DA INAPLICABILIDADE DO DECRETO 160/2009 AO CASO 

Para concluir, a Autoridade Coatora ofereceu um único motivo 

que se funda em instrumento normativo para negar a expedição da certidão ora 
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requerida: o famigerado Decreto Municipal 160/2009, do qual a impetrante somente 

tomou conhecimento quando da resposta ao Mandado de Segurança por Omissão. 

Refere o tal Decreto: 

“Art. 1º. Ficam suspensas, temporariamente, todas as cartas de 

anuências emitidas pelo Município de Prudentópolis, visando a 

obtenção, por parte do interessado, de licenciamento ambiental 

perante o órgão competente, para a implantação de usinas 

hidrelétricas no município, dentre elas as anuências concedidas 

para a empresa Usina Hidrelétrica Agropecuária Priday, conforme 

publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em data de 16 de 

janeiro de 2009, edição de nº7891, na página 15” 

Em primeiro lugar, de se argumentar que o Decreto 160/2009 não 

é aplicável ao caso em exame, vez que aquilo que a impetrante requer NÃO É um ato 

administrativo de “carta de anuência” de expedição proibida pelo instrumento 

normativo em comento, mas sim tão somente de CERTIDÃO.  

A Certidão, como se viu, não se mistura nem se confunde com 

“carta de anuência”, sendo atos administrativos distintos. Daí se extrai que a negativa 

de expedição de certidão não pode ser fundamentada em dispositivo normativo que 

proíbe a expedição de carta de anuência, como ocorre no caso. 

Diante disso, de ser judicialmente afastado o óbice levantado pela 

Autoridade Coatora quando do Ato Coator, qual seja, a existência do Decreto 

160/2009 em referência em decorrência de sua inaplicabilidade ao caso em apreço. 
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F) DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO DECRETO 

160/2009 

Caso assim não entenda Vossa Excelência, o que se considera 

apenas para fins de argumentação, passa-se à verificação da constitucionalidade do 

Decreto 160/2009. 

A primeira premissa a se considerar é de que, caso Vossa 

Excelência tenha entendido contrariamente à inaplicabilidade do decreto ao caso 

argumentada no quesito anterior, então entendeu que o pedido de “certidão” 

deduzido e o pedido de “anuência prévia” que o Decreto proíbe são o mesmo 

fenômeno jurídico. 

A segunda premissa é de que a impetrante requereu verdadeira 

certidão, como já comprovou no item “B” deste petitório, momento em que PROVOU 

que houve a alteração da Resolução 09/2010 pela Resolução 03/2013 em que o termo 

“anuência prévia” foi extinto definitivamente. 

Tem-se, assim que o Prefeito Municipal (poder Executivo), em 

atividade de administração, tentou proibir via Decreto que o Município de 

Prudentópolis conceda certidões para empreendedores do setor hidrelétrico. 

Pois bem. 

A expedição de certidões é direito fundamental, cláusula pétrea 

da Constituição Federal (CF/88, art. 60, §4º, inc. IV), instrumento normativo máximo 

da República Federativa do Brasil (art. 5º, inc. XXXIII e XXXIV), de modo que tal 

direito somente pode ser suprimido ou restringido por norma de IDÊNTICA 

ESTATURA (Norma Constitucional), que visivelmente não é o caso. 

Diga-se que, por se constituir de cláusula pétrea tal direito não 

pode ser restringido SEQUER PELO PODER CONSTITUINTE REFORMADOR! Que dirá 

por um Decreto Municipal que não se consubstancia SEQUER DE LEI EM ESPÉCIE.  
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Sim. O Decreto ora em análise é mero instrumento 

regulamentador ou de administração originado pelo Poder Executivo Municipal e 

somente pode ser considerado lei em espécie o instrumento normativo que parte do 

Pode Legislativo e passa pelo processo legislativo todo.  

Daí que o instrumento que ora se avalia não se consubstancia em 

uma Lei mas em mero instrumento de administração do Município de Prudentópolis. 

Então o que se observa é um instrumento de administração de 

um município que determina a todas as estruturas públicas administrativas que não 

conceda certidões (direito fundamental constitucional) a uma determinada casta de 

administrados. 

Diante do exposto, sem mais delongas, tem-se com clareza solar 

que o dispositivo ora inquinado (decreto 160/2009) é INCONSTITUCIONAL já que tem 

por objeto impedir que as estruturas públicas administrativas concedam certidão, 

este último direito fundamental constitucionalmente estabelecido que não pode ser 

limitado sequer por Lei Federal nem por Reforma Constitucional. 

Requer-se a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo 

ora avaliado e, consequentemente, que a Autoridade Coatora seja obrigada a 

expedir a certidão ora requerida. 

  G) DA ILEGALIDADE DO DECRETO 160/2009 

Adicionalmente, atentando-se ao princípio da legalidade previsto 

na CF/88 art. 37, caput, nota-se que o dispositivo ora em análise é, além de 

inconstitucional, também ilegal. 

Como é de corrente conhecimento, cabe ao Município legislar nos 

espaços permitidos pela Constituição Federal quando da divisão das competências 

(CF/88 art. 30). 
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Ocorre que tal poder de legislar, exclusivamente dentro dos 

espaços permitidos pela Constituição aos Municípios é de titularidade exclusiva do 

Poder Legislativo, no caso à Câmara de Vereadores. 

O Poder Executivo, autoridade coatora, tem a função precípua de 

administrar, limitando-se e se pautando pelas Leis existentes, ou seja, de acordo e em 

obediência às Leis produzidas legitimamente pela Casa Legislativa (Câmara de 

Vereadores. É vedado ao Prefeito agir em contrariedade ou para além daqueles 

espaços expressamente previstos em Lei. 

Assim, o espaço de produção de regras pelo Poder Executivo é 

bastante restrito e limitado a duas hipóteses básicas: a) regulamentação de Lei: 

detalhamento de como a lei será executada no âmbito da unidade administrativa (sem 

desbordar dos limites da Lei originária, sem criar novas exigências, etc.); ou b) 

instrumentos de administração: determinação dirigida às estruturas administrativas da 

Unidade Administrativa (Prefeitura, no caso) que determinam regras sobre a forma 

como essas estruturas devem agir, bem como nomeações, exonerações, promoções, 

etc. 

Ambos os poderes regulamentadores de titularidade do Poder 

Executivo supra descritos devem ser exercidos em estrita obediência e dentro dos 

limites da Lei produzida pelo Legislativo. 

Observando-se novamente o fenômeno denominado “Decreto 

160/2009”, nota-se de seu conteúdo que não serve para regulamentar nenhuma Lei 

Federal, Estadual ou Municipal.  

Trata-se, assim, de um instrumento de administração que 

determina a todas as estruturas administrativas daquela Unidade Administrativa 

(prefeitura) que não sejam expedidas “cartas de anuência” destinadas a 

empreendimentos hidrelétricos. 
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Ocorre que não há nenhuma lei municipal, estadual ou federal que 

determine a proibição da expedição das tais “cartas de anuência”, de onde não se 

verifica a existência de fundamento de legalidade, validade e legitimidade do tal 

Decreto, o que o torna absolutamente ilegal. 

Claro como a luz solar, o ato administrativo ora inquinado e 

denominado de “Decreto” se opõe expressamente à Lei Federal 9.051/95, bem como à 

Constituição Federal e, como se não bastasse, não encontra amparo legal em nenhum 

outro instrumento legal, constituindo-se de verdadeira arbitrariedade. 

Note-se que sequer os elementos do ato administrativo impostos 

pela Lei 9.784/99 foram respeitados, de onde não se localiza o seu fundamento nem a 

sua motivação e muito menos a sua finalidade pública, de modo que o ato é 

efetivamente nulo. 

Diante do exposto, tem-se por clara a ilegalidade do tal Decreto 

160/2009, de onde merece ser assim declarado por esta via de modo a possibilitar a 

expedição da certidão de que trata o presente Mandado de Segurança. 

F) DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE 

Diante de todo o exposto, ficou comprovado que a Impetrante é 

titular do direito líquido e certo de receber da Autoridade Coatora a certidão de 

modelo vinculado disciplinada na Resolução CEMA 65/2008 e cujo modelo encontra-se 

no anexo I daquela resolução. 

Isso porque o ato coator, vinculativo da atividade administrativa 

da Autoridade Coatora, negou-se ao seu fornecimento sob os fundamentos de 

existência do Decreto Municipal 160/2009, na existência de projeto de lei de reforma 

da Lei de Uso e Ocupação do solo, na inexistência de discussão dos estudos ambientais 

com a população e especialistas e no argumento de que se trata de uma anuência 

prévia.  
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Ao longo da presente exposição comprovou-se de forma absoluta 

que todos os argumentos levantados pela Autoridade Coatora para negar a expedição 

da certidão não se verificam, são ilegais, inoportunos ou simplesmente falsos. 

Diante disso, restou demonstrado o direito líquido e certo da 

impetrante em receber da Autoridade Coatora a certidão requerida e negada, o que se 

espera seja determinado pelo Poder Judiciário e ora se requer. 

Adicionalmente, se comprovou ilegal a Audiência Pública 

convocada pela Autoridade Coatora para o dia 20/01/2014, de onde merece ser 

suspensa por este MD juiz, o que ora também se requer. 

III – DO PEDIDO LIMINAR 

Para que se configure a possibilidade de concessão de medida 

liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes: a) a plausibilidade do 

direito invocado; b) a urgência na obtenção da medida ou, em outras palavras, quando 

a espera pelo processamento e sentença puder resultar ineficácia da concessão da 

segurança. 

Ambos os requisitos encontram-se presentes no caso. 

A plausibilidade do direito invocado encontra-se presente e 

decorre diretamente do quanto já exposto no corpo da presente Petição Inicial.  

De outra banda, a utilidade da certidão requerida pela empresa 

impetrante encontra-se plenamente provada e decorre diretamente da Legislação 

Ambiental brasileira, ficando claro que todo o processo de licenciamento e obtenção 

da outorga de concessão de exploração do potencial hidroenergético citado 

encontra-se paralisado por conta da não expedição, ilegal,  da tal certidão. 

Por fim, a urgência na sua obtenção descende: 
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a) do prazo de quinze dias conferido ao Município pela Lei 

9051/95, já descumprido diversas vezes, sob fundamentos e justificativas ilegais, 

inadequadas e inconstitucionais; 

b) da necessidade de que a ora impetrante dê imediato 

seguimento ao Licenciamento Ambiental com vistas a apresentar a documentação à 

ANEEL visando dar seguimento imediato no processo de obtenção de outorga. Como 

já se mencionou, houve investimento de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil 

reais) em estudos e projetos que permitiram a Impetrante chegar até a presente 

fase.   

Trata-se de um investimento significativo, que é majorado 

constantemente pela demora da Impetrada no cumprimento do seu dever. Explico: É 

cediço que todo processo concorrencial observa formalidade rigorosa, com a exigência 

de certidões e documentos que possuem prazos. No caso vertente, a demora da 

Autoridade no cumprimento do seu dever impõe renovações constantes de certidões, 

com atualizações de estudos periódicos, gerando gastos com cartório e pessoal.  

Ainda, a demora na concessão da certidão implica em retardar 

todo o processo, trazendo prejuízos ao Impetrante e a municipalidade.  Em se obtendo 

a certidão, novos estudos serão realizados e apresentados, inclusive publicamente 

como previsto em legislação própria.  

Assim sendo, vive-se uma fase inicial de um processo caro, longe 

do seu fim, cujo distanciamento se alonga e perpetua por culpa exclusiva da 

Autoridade Impetrada.   

  Daí é que se requer a concessão de liminar para determinar à 

Autoridade Coatora que emita a certidão requerida pela ora impetrante 

IMEDIATAMENTE, em cumprimento ao direito líquido e certo já demonstrado. 

Ainda, requer-se liminar para suspensão da Audiência Pública 

agendada para o dia 20/01/2014 uma vez que convocada fora dos prazos e padrões 
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da Resolução CONAMA 09/87 e da própria Lei Municipal 1574, que estabeleceu 

regras para este tipo de evento porquanto sua finalidade é ilegal e inexistente 

(consulta à população para saber se concede ou não a certidão à impetrante). 

Por outro lado, fica claro o prejuízo que será sofrido pela ora 

impetrante bem como ao próprio erário municipal caso não seja expedida a medida 

liminar: atraso significativo no processo federal de concessão de outorga de 

exploração do potencial, com sensíveis prejuízos imediatos à impetrante e mediatos ao 

município, vez que apenas a receita bruta anual das PCHs referidas importa em mais 

de R$ 15.000.000,00 e como os investimentos totalizam R$ 75.000.000,00 apenas a 

arrecadação do ISS durante a construção poderá ultrapassar os R$ 2.250.000,00, além 

do aumento tanto da cota parte do ICMS repassado pelo estado, como do chamado 

“ICMS Ecológico”.  

Por fim, a concessão da liminar não trará nenhum prejuízo à 

Autoridade Impetrada, sequer ao Município. 

IV – DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer-se: 

a) o recebimento da presente petição inicial e respectivos 

documentos; 

b) a concessão de liminar inaudita altera parte de modo a ordenar 

à Autoridade Coatora à imediata expedição da certidão requerida 

nos ofícios ora em anexo, sob pena de pagamento de multa diária 

a ser prudentemente fixada por este MD juízo, nos termos da 

fundamentação retro; 

c) a concessão de liminar inaudita altera parte para suspender a 

realização da Audiência Pública agendada para 20/01/2014 pela 

Autoridade Coatora sem nenhum fundamento legal nem qualquer 
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finalidade a não ser embaraçar ainda mais o processo de 

licenciamento ambiental e macular a imagem da Impetrante;  

d) a intimação da Autoridade Coatora para que preste as suas 

informações; 

e) a prolação de sentença de concessão da segurança que 

confirma a liminar inicialmente concedida de forma definitiva, 

reconhecendo com direito líquido e certo o direito da Impetrante 

na obtenção da certidão referida no Art. 4º, §1º da Resolução 

Cema nº 65/2008, conforme modelo do anexo “I”.  

f) A intimação do Ministério Público para as devidas 

manifestações. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Curitiba, 8 de janeiro de 2014. 

 

FABIANO ASSAD GUIMARÃES 

OAB/PR 31.099 

 

ANDRE PORTUGAL CEZAR 

OAB/PR 29.771 

Relação de documentos juntados:  

Doc. 1. Procuração Doc. 9. Autorização IAP Coleta de 
Amostras  

Doc. 2. Res. ANEEL 395/98 e 343/2008 Doc. 10. Autorização IPHAN 

Doc. 3. Resoluções CONAMA 237/97; 
279/2001; 01/86; 06/87; 09/87 

Doc. 11. Pedidos Inatendidos de 
23/05/2012; Omissão 

Doc. 4. Res. CEMA 65/2008 Doc. 12. Pedidos Inatentidos de 
03/6/2009 – Omissão 

Doc. 5. Res. Conjunta SEMA IAP 05/2010; 
09/2010 e 03/2013;  

Doc. 13 Pedidos Inatendidos de 
17/Set/2013 – Omissão caracterizada 
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Doc. 6. Modelo de Certidão Requerida  Doc. 14. Mandado de Segurança por 
Omissão 

Doc. 7. Registros na ANEEL das PCH Km 
10, Km 14 e Km 19 

Doc. 15. Liminar Concedida no MS por 
Omissão 

Doc. 8. Aceites aos Projetos Básicos 
ANEEL PHC Km 10, Km 14, Km. 19. 

Doc. 16. ATO COATOR. Resposta 
Negativa à expedição de certidão 
enviada à impetrante e juntada aos 
autos. 

 Doc 17. Decreto 160/2009 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PRUDENTÓPOLIS - PROJUDI
Praça Coronel Jose Durski, 144 - Centro - Prudentópolis/PR - CEP: 84.400-000 - Fone:

(42) 3446-1231

Autos nº. 0000123-60.2014.8.16.0139

Processo: 0000123-60.2014.8.16.0139
Classe Processual: Mandado de Segurança
Assunto Principal: Posturas Municipais

Valor da Causa: R$1.000,00
Impetrante(s):  ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO

AMBIENTE
Impetrado(s):  PREFEITO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR

 

DECISÃO
 

ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO
AMBIENTEimpetrou Mandado de Segurança em desfavor de ato alegado coator levado a efeito
pelo Prefeito do Município de Prudentópolis/PR, Sr. Gilvan Pizzano Agibert.

 

Para tanto a impetrante alegou, em síntese, estar participando do
processo de obtenção de outorga, dentre outros, de três Potenciais Hidroenergéticos
denominados “PCH Km 10”, “PCH Km 14” e “PCH Km 19”, todos localizados no Rio dos Patos,
sub-bacia 64, bacia hidrográfica do rio Paraná, no Estado do Paraná, todos localizados dentro da
área do Município de Prudentópolis/Pr, conforme ora prova através dos Registros Ativos
concedidos pela ANEEL (documentos anexados).

 

Em vista disso, tendo como objetivo participar do Leilão de Energia, a
ora requerente já passou à última fase da obtenção da outorga de concessão de exploração dos
três citados potenciais, fase na qual se tornou obrigatória à colheita da CERTIDÃO referida na
Resolução SEMA 65/2008. Tal certidão deverá ser obtida junto ao Município de Prudentópolis.

 

Desta forma, apesar da requisição da emissão da sobredita certidão
para os três empreendimentos (PCH Km 10, PCH Km 14 e PCH Km 19) ao município impetrado,
todos em 03/06/2009, nenhuma delas havia sido respondida, razão pela qual  a ora impetrante
ajuizou o mandado de segurança por omissão com pedido liminar nº

 0003499-88.2013.8.16.0139, cuja liminar foi concedida para determinar que a autoridade
coatora responda o pedido formulado pela impetrante, seja fornecendo a certidão

.pleiteada, seja justificando a sua recusa
 

Com a resposta negativa por parte do Município, foi impetrado o
presente mandado de segurança, desta vez repressivo, que visa proteger suposto direito líquido
e certo da impetrante quanto ao direito de receber a certidão municipal, bem como suspender a
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audiência pública a ser realizada em 20.01.2014, às 09:00 horas, designada pela municipalidade.
 

Aduz que a natureza do ato administrativo “certidão” de caráter
vinculado da Administração Pública, não se tratando de “anuência prévia”, que demandaria
profunda análise do órgão municipal, bem como, que a autoridade coatora está ferindo o direito
liquido e certo do impetrante a obter a certidão.

 

Alega que o fundamento de que o plano diretor está em revisão não é
razoável, por não ser lei que se encontra em vigor, ferindo o princípio da legalidade, bem como,
que o fundamento de que há inexistência de trabalhos de campo não se faz necessária em razão
de que tal certidão é justamente um requisito para concessão da licença prévia, onde
posteriormente serão realizados os estudos.

 

Argumenta ainda, que o Decreto Municipal 160/2009, que prescreve
que “ficam suspensas, temporariamente todas as cartas de anuências emitidas pelo Município de
Prudentópolis, visando a obtenção, por parte do interessado, de licenciamento ambiental perante

 não éo órgão competente, para a implantação de usinas hidrelétricas no município [...]”,
aplicável no caso, uma vez que não se trata de carta de anuência, mas sim de simples certidão.

 

Desta forma, requer liminarmente a determinação que a Autoridade
Coatora emita a certidão requerida, bem como, seja determinada a suspensão da Audiência
Pública agendada para o dia 20/01/2014, que possui a finalidade de discutir a outorga de
certidão de uso e ocupação do solo visando a outorga de concessão de exploração de potencial
hidroelétrico no Rio dos Patos.

 

É o relatório. Decido.
 

O mandado de segurança serve para preservação de direito líquido e
certo quando ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder por parte de certas autoridades,
conforme disposição do art. 1º da Lei 12.016/2009.

 

Bem analisados os autos, entendo que não se faz possível a
concessão de liminar para emissão da pretendida certidão sem que se estabeleça o
contraditório.

 

Isso porque foram vários os motivos elencados pelo Município (a
recusa está fundamentada), devendo ser oportunizada ao impetrado e ao Poder Público a
possibilidade de manifestação, mesmo porque, uma vez emitida a pretendida certidão,
praticamente ficará sem objeto a discussão.

 

Vale dizer, não há como se aferir a existência do apontado direito
líquido e certo da impetrante neste momento processual, apenas com as alegações iniciais. A
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princípio a recusa está fundamentada e deve ser oportunizado o contraditório.
 

Quanto ao pedido de suspensão da audiência pública agendada para
20.01.2014 (segunda-feira), do mesmo modo inexistente a demonstração de direito líquido e
certo da impetrante para o seu impedimento, seja porque a convocação para audiência pública
se trata de prerrogativa da Municipalidade, seja porque o impetrante não demonstrou ser
incabível a motivação apresentada (art. 4º da Lei Municipal 1.574/2007), constante do
documento juntado no evento 1.28.

 

Aliás, tratando-se de mandado de segurança deveria a impetrante
trazer aos autos desde o início o teor da referida Lei Municipal, nos termos do art. 337 do CPC.

 

A audiência pública enquanto ato democrático para a participação
popular em políticas públicas não pode ser impedida pelos motivos apresentados pela
impetrante.

 

Por outro lado, não há qualquer prejuízo na realização da audiência
que, por ser pública, evidentemente pode não apenas ser acompanhada pela impetrante, mas
também contar com a sua manifestação caso assim pretenda.

 

Ainda, a realização da audiência pública em nada altera a
possibilidade ou não de emissão da pretendida certidão.

 

Assim, inexistente demonstração do direito líquido e certo da
impetrante, indefiro as liminares pleiteadas.

 

Expeça-se mandado de notificação à autoridade coatora indicada na inicial,

com as cópias necessárias, sobre o teor da presente decisão e para prestar informações no

prazo de 10 (dez) dias, de acordo com a disposição contida no artigo 7º, inciso I, da Lei n.

12.016/09.

 

Cientifique-se também o ente do qual integra, enviando-lhe fotocópia da

inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos da disposição contida

no artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09.

 

Prestadas as informações, intime-se a impetrante para replicar, em cinco

dias.

 

Após, abra-se vista ao Representante do Ministério Público, pelo prazo de

dez dias, como determina o artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.

 

Então, contados e preparados, voltem para sentença.
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Intimações e diligências necessárias.

Prudentópolis, 17 de Janeiro de 2014.

 

Ricardo Alexandre Spessato de Alvarenga Campos

Juiz de Direito  
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MMº Juiz: 

 

O impetrado vem  a juntada das  em anexo, esperando seja requerer informações

 a segurança pedida pela impetrante, pois o impetrado não praticoudenegada

nenhum ato ilegal, pois a "certidão" pedida pela impetrante, que se trata, em

verdade, de carta de anuência, foi negada motivadamente. 

 

Pede deferimento. 

 

Genilson Pereira

OAB/PR 37.303
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MMº Juiz: 

 

O Município de Prudentópolis vem  a juntada da manifestação do requerer

 (documento em anexo), o qual tambémConselho Municipal de Meio Ambiente

assevera – como já informado pelo impetrado na informação do movimento 27.2

(conferir item 3.5 das informações) - que na ZUA 2 (Zona de Uso Agrosilvopastoril)

está expressamente vedada, por determinação legal, a instalação do empreendimento

pretendido pela impetrante, razão pela qual deve ser denegada a segurança.

 

Pede deferimento.

 

Genilson Pereira
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PRUDENTÓPOLIS - PROJUDI
Praça Coronel Jose Durski, 144 - Centro - Prudentópolis/PR - CEP: 84.400-000 - Fone:

(42) 3446-1231

Autos nº. 0000123-60.2014.8.16.0139

Vistos, etc.

 

Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente impetrou mandado de segurança
em face do Prefeito Municipal de Prudentópolis, Gilvan Pizzano Agibert, em virtude de ato reputado
ilegal consubstanciado na negativa de fornecimento da certidão a que alude o § 1º do art. 4º da Resolução
CEMA 65/2008 e alínea “c” do inciso I do art. 8º da Resolução Conjunta SEMA/IAP 3/2013.

Com a inicial juntou vasta documentação.

O ato reputado ilegal foi mantido, conforme se infere da decisão constante do evento nº 13.

A autoridade impetrada prestou informações no evento nº 27. Inicialmente arguiu a decadência do
prazo para o ajuizamento do . Em relação ao mérito, aduziu, em síntese, que não forneceu a certidãowrit
pleiteada pelos seguintes motivos: a) vedação constante do Decreto nº 160/2009; b) ausência de trabalhos
de campo; c) manifestação contrária do Conselho Municipal do Meio Ambiente; d) necessidade de se
realizar audiência pública; e f) revisão do plano diretor.

Instado a se manifestar, o Ministério público asseverou não vislumbrar “qualquer relevância
 que justificasse a sua intervenção na demanda.social ou interesse público”

É o relatório. Decido.

Ab initio, cumpre registrar que, ao contrário do alegado pela autoridade reputada coatora, não se
vislumbra a decadência do prazo para manejo do mandado de segurança. Isso porque o ato indigitado
ilegal consiste na negativa de fornecimento da certidão a que alude o § 1º do art. 4º da Resolução CEMA
65/2008 e alínea “c” do inciso I do art. 8º da Resolução Conjunta SEMA/IAP 3/2013 nos seguintes
termos:

Tendo em vista o teor do r. despacho judicial nos autos do Mandado de Segurança nº
0003499-8.2013.8.16.0139, impetrado por ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS
RENOVÁVEIS E MEIO AMBIENTE em trâmite perante a Secretaria Cível e Anexos da
Comarca de Prudentópolis/PR, informamos que o não fornecimento da certidão pleiteada no 

 se justifica diante da ausência dos necessários ,mandamus, data vênia, trabalhos de campo
quais sejam em especial diante da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, além de manifestação do Conselho Municipal do
Meio Ambiente de Prudentópolis, ambientalistas e quiçá da sociedade como um todo. (evento
nº 27.5).

Segundo se depreende do contido no evento nº 27.4, referida negativa sequer chegou a ser
recebida pela impetrante e, ainda que o fosse, se constataria que o presente  teria sido manejadowrit
dentro do prazo decadencial, uma vez que a resposta é datada de 4 de dezembro de 2013.

Dessa forma, rejeito a alegação de decadência.

Em relação ao mérito, cumpre registrar que a  consiste na existência de direitovexata quaestio
líquido e certo da impetrante em obter certidão nos exatos termos a que alude alude o § 1º do art. 4º da
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Resolução CEMA 65/2008 e alínea “c” do inciso I do art. 8º da Resolução Conjunta SEMA/IAP 3/2013,
ou seja,  declare expressamente  o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão emque se
conformidade com a legislação integrante e complementar do plano diretor municipal e com a legislação
municipal do meio ambiente, e que atendem as demais exigências legais e administrativas perante o
município.

Ressalte-se que a Resolução inclusive estabeleceu, em seu Anexo I, o modelo da referida certidão.

A Resolução Conjunta SEMA IAP 9/2010, com a redação dada pela resolução Conjunta SEMA
IAP 3/2013, igualmente dispôs no art. 8º, I, “c”, que “no procedimento de licenciamento ambiental
deverá constar, obrigatoriamente, a Certidão da Prefeitura Municipal, declarando expressamente que o
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação integrante e
complementar do plano diretor municipal e com a legislação municipal do meio ambiente, e que atendem

.as demais exigências legais e administrativas perante o município”

Com efeito, a resposta apresentada pela autoridade impetrada (evento nº 27.5) não consiste na
certidão almejada, pois, além de não corresponder ao modelo exigido na Resolução, sequer especifica se o
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação integrante e
complementar do plano diretor municipal e com a legislação municipal do meio ambiente.

Ora, consoante disposição contida na alínea “b” do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição da
República Federativa do Brasil, “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a
obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de

.interesse pessoal”

Logo, o Decreto nº 160/2009 do Município de Prudentópolis, ao suspender “temporariamente,
todas as cartas de anuências emitidas pelo Município de Prudentópolis, visando a obtenção, por parte do
interessado, de licenciamento ambiental perante o órgão competente, para a implantação de usinas

, não pode servir de óbice à obtenção da certidão almejada pelo impetrante,hidrelétricas no município”
sob pena de violar direito líquido e certo assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, incumbe ao Município, através da autoridade impetrada, fornecer ao impetrante certidão,
consoante modelo previsto no Anexo I da Resolução CEMA 65/2008, que certifique  o local e o tipo dese
empreendimento ou atividade pretendida pela requerente estão ou não em conformidade com a legislação
integrante e complementar do plano diretor municipal e com a legislação municipal do meio ambiente.

Assim, ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o
pedido formulado na inicial para  a segurança pleiteada e determinar à autoridadeconceder
impetrada (Prefeito Municipal de Prudentópolis) que, no prazo de cinco dias, forneça à impetrante
(Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente) certidão, consoante modelo

 previsto no Anexo I da Resolução CEMA 65/2008, que certifique  ose local e o tipo de
empreendimento ou atividade pretendida pela requerente  em conformidade com aestão ou não
legislação integrante e complementar do plano diretor municipal e com a legislação municipal do
meio ambiente.

Nos termos do art. 13 da Lei nº 12.016/09, oficie-se imediatamente à autoridade impetrada
(Prefeito Municipal de Prudentópolis) e ao Município de Prudentópolis transmitindo-lhes o inteiro teor da
presente sentença.

Caso transcorrido  o prazo para a interposição de recurso voluntário pelas partes,in albis
remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma vez que a presente sentença está
obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (§ 1º do art. 14 da Lei nº 12.016/09).

Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Prudentópolis, 23 de maio de 2014.

 
Ronney Bruno dos Santos Reis

Magistrado
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Curitiba, 23 de setembro de 2014. 

À 
Exma. Sra. 
TELMA REGINA BILOUWS FENKER 
MD Prefeita Municipal 
Prefeitura Municipal de Guamiranga 
Rua Diogo Emanuel de Almeida, 234 
Cep: 84435-000    Guamiranga / PR 
                                                                                                                                                                                               

Prezada Sra. Prefeita: 

 

ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO 

AMBIENTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.929.115/001-77, com sede na Rua Professor Macedo Filho, 175, Bom Retiro, 

Curitiba, Paraná, vem, por meio de seus procuradores que adiante subscrevem, com 

endereço profissional na Rua Agusuto Stresser, 210, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, à 

vossa respeitável presença relembrar acontecimentos oficiais locais com vistas ao 

cumprimento da legislação. 

Como é de vosso conhecimento, a empresa ora peticionária 

encontra-se devidamente registrada perante a Agência Nacional de Energia Elétrica em 

processos de obtenção da autorização governamental com vistas a exploração de três 

projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas denominadas KM 10, KM 14 e KM 19, 

todas localizadas no Rio dos Patos, que divide este município com o município de 

Prudentópolis bem como de Ivaí. 

Esclareça-se desde logo que a possibilidade de obtenção do direito 

de exploração do potencial hidráulico, bem como da posterior construção e operação 

de Pequenas Centrais Hidrelétricas demanda do empreendedor inúmeros estudos 

particulares e governamentais, projetos, aprovações por órgãos públicos nos níveis 

federal, estadual e municipal, tanto no que condiz à engenharia, ao melhor 

aproveitamento do potencial, do respeito ao meio ambiente, aos animais, às 

cachoeiras e etc. Nos termos da legislação do setor, cada estudo e sua respectiva 
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análise deve ser efetuada pelos órgãos legalmente previstos para tanto, que terão o 

poder exclusivo de, em sua área, aprovar ou reprovar os projetos. 

Da mesma forma, importa deixar bastante claro que todos os 

poderes concedidos aos órgãos e às esferas administrativas são administrativamente 

vinculados, ou seja, não possuem nenhum grau de discricionariedade. Em outras 

palavras, a legislação é bastante clara acerca das características de cada 

empreendimento, das possibilidades de aprovação dependendo do preenchimento 

dos requisitos previstos na legislação (área alagada, potencial de energia, 

aproveitamento ótimo, etc.). 

Voltando-nos ao quanto previsto pela legislação federal e estadual 

como competência do município para o momento ora vivenciado pela peticionária, 

verifica-se que se trata da concessão, pela municipalidade, de certidão cujo modelo 

encontra-se em anexo. 

Informa-se desde logo que a ora peticionária efetivou tais pedidos 

de certidão no ano de 2011, que jamais foram respondidos. Diga-se, ademais, que tal 

omissão administrativa se constitui de grave falha da Administração Pública que, nos 

termos da legislação existente pode ensejar a punição do Administrador.  

De qualquer forma tais pedidos de certidão foram recém 

renovados no início do presente ano (23/01/2014, protocolados sob nº 1522, ofício 

SDE 21.007/14/ENERBIOS), vez que nestes três anos de não apreciação dos pedidos 

anteriores houve a continuidade do desenvolvimento de inúmeros estudos de acordo 

com o quanto previsto na legislação própria. 

Ocorre que tal certidão tornou-se urgente e necessária para a 

continuidade dos estudos de meio ambiente, nos termos da Resolução Conjunta 

SEMA/IAP nº 05/2010, alterada pela Resolução Conjunta SEMA/IAP 9 de 03/11/2010 

e, posteriormente pela Resolução Conjunta SEMA/IAP 003 de 17/06/2013. 

Vossa decisão ao novo pedido de certidão foi no sentido de 

convocar uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável 
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(CMDRS) para tratar do tema, que transcorreu no dia 11/02/2014, com a presença do 

ora peticionário bem como dos conselheiros Orestes R. Paladino, Telma Morgana 

Pontarolo, Vitor Paulo Pereira, Metódio Sabatovski, Maria Lucia Correia Sabatovski, 

Rozalvaro Lopes Santana, Agueda Langoski Pontarolo de modo que tal comissão 

expressamente APROVOU a expedição da certidão que havia sido requerida. 

Muito embora do ponto de vista legal não houvesse a necessidade 

de convocação de tal reunião nem muito menos sua realização ou aprovação da 

concessão da mencionada certidão pelo Conselho Municipal, tal órgão efetivamente o 

aprovou por unanimidade. 

Constata-se, desta forma, que já houve o transcurso de 7 (sete) 

meses de espera pela expedição da certidão que é ato administrativo vinculado de 

cumprimento obrigatório pela Prefeitura de Guamiranga, mormente por ter sido 

aprovado pelo mencionado Conselho. 

Diante do exposto, NOTIFICA-SE Vossa Senhoria como 

representante legal da Prefeitura de Guamiranga (e parte competente para assinar a 

certidão) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis forneça a certidão mencionada na 

legislação própria como obrigação municipal bem como já aprovada pelo Conselho 

Municipal deste município. 

 

 

FABIANO ASSAD GUIMARÃES 

OAB/PR 31.099 







                                          RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS  
 

EMPREENDIMENTO PCH KM 19

 

 
RT - CARLOS AURÉLIO NADAL – CREA 7.108-D/PR                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V  

DESPACHO SGH-ANEEL DE APROVAÇÃO DOS 

ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO 

 

 

 

 

 



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº 125 DE 29 DE MARÇO DE 2000 
 
 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DOS POTENCIAIS HIDRÁULICOS DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
através da Resolução ANEEL nº 452, de 29 de dezembro de 1998, na forma do disposto no inciso 
III do artigo 3º da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, artigo 3º do Decreto nº 2.003 de 10 de 
setembro de 1996 e considerando o que consta do Processo nº 48500.002487/99-37, resolve: I - 
Aprovar o Estudo de Inventário Simplificado do rio dos Patos, bacia do rio Ivaí, sub-bacia 64, 
Estado do Paraná, apresentado pela Dois Saltos Empreendimentos de Geração Ltda; II - A Divisão 
de queda da alternativa selecionada é constituída de 04 aproveitamentos: Km 10 com 2,8 MW, Km 
14  com 4,5 MW, Km 19 com 7,6 MW e Dois Saltos com 25,0 MW. III - A presente aprovação não 
exime a Dois Saltos Empreendimentos de Geração Ltda de suas responsabilidades pelos estudos e 
seu registro perante o Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, e não 
assegura qualquer direito quanto à obtenção da concessão ou autorização do aproveitamento do 
potencial hidráulico, devendo a mesma atender as disposições da legislação em vigor. 

 
 

ANTONIO DE PÁDUA LOURES PEREIRA 
 
 
 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 30.03.2000, seção 1, p. 41, v. 138, n. 62-E. 
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ANEXO VI  

 DESPACHO SGH-ANEEL DE REGISTRO ATIVO 

DO PROJETO BÁSICO 
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ANEXO VII  

     DESPACHO SGH-ANEEL DE ACEITE DO 

PROJETO BÁSICO 
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ANEXO VIII  

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA 

PRÉVIA 
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ANEXO IX  

CERTIFICADOS DE ANÁLISES DE QUALIDADE 

DA ÁGUA 
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ANEXO X  

CERTIFICADOS DE ANÁLISES DE SEDIMENTOS 
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ANEXO XI  

CERTIFICADOS DE ANÁLISES DE 

FITOPLÂNCTON 

 

 

 

 



 
                               ACQUACONSULTORIA@GMAIL.COM 

FONE: (41) 3356-2033/9909-6991 

NÚMERO DE 

PÁGINAS 

 

1/5 
 

 
 

 

Certificado de Análise de Fitoplâncton 
 
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2012 
DATA DA COLETA: 03 a 05 agosto 2012 
 
 

PONTO 1 – Rio Lajeadão, município de Prudentópolis 
 

RESULTADO 
CLOROFILA a: 0,39 µg.L₢1ɍ

CLOROFILA b: 0 µg.L₢1ɍ

RIQUEZA: 10ɍ

ɍ
CLASSES TAXONÔMICAS Densidade Densidade 

 

ind.mL-1 células.mL-1     

Cyanophyceae 5 60 
Chlamydophyceae 25 25 
Bacillariophyceae 50 50 
Cryptophyceae 20 20 
Chrysophyceae 20 20 
TOTAL 120 175 

 
 Táxons identificados Densidade Densidade 

 

ind.mL-1 células.mL-1 

ESPÉCIES 
Cyanophyceae 
Heteroleibleinia sp. 5 60 
Chlamydophyceae 
Chlamydomonas sp.1 25 25 
Bacillariophyceae 
Geissleria aikenensis 5 5 
Navicula sp. 5 5 
Nitzschia palea 30 30 
vista pleural - Navicula 5 5 
vista pleural - Gomphonema 5 5 
Cryptophyceae 
Cryptomonas brasiliensis 20 20 
Chrysophyceae 
Kephyrion sp. 10 10 
Synura uvella 10 10 
TOTAL 120 175 

  



PONTO 2 – Rio dos Patos, município de Prudentópolis 
Pantarolo - Ilor 

 

RESULTADO 
CLOROFILA a: 2,03 µg.L₢1ɍ

CLOROFILA b: 0,31 µg.L₢1ɍ

RIQUEZA: 20ɍ

ɍ
CLASSES TAXONÔMICAS Densidade Densidade 

 

ind.mL-1 células.mL-1     

Cyanophyceae 12 103 
Chlorophyceae 43 198 
Bacillariophyceae 75 94 
Cryptophyceae 58 58 
Euglenophyceae 6 6 
Chrysophyceae 32 32 
TOTAL 226 491 
 
Táxons identificados Densidade Densidade 

 

ind.mL-1 células.mL-1 

ESPÉCIES 
Cyanophyceae 
Chroococcus sp. 6 39 
Phormidium sp. 6 64 
Chlorophyceae 
Coelastrum reticulatum 6 96 
Desmodesmus bicaudatus 13 51 
Desmodesmus sp. 6 26 
Micractinium pusillum 6 13 
Monoraphidium arcuatum 6 6 
Polyedriopis spinilosa 6 6 
Bacillariophyceae 
Achnanthidium minutissimum 6 6 
Aulacoseira pusilla 26 45 
Cyclotella meneghniana 6 6 
Navicula cryptocephala 19 19 
Navicula simulata 6 6 
Nitzschia acicularis 6 6 
Nitzschia palea 6 6 
Cryptophyceae 
Cryptomonas brasiliensis 32 32 
Cryptomonas sp. 26 26 
Euglenophyceae 
Trachelomonas planctonica 6 6 
Chrysophyceae 
Kephyrion sp. 19 19 
Synura uvella 13 13 
TOTAL 226 491 
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PONTO 3 – Rio dos Patos, município de Prudentópolis 
ponto zero 

 

RESULTADO 
CLOROFILA a: 2,77 µg.L₢1ɍ

CLOROFILA b: 0,03 µg.L₢1ɍ

RIQUEZA: 14ɍ

ɍ
CLASSES TAXONÔMICAS Densidade Densidade 

 

ind.mL-1 células.mL-1     

Chlorophyceae 24 103 
Chlamydophyceae 12 12 
Prasinophyceae 12 12 
Bacillariophyceae 48 67 
Cryptophyceae 12 12 
Euglenophyceae 6 6 
Chrysophyceae 18 18 
TOTAL 132 230 
 
Táxons identificados Densidade Densidade 

 

ind.mL-1 células.mL-1 

ESPÉCIES 
Chlorophyceae 
Desmodesmus pseudohelveticus 6 24 
Desmodesmus sp. 6 24 
Dimorphococcus sp. 6 49 
Monoraphidium arcuatum 6 6 
Chlamydophyceae 
Chlamydomonas sp.1 12 12 
Prasinophyceae 
Pedinomonas sp. 12 12 
Bacillariophyceae 
Aulacoseira pusilla 18 37 
Fragilaria longifusiformis 12 12 
Nitzschia palea 12 12 
vista pleural - Navicula 6 6 
Cryptophyceae 
Cryptomonas brasiliensis 6 6 
Cryptomonas sp. 6 6 
Euglenophyceae 
Euglena acus 6 6 
Chrysophyceae 
Kephyrion sp. 18 18 
TOTAL 132 230 
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PONTO 4 – Rio dos Patos, município de Prudentópolis 
Salto Sete 

 

RESULTADO 
CLOROFILA a: 1,48 µg.L₢1ɍ

CLOROFILA b: 0,10 µg.L₢1ɍ

RIQUEZA: 17ɍ

ɍ
CLASSES TAXONÔMICAS Densidade Densidade 

 

ind.mL-1 células.mL-1     

Chlorophyceae 30 30 
Chlamydophyceae 35 35 
Prasinophyceae 6 6 
Bacillariophyceae 30 30 
Cryptophyceae 17 17 
Chrysophyceae 28 28 
TOTAL 146 146 
 
Táxons identificados Densidade Densidade 

 

ind.mL-1 células.mL-1 

ESPÉCIES 
Chlorophyceae 
Closteriopsis sp. 6 6 
Hyaloraphidium sp. 6 6 
Kirchneriella obesa 6 6 
Monoraphidium contortum 6 6 
Tetraedron minimum 6 6 
Chlamydophyceae 
Chlamydomonas sp.1 29 29 
Chlamydomonas sp.2 6 6 
Prasinophyceae 
Pedinomonas sp. 6 6 
Bacillariophyceae 
Encyonema minutum 6 6 
Fragilaria longifusiformis 6 6 
Luticola sp. 6 6 
Stauroneis sp. 6 6 
Urosolenia eriensis 6 6 
Cryptophyceae 
Cryptomonas brasiliensis 17 17 
Chrysophyceae 
Chromulina gyrans 6 6 
Mallomonas sp. 11 11 
Synura uvella 11 11 
TOTAL 146 146 
 
 

Dra. Priscila I. Tremarin 
Gerente - CRB 45593/07-D 

Acqua Diagnósticos Ambientais LTDA 
CNPJ 11.908.659/0001-67 
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Certificado de Análise de Perifíton 
 
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2012 
DATA DA COLETA: 03 a 05 agosto 2012 
 

PONTO 1 – Rio Lajeadão, município de Prudentópolis 

RESULTADO 

CLOROFILA a: 36,81 µg.L₢1ɍ

CLOROFILA b: 1,22 µg.L₢1ɍ

RIQUEZA: 23ɍ

PONTO 2 – Rio dos Patos, município de Prudentópolis 
Pantarolo - Ilor 

RESULTADO 

CLOROFILA a: 97,49 µg.L₢1ɍ

CLOROFILA b: 9,96 µg.L₢1ɍ

RIQUEZA: 35 
ɍ

PONTO 3 – Rio dos Patos, município de Prudentópolis 
ponto zero 

RESULTADO 

CLOROFILA a: 116,54 µg.L₢1ɍ

CLOROFILA b: 1,20 µg.L₢1ɍ

RIQUEZA: 16ɍ

 

PONTO 4 – Rio dos Patos, município de Prudentópolis 
Salto Sete 

RESULTADO 

CLOROFILA a: 48,77 µg.L₢1ɍ

CLOROFILA b: 3,04 µg.L₢1ɍ

RIQUEZA: 26ɍ



Tabela. Lista de espécies encontradas em amostras de perifíton e sua ocorrência 
nos pontos de coleta. 

 1 2 3 4 
Cyanophyta     
Phormidium sp. x x x x 
Ocillatoria sp.   x x 
Heteroleibleinia sp. x x x x 
Ocillatoriales   x  
Chlorophyta     
Desmodesmus sp.1  x   
Desmodesmus sp.2  x   
Desmodesmus sp.3  x   
Monoraphidium contortum  x   
Stigeoclonium sp.  x x x 
Chlamydophyceae     
Chlamydomonas sp.   x  
Oedogoniophyceae     
Oedogonium sp.   x  
Zygnemaphyceae     
Closterium sp.  x  x 
Bacillariophyta     
Adlafia drouetiana x    
Amphora sp.  x   
Aulacoseira pusilla  x  x 
Aulacoseira tenella  x   
Caloneis sp.   x  
Cymbella tumida  x   
Diadesmis contenta x   x 
Encyonema minutum x    
Encyonema sp. x x  x 
Eunotia sp.2  x   
Eunotia sp.2  x x x 
Eunotia sp.3     
Fragilaria gracilis  x  x 
Fragilaria mesolepta    x 
Frustulia saxonica x x   
Geissleria aikenensis x    
Gomphonema brasiliense   x x 
Gomphonema demerarae   x  
Gomphonema lagenula x x   
Gomphonema mexicanum  x   
Gomphonema parvulum x x x  
Gomphonema pseudoaugur x x   
Gyrosigma acuminatum x x  x 
Gyrosigma scalproides x x x x 
Hydrosera wamphoensis    x 
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Luticola sp. x x  x 
Melosira varians x x  x 
Navicula cryptocephala x x x x 
Navicula cryptotenella x x  x 
Navicula rostellata x x  x 
Navicula simulata x x x x 
Nitzschia clausii  x   
Nitzschia linearis x x  x 
Nitzschia palea x x x x 
Nitzschia perminuta x x  x 
Pinnularia sp.    x 
Surirella robusta  x   
Ulnaria ulna x x  x 
Total 23 35 16 26 
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1. DOCUMENTAÇÃO 

1.1. DADOS DO EMPREENDEDOR 

• Nome: ENERBIOS Consultoria em Energias Renováveis e Meio 

Ambiente Ltda.; 

• Endereço: Avenida Cândido de Abreu, 526 – Conj.211 bloco B - Centro 

Cívico. Curitiba – PR. CEP: 80530-000; 

• Telefone: (41) 3023-4344 

• CNPJ: 08.929.115/0001-77 

• CREA: 45540/PR 

• Inscrição Municipal: 07.01.528.631-7 

• Inscrição Estadual: Isento 

• Número de Inscrição no Cadastro Técnico Federal – CTF: 4900992 

• Representante Legal: Eng. Eletricista Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni; 

− CPF: 169.836.539-04; 

− CREA: 6.908 - D/PR; 

− CTF: 5452297; 

− Endereço: Av. Anita Garibaldi, 1520, ap 531, Bloco 5, Curitiba; 

− E-mail: ivo@enerbios.com.br; 

− Fone: (41) 3023-4344 ou (41) 9972-7448. 

 

1.2. DADOS DA EMPRESA CONSULTORA 

Os estudos ambientais estão sendo elaborados pelo empreendedor através de 

equipe multidisciplinar formada por profissionais legalmente habilitados e devidamente 

registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental contratados através de Contrato de Prestação de Serviço. 
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1.3. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO DA CONSULTORA COM A EMPRESA 

Conforme apresentado no item anterior os estudos estão sendo elaborados pela 

própria empresa (empreendedor).  

1.4. DESCRIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

A descrição da Equipe Técnica com a descriminação das funções e cargos 

ocupados é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Descrição da Equipe Técnica 
 

Nome – qualificação profissional Cargo Função 

Carlos Aurélio Nadal – Eng. Civil 
Coordenador Geral 

Coordenação Geral e Estudos de 
Cartografia e Sedimentologia 

Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni – 
Eng. Eletricista 

Coordenação Geral e Estudos de 
engenharia 

Leandro Petry – Eng. Químico Equipe técnica 
Estudo do Meio Físico - Qualidade 

da água 

Dr. Donizeti Antônio Giusti – Geólogo Equipe técnica 
Estudo do Meio Físico - Geologia 

e Hidrogeologia 

Paulo Eduardo Solera – Eng. Civil Equipe técnica 
Estudo do Meio Físico - Hidrologia 

e Hidrodinâmica 

MSC Thaisa Maria Nadal – Bióloga Equipe técnica Estudo do Meio Biótico - Flora 

Dr. Francisco Antonio Zpevak – 
Biólogo 

Equipe técnica 
Estudo do Meio Biótico - Avifauna 

e Mastofauna 

MSC Sandra Martins Ramos – Bióloga Equipe técnica 

Estudo do Meio Biótico – 
Ictiofauna e Herpetofauna,  
Bioindicadores, Vetores 

Epidemiológicos 
Dr. Marcos Aurélio Tarlombano da 

Silveira – Geógrafo 
Equipe técnica 

Estudo do Meio Antrópico, Usos 
do solo, Climatologia e Turismo 

Júlio Cezar Telles Thomaz – Geógrafo Equipe técnica 
Estudo da Arqueologia (pré-

história indígena) 

Shayene Agatha Marzarotto – Bióloga Equipe técnica 
Estudos de campo da Ictiofauna e 

Invertebrados aquáticos 
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1.5. APRESENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

A seguir são apresentados os profissionais habilitados para realizar as coletas de 

invertebrados aquáticos, objeto da presente solicitação. 

Shayene Agatha Marzarotto - Link para acesso ao Lattes:  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243777E7 

Sandra Martins Ramos - Link para acesso ao Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4259170J3 

1.6.  ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais habilitados 

citados no item acima para a realização da coleta de invertebrados aquáticos, objeto da 

presente solicitação, estão apresentados no Documento I. 

1.7. CARTA DE ACEITE DA INSTITUIÇÃO 

O Setor de Ciência da Terra da Universidade Federal do Paraná manifestou 

interesse em aceitar material de coleta de Macroinvertebrados bentônicos associados aos 

sedimentos da região do Rio dos Patos, município de Prudentópolis, Ivaí e Guamiranga, 

no estado do Paraná, conforme documento apresentado no Documento II. 

1.8. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO 

FEDERAL (CTF) 

Os Certificados de Regularidade dos CTFs dos profissionais habilitados para 

realizar as coletas de invertebrados aquáticos, objeto da presente solicitação, estão 

presentes no Documento III. 
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2. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

2.1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento será implantado no Rio dos Patos, situado na sub-bacia 64, 

bacia hidrográfica do rio Ivaí, na região oeste do Estado do Paraná, nos municípios de 

Prudentópolis e Guamiranga, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Mapa com a Localização da PCH KM 19 
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O Rio dos Patos tem sua nascente no município de Irati e se desenvolve em 

direção norte por cerca de 104 km até a confluência com o rio São João, formando com 

este o rio Ivaí. 

A PCH KM 19 terá potência instalada de 10,0 MW e formará um reservatório 

com área total de 1,90 ha, volume de 0,04 hm³ e nível d’água montante normal de 593 

m. Para cheia com tempo de recorrência de 10.000 anos, a área total do reservatório será 

de 2,50 ha, elevando o nível d'água montante para 594,5 m. Sendo assim, sua 

classificação como PCH é atendida quando se tomam por base os critérios estabelecidos 

na resolução nº 652 de 09 de dezembro de 2003 - ANEEL. 

As coordenadas UTM do aproveitamento são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Coordenadas UTM do aproveitamento PCH KM 19 

Estrutura Leste Norte 

Barramento 505.383 7.218.469 

Casa de Força 506.812 7.222.974 

A barragem terá 18 m de comprimento, dividida em quatro seções com altura 

máxima de 11,3 m e a crista na elevação 596,77 m. 

A tomada d’água da casa de força é do tipo gravidade e está situada junto ao 

vertedouro. A estrutura da tomada d’água tem 13,11 m de largura, 11,28 m de altura e 

18,35 m de comprimento. 

O circuito hidráulico de adução é composto pelos elementos que conduzem a 

água do bloco da tomada d’água até a seção de entrada da turbina. Este circuito será 

composto por tomada d'água, canal de adução, condutos forçados, junta de dilatação e 

válvula borboleta. 

O piso da casa de força ficará nivelado na cota 544,7 m e abrigará duas unidades 

geradoras com turbinas Francis com eixo na horizontal, acopladas aos geradores 

síncronos trifásicos e aos respectivos de volante de inércia. 
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O comprimento total do canal de fuga será de 20,64 m na linha de centro do 

canal até encontrar o leito natural do rio. A subestação elevadora é composta por dois 

transformadores trifásicos com potência nominal de 5,263 MVA, tensão primária de 

4,16 kV e tensão secundária de 34,5 kV, associados às unidades geradoras, protegidos e 

manobrados por disjuntores a vácuo e chaves seccionadoras. 

A Figura 2 apresenta o arranjo da PCH KM 19 sobre a ortofoto da região do rio 

dos Patos, aonde será instalado o empreendimento. O arranjo apresenta o barramento, 

casa de força, reservatório, a área de preservação permanente do reservatório, os acessos 

viários, os canteiros de obras, as áreas de bota fora e as linhas de transmissão.  

Figura 2 – Ortofoto com arranjo da PCH KM 19 
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2.2. DESCRIÇÃO DA ÁREA A SER AMOSTRADA 

A área do empreendimento localiza-se no segundo planalto do Paraná, em região 

de floresta ombrófila mista adaptada a condições de clima úmido de altitude, do tipo Cf, 

de acordo com Köeppen. 

A região em questão possui fragmentos de mata em bom estágio sucessional, 

entretanto, grande parte do local já teve sua vegetação suprimida para realização de 

outras atividades, destacando-se a formação de áreas para culturas, por exemplo. Em 

áreas com tais características, a recuperação que é realizada após intervenção acarreta 

uma melhoria do ponto de vista ambiental, uma vez que se torna necessário recuperar as 

características originais do ecossistema afetado. 

A área sofre atualmente com grande alteração florística sendo caracterizada 

principalmente por espécies invasoras, típicas de ambiente em recomposição. A 

recomposição, entretanto, é dificultada pelo fato do local servir como área para criação 

de gado, o que aumenta a compactação do solo, dificultando a fixação de novas espécies 

vegetais. 

O uso da terra em pastagens representa 49,44% e a área coberta de floresta 

ombrófila mista representa 32,67% com remanescentes florestais preservados, que na 

realidade são compostas de poucos remanescentes em quantidade de espécies, 

espalhados e associados a algumas espécies endêmicas. 

Para a realização da coleta para os estudos ambientais foram definidos um ponto 

a montante e outro a jusante do barramento do empreendimento, conforme apresentado 

na Figura 3, com coordenadas apresentadas na Tabela 3. 
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Figura 3 – Pontos de coleta na PCH KM 19 

 

Tabela 3 - Coordenadas UTM dos pontos de amostra da PCH KM 19 

Identificação Leste Norte 

Ponto de Amostra 3 506.032 7.220.741 

Ponto de Amostra 4 505.053 7.218.067 
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2.3. LISTA DE ESPÉCIES DA FAUNA NO LOCAL 

A seguir será apresenta espécies da fauna regional obtida através de dados 

secundários. As espécies encontradas foram divididas nos grupos mastofauna, avifauna, 

herpetofauna e ictiofauna para melhor caracterizar as espécies de possível ocorrência na 

região do empreendimento. 

Forma observadas, no Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento Dois 

Saltos (2011), 47 espécies de Mastofauna que possivelmente possam estar presentas na 

área de estudo: Didelphis albiventris, Artibeus lituratus, Chrotopterus auritus, 

Pygoderma bilabiatum, Sturnira lilium, Carollia perspicillata, Desmodus rotundus, 

Eptesicus brasiliensis, Eptesicus furinalis, Lasiurus sp, Myotis nigricans, Myotis ruber, 

Molossus molossus, Cebus nigritus, Alouatta clamitans, Dasypus septemcinctus, 

Dasypus novencinctus, Euphractus sexcintus, Tamandua tetradactyla, Cerdocyon thous, 

Nasua nasua, Procyon cancrivorous, Eira barbara, Galictis cuja, Lutra longicaudis, 

Puma yagouaroundi, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Mazama americana, 

Mazama gouazoubira, Lepus europaeus, Guerlinguetus ingrami, Akodon sp., 

Holochilus brasiliensis, Oxymycterus sp, Oligoryzomys sp, Myocastor coypus, 

Euryzygomatomys, spinosus, Kannabateomys, amblyonyx, Mus musculus, Rattus 

norvegicus, Rattus rattus, Nectomys squamipes, Cavia aperea, Hydrochaeris, 

Dasyprocta azarae, Sphiggurus sp. 

As espécies de avifauna com possível ocorrência na região, de acordo com o 

Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento Dois Saltos (2011), são: Amazonetta 

brasiliensis, Aramides saracura, Baryphthengus ruficapillus, Basileuterus 

leucoblepharus, Buteo brachyurus, Cacicus haemorrhous, Caracara plancus, 

Chiroxiphia caudata, Chlorophonia cyane, Cranioleuca obsoleta, Crypturellus spp., 

Colaptes campestres, Columbina spp., Euphonia chalybea, Geothlypis aequinoctialis, 

Haplospiza unicolor, Heliobletus contaminatus, Hylophilus poicilotis, Lepidocolaptes 

falcinellus,, Leptasthenura setaria, Leptotila  spp., Mesembrinibis  cayennensis, 

Mionectes rufiventris, Milvago chimachima, Nothura maculosa, Patagioenas picazuro, 

Penelope spp. Phaethornis eurynome, Philydor rufum, Piculus aurulentus, Picumnus 
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temminckii, Poospiza cabanisi, Pyrrhocoma ruficeps, Pyrrhura frontalis, Ramphastos 

dicolorus, Rhynchotus rufescens, Rupornis magnirostris, Saltator fuliginosus, 

Schiffornis virescens, Sclerurus scansor, Serpophaga nigricans, Sicalis flaveola, Sicalis 

spp, Spizaetus tyrannus, Sporophila spp., Stephanophorus diadematus, Stephanoxis 

lalandi, Syndactyla rufosuperciliata, Synallaxis cinerascens, Synallaxis spixi, Tangara 

spp., Tiaris fuliginosus, Thalurania glaucopis, Trogon surrucura, Vanellus chilensis, 

Xiphocolaptes albicollis, Xiphorhynchus fuscus, Zenaida auriculata, Zonotrichia 

capensis. 

A seguir serão apresentadas espécies herpetofauna de possível ocorrência na 

região do empreendimento (Estudo de Impacto Ambiental do Empreendimento Dois 

Saltos, 2011),: Luetkenotyphlus brasiliensis, Rhinella henseli, Rhinella ictérica, 

Ischnocnema guentheri, Vitreorana uranoscopa, Odontophrynus americanos, 

Proceratophrys cf. avelinoi, Aplastodiscus perviridis, Dendropsophus minutus, 

Hypsiboas albopunctatus, Hypsiboas caingua, Hypsiboas faber, Hypsiboas 

leptolineatus, Hypsiboas prasinus, Hypsiboas gr. Pulchellus, Scinax fuscovarius, Scinax 

perereca, Scinax berthae, Scinax aff. Catharinae, Scinax squalirostris, Phyllomedusa 

tetraploidea, Leptodactylus latrans, Leptodactylus mystacinus, Leptodactylus aff. 

Gracilis, Physalaemus cuvieri, Physalaemus gracilis, Elachistocleis bicolor, 

Acanthochelys spixii, Hydromedusa tectifera, Anisolepis grilli, Ophiodes fragilis, 

Cercosaura schreibersii, Tupinambis merianae, Mabuya dorsivittata, Amphisbaena 

darwinii, Liotyphlops beui, Chironius bicarinatus, Atractus reticulatus, Echinanthera 

cyanopleura, Helicops infrataeniatus, Liophis jaegeri, Liophis miliaris, Liophis 

poecilogyrus, Oxyrhopus clathratus, Oxyrhopus rhombifer, Philodryas aestiva, 

Philodryas arnaldoi, Philodryas olfersii, Philodryas patagoniensis, Pseudoboa haasi, 

Taeniophalus affinis, Taeniophalus bilineatus, Thamnodynastes hypoconia, 

Thamnodynastes strigatus, Tomodon dorsatus, Xenodon guentheri, Xenodon neuwedii, 

Micrurus altirostris, Bothropoides jararaca, Bothropoides neuwiedi, Rhinocerophis 

alternata, Rhinocerophis cotiara, Caudisona. 

Segundo, Valduga (2010), podem ser encontradas na Bacia do Rio Ivaí alguns 

espécies de ictiofauna como: Hoplias, Astyanax, Geophagus, Rhamdia, Hypostomus, 
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bem como Leporinus e Crenicichla. Além disso, Baumgartner et al. (2008) em 

levantamento realizado entre os anos de 1994 e 1995, encontraram larvas de diversos 

gêneros, tais como: Auchenipterus, Apteronotus, Apareiodon, Bryconamericus, 

Roeboides, Salminus, Serrasalmus, Schizodon, Prochilodus, Rhaphiodon, Gymnotus, 

Pterodoras, Cetopsis, Iheringichthys, Pimelodus, Pseudoplatystoma, Sorubim, 

Paravandellia, Hoplosternum, Loricaria, Loricariichthys e Rhinelepsis, como 

referência a algumas espécies que preferem o Ivaí para desovar, realizando migração 

para as áreas e tributários do rio. Destes gêneros, alguns acompanhados dos epítetos 

específicos são citados como ameaçadas de extinção no Livro vermelho da fauna 

brasileira ameaçada de extinção (Rosa & Lima, 2008), parte integrante da bacia do rio 

Paraná são: a joaninha (Crenicichla jupiaiensis), o surubim (Steindachneridion 

scriptum), a pirapitinga (Brycon nattereri), a piracanjuba (Brycon orbygnianus). Tais 

espécies de peixes são reofílicos, ou seja, realizam migrações reprodutivas (piracema).  

O pacu-prata (Myleus tiete - não incluído na lista de espécies ameaçadas, mas cujo 

status de conservação é aparentemente preocupante) e os ituís (Sternachorhynchus 

britskii e Tembeassu marauna) que habitam trechos profundos dos grandes rios e são 

raramente coletados devido a essa preferência de habitat, presumivelmente estão 

ameaçados devido à intensa modificação da calha dos rios da bacia do Paraná. A 

piracanjuba, tem considerável apreço na pesca profissional e amadora na bacia do 

Paraná, atualmente está extinto em quase toda a bacia. Assim como, a maioria dos 

peixes de grande porte da bacia do Paraná, considerados grandes migradores, como o 

dourado (Salminus brasiliensis), o jaú (Zungaro jahu), o pintado (Pseudoplatystoma 

corruscans), o corimbatá (Prochilodus lineatus) e o cascudo-preto (Rhinelepis aspera) 

que tiveram suas populações muito reduzidas. Entretanto, algumas não constam da lista 

nacional de espécies ameaçadas pelo fato de ocorrem também na bacia do rio Paraguai 

onde, embora sujeitas a uma elevada pressão de pesca, não podem ser consideradas 

como ameaçadas de extinção devido ao estado ambiental ainda relativamente íntegro do 

ecossistema pantaneiro (Rosa & Lima, 2008). 

A identificação das espécies ameaçadas de extinção que podem ocorrer no 

ecossistema existente no local foi elaborada com base no Livro Vermelho para o  estado 

do Paraná. 
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Seguem abaixo, na Tabela 4, os nomes das espécies ameaçadas, juntamente com 

categoria de ameaça e o grupo em que pertencem, que podem ocorrer no local onde se 

localiza o empreendimento:  

Tabela 4 - Espécies de animais ameaçados. 

Grupo Nome científico Cat. ameaça 

Ave Crypturellus spp. VU 
Ave Columbina spp. CR 
Ave Nothura maculosa VU 
Ave Penelope spp. VU 
Ave Sclerurus scansor VU 
Ave Sporophila spp. EN 
Ave Xiphorhynchus fuscus VU 

Anfíbio Hypsiboas gr. CR 
Anfíbio Scinax CR 
Répteis Acanthochelys spixii VU 
Répteis Philodryas arnaldoi VU 
Répteis Pseudoboa haasi VU 
Répteis Bothropoides jararaca CR 

Mamíferos Chrotopterus auritus VU 

Mamíferos Lasiurus spp. VU 

Mamíferos Leopardus pardalis VU 

Mamíferos Leopardus tigrinis VU 

Mamíferos Mazana americana VU 

Mamíferos Spinosus VU 

Peixes Salminus VU 

Peixes Gymnotus EN 

Peixes Sorubim CR 

Peixes Crenicichla jupiaiensis CR 

Peixes Steindachneridion scriptum VU 

Peixes Brycon nattereri VU 

Peixes Brycon orbygnianus VU 

Peixes Myleus tiete  VU 

Peixes Sternachorhynchus britskii  CR 

Peixes Tembeassu marauna CR 

Fonte: Livro Vermelho para o estado do Paraná. 

A classificação é feita baseada em critérios internacionais de IUCN (2001) e 

Gärdenfors et al. (2001) que consideram os seguintes tipos de ameaça: 
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CR - Criticamente em Perigo (Critically Endangered): espécie que, de acordo 

com os critérios específicos, está sob um risco extremamente alto de extinção na 

natureza. 

EN - Em Perigo (Endangered): espécie que, de acordo com os critérios 

específicos, está sob um risco muito alto de extinção na natureza.  

VU - Vulnerável (Vulnerable): espécie que, de acordo com os critérios 

específicos, está sob um risco alto de extinção na natureza. 

2.4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA INVERTEBRADOS 

AQUÁTICOS 

Com o objetivo de caracterizar a qualidade ambiental do Rio dos Patos será 

realizado levantamento da macrofauna na área de influência do futuro empreendimento. 

Foram escolhidos preliminarmente pontos a montante e a jusante da localização do 

barramento definido nos Estudos de Projeto Básico, considerando ainda as 

características locais para acesso e realização dos procedimentos de coleta, conforme 

apresentado no item 2.2.   

A fauna de macroinvertebrados bentônicos foi escolhida como bioindicadora 

porque estes organismos apresentam adaptações morfológicas e diferentes níveis de 

sensibilidade a alterações locais e poluição orgânica, características que os tornam úteis 

na avaliação da qualidade da água e integridade ambiental atual (Moulton & Magalhães, 

2003).  

Os resultados serão úteis em monitoramentos futuros que visem avaliar as 

consequências da alteração de ambiente lótico para lêntico que ocorrerá com a formação 

dos reservatórios. Estudos sobre a macrofauna bentônica na microbacia hidrográfica 

assim como, na bacia do rio Ivaí são inexistentes e não há registro de espécies 

ameaçadas de extinção.  Os pontos amostrais serão georeferenciados e a macrofauna 

bentônica será coletada com amostrador tipo handnet com malha de 0,05mm, aplicando 

a metodologia kick-sampling, na qual, o coletor é posicionado contra a correnteza sobre 
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o microhabitat a ser amostrado. O substrato de fundo é removido com os pés e é 

carreado para dentro do coletor. Em cada um dos pontos amostrais serão selecionados 

diferentes microhábitats disponíveis para colonização da fauna (remansos, corredeiras, 

folhiço, seixos e cascalhos) que serão agrupados para representar o local. O substrato 

coletado será disposto em bandeja plástica branca e os organismos serão separados com 

auxílio de pinças e preservados em álcool 70% para posterior identificação em 

laboratório.  

A identificação será realizada ao nível taxonômico de família para posterior 

aplicação do índice BMWP’ (Biological Monitoring Working Party System) (LOYOLA, 

2000) para avaliação biológica da qualidade da água. Este índice é utilizado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná para avaliação da qualidade da água dos rios do estado.  

A fim de fornecer informações sobre a integridade ambiental dos trechos 

amostrados com relação à disponibilidade de microhabitats e alimento para a 

macrofauna bentônica os organismos serão categorizados conforme o grupo de 

alimentação funcional em cinco categorias: (1) coletores-catadores - alimentam-se de 

pequenas partículas de matéria orgânica por coleta nos depósitos de sedimento; (2) 

coletores-filtradores – capturam, por filtração, pequenas partículas de matéria  orgânica 

em suspensão na coluna d’água; (3) fragmentadores - mastigam folhas ou tecido de 

planta vascular vivo ou escavam madeira; (4) predadores - engolem a presa inteira ou 

ingerem os fluidos do tecido corporal; (5) raspadores - adaptados a raspar superfícies 

duras, alimentam-se de algas, bactérias, fungos e matéria orgânica morta adsorvidos aos 

substratos (CUMMINS et al., 2005). 

2.5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA ITCIOFAUNA 

Com objetivo de complementar as informações e aumentar a eficácia do 

Relatório Ambiental Simplificado, será realizado levantamento ictiofaunistico na região 

do Rio dos Patos, através da captura temporária  para registro fotográfico e soltura dos 

peixes.  
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Nessa ordem, procurando evitar que os peixes capturados sofram qualquer 

dano, a metodologia propõem que sejam realizadas amostragens nos mesmos pontos 

que foram definidos para os invertebrados aquáticos, com três diferentes métodos de 

coleta .  

O primeiro método é o uso de peneiras, de 0,5m de diâmetro recoberta por 

malha 2mm, perfazendo as margens direita e esquerda dos pontos amostrais, a fim de 

verificar a ocorrência de espécies de pequeno porte, que possam aproveitar a vegetação 

existente para reprodução, alimentação, refúgio e/ou habitat fixo.  

Os outros dois métodos consistem no uso, quando cabível, de redes de emalhar 

utilizando-se as técnicas de espera ou arrasto, dependendo da condição de profundidade 

e largura do leito do rio e das condições topográficas da localização dos pontos 

amostrais. O uso da arte de pesca modo de espera será empregado para observar as 

espécies que ocorrem entre o meio e a superfície da coluna d’água. Nesta metodologia 

serão utilizadas redes de 10m de comprimento e altura de 3m, nas malhas 1,5 e 3,5 cm 

entre nós consecutivos, sendo presas por cordas nas pontas visíveis e peso nas pontas 

submersas, de modo a permanecerem esticadas até o momento da retirada e também não 

sofrerem movimentações acentuadas pela correnteza. Esta rede ficará submersa por 24h, 

nos pontos amostrais, sendo revisada a cada 12h. 

Já o uso do arrasto, contará também com rede de emalhar com comprimento de 

15m, altura de 1,5m e malha multifilamento 0,5 cm entre nós, para contemplar a maior 

parte da diversidade, com esforço amostral de 5 metros a 10 metros (variando conforme 

as condições topográficas), contra correnteza. 

Para cálculo de abundância da ictiofauna será utilizado a captura por unidade 

de esforço (CPUE) com a fórmula: CPUE = n / t, onde n é o número de indivíduos e t é 

o tempo de arrasto realizado. 
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Ministério do Meio Ambiente
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Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
274358        12/02/2015 12/02/2015 12/05/2015

Dados Básicos:

CPF: 359.932.609-63

Nome: CARLOS AURÉLIO NADAL

Endereço:

Logradouro: RUA BRUNO FILGUEIRA

N.º: 1320 Complemento:

Bairro: BATEL Município: CURITIBA

CEP: 80730-320 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 10 - Auditoria Ambiental
2 11 - Gestão Ambiental
3 2 - Qualidade da Água
4 3 - Qualidade do Solo
5 8 - Recuperação de Áreas
6 13 - Segurança do Trabalho
7 7 - Controle da Poluição
8 1 - Qualidade do Ar
9 6 - Recursos Hídricos
10 4 - Uso do Solo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação 64ns.yncg.3j16.pfxf

IBAMA - CTF/APP 12/02/2015
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5533790       29/04/2015 29/04/2015 29/07/2015

Dados básicos:
CPF: 925.448.198-04

Nome: DONIZETI ANTONIO GIUSTI

Endereço:
logradouro: CORONEL JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA

N.º: 1771 Complemento: SOBRADO 12

Bairro: UBERABA Município: CURITIBA

CEP: 81570-160 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação

2134-05 Geólogo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
5452297       03/03/2015 03/03/2015 03/06/2015

Dados Básicos:

CPF: 169.836.539-04

Nome: IVO AUGUSTO DE ABREU PUGNALONI

Endereço:

Logradouro: RUA CARMELIN CAVASIN

N.º: 1580 Complemento:

Bairro: ABRANCHES Município: CURITIBA

CEP: 82220-170 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 9 - Eletricidade
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.
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Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
458219        04/05/2015 04/05/2015 04/08/2015

Dados básicos:
CPF: 680.419.859-04

Nome: JULIO CEZAR TELLES THOMAZ

Endereço:
logradouro: MANOEL ALVES CORDEIRO 482

N.º: 482 Complemento:

Bairro: CENTRO Município: PIRAQUARA

CEP: 83300-000 UF: PR
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pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
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Logradouro: Rua: João Costa, nº 100, Apto 6 Bloco C

N.º: Complemento:

Bairro: Centro Município: RIO BRANCO DO SUL

CEP: 83540-000 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição

1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição

1 10 - Auditoria Ambiental

2 7 - Controle da Poluição

3 12 - Ecossistemas Terrestres e Aquaticos

4 5 - Educação Ambiental

5 11 - Gestão Ambiental

6 2 - Qualidade da Água

7 1 - Qualidade do Ar

8 3 - Qualidade do Solo

9 8 - Recuperação de Áreas

10 6 - Recursos Hídricos

11 13 - Segurança do Trabalho

12 4 - Uso do Solo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação w28e.fmmk.6en3.ibnj

IBAMA - CTF/APP 04/03/2015



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
5523200       13/03/2015 13/03/2015 13/06/2015

Dados Básicos:

CPF: 491.382.869-04

Nome: Marcos Aurelio Tarlombani da Silveira

Endereço:

Logradouro: Rua Pedro Locatelli Junior, 94, apto 24B

N.º: Complemento:

Bairro: Uberaba Município: CURITIBA

CEP: 81570-030 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 5 - Educação Ambiental
2 11 - Gestão Ambiental
3 6 - Recursos Hídricos
4 4 - Uso do Solo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação fe5z.gwqu.wu93.jhiy

IBAMA - CTF/APP 13/03/2015



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
5665419       17/03/2015 17/03/2015 17/06/2015

Dados Básicos:

CPF: 318.771.298-36

Nome: Paulo Eduardo Soldera

Endereço:

Logradouro: rua Sanito Rocha, 225, apto. 605

N.º: Complemento:

Bairro: Cristo Rei Município: CURITIBA

CEP: 80050-380 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 6 - Recursos Hídricos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação dxi1.1tgq.e6b5.kytt

IBAMA - CTF/APP 17/03/2015





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
5531990       12/02/2015 12/02/2015 12/05/2015

Dados Básicos:

CPF: 009.611.069-48

Nome: SHAYENE AGATHA MARZAROTTO

Endereço:

Logradouro: RUA SANTOS DUMONT, 2060, ED SANTA LÚCIA AP 22

N.º: 2060 Complemento:

Bairro: CENTRO Município: TOLEDO

CEP: 85900-010 UF: PR

Atividates desenvolvidas:

Categoria Atividade

20 - Uso de Recursos Naturais
41 - utilização do patrimônio genético natural - coleta de material biológico com
finalidade científica ou didática

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação r33a.tjjf.224h.mxb4

IBAMA - CTF/APP 12/02/2015



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5760763       29/04/2015 29/04/2015 29/07/2015

Dados básicos:
CPF: 067.028.819-59

Nome: VICTOR KYOCHI BERNARDES

Endereço:
logradouro: RUA REVERENDO BRAZ HERNANDEZ

N.º: 100 Complemento: CASA 1

Bairro: BARREIRINHA Município: CURITIBA

CEP: 82560-080 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação

2140-05 Engenheiro Ambiental

2140-05 Engenheiro Ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação RG93232U12HC4BLH

IBAMA - CTF/AIDA 29/04/2015 - 16:21:29
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ANEXO XXI  
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ANEXO XXII  
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Curriculum Vitae 

Nome: DONIZETI ANTONIO GIUSTI 
I. Dados Pessoais 

Profissão Geólogo 

Entidade Profissional: CREA 

Naturalidade: Pres. Bernardes - SP 

Data Nascimento: 21/07/1955 

RG: 6838098/SP 

CPF: 925448198/04 

E-mail: donizeti@ufpr.br 

 

II. Áreas de Atuação 

• geotecnica 

• hidrogeologia 

• mapeamento geológico 

• geologia ambiental 

• perícia ambiental 

 

III. Formação Superior 

Curso Geologia 

Universidade UNESP – Campus de Rio Claro 

Período: 1973 -  1976 

Local: Rio Claro - SP 

 

IV. Experiência Profissional 

ANO 1977 até 1979  Experiência: Geologia para Mineração, e Geotecnia e Hidrogeologia 

ANO 1979 até 2012  Experiência: Ensino de Geologia no Setor de Ciências da Terra/UFPR, perícia 

ambiental, consultoria em geotecnia e hidrogeologia. 

 

V.  Principais Atividades Profissionais 

ANO 2007  Atividade: Laudos geológicos: geotécnicos e hidrogeológicos para implantação de 

Loteamentos na Região Metropolitana de Curitiba. 

 

ANO 2008/09/10/11/12  Atividade: Laudos geológicos: geotécnicos e hidrogeológicos para Perícia para 

Justiça Federal e Projetos de PCHs. 

 

VI. Principais Atividades Profissionais Envolvidas no Objeto a ser Desenvolvido  

(Dragagem, Derrocamento, Modelagem Matemática da Hidrodinâmica e Transportes de 

Sedimentos, Levantamentos Topográficos, Levantamentos Geológicos, Levantamentos 



 

 

 

Geodésicos, entre outros.) 

 

ANO  2007 Atividade: Coordenador da Perícia para Justiça Federal do Paraná sobre Derramamento de 

óleo ocorrido em julho de 2000, junto a REPAR- Refinaria de Petróleo de Araucária – Petrobrás IBAMA x 

PETROBRAS. 

 

ANO  2008 Atividade: Coordenador da Perícia para Justiça Federal do Paraná sobre Desabamento de 

casas e colapsos de o terreno devido a exploração do Aquífero Karst na região de Curitiba – IBAMA x 

SANEPAR. 

 

ANO  2009 Atividade: Coordenador de Laudo e relatório geológico para ENERCONS S/C Ltda. para 

projetos de instalação da barragem PCH Foz do Rio Chapecózinho. Xanxerê - SC. 

 

ANO  2010 Atividade: Coordenador de Laudo e relatório geológico para ENERCONS S/C Ltda. para 

projetos de instalação da barragem PCH Nova Erechim Rio Chapecó. Nova Erechim - SC. 

 

ANO  2011 Atividade: Coordenador de Laudo e relatório geológico para ENERBIOS S/C Ltda. para 

projetos de instalação da barragem PCH Rio dos Patos. Prudentópolis – PR. 

 

ANO  2012 Atividade: Coordenador de Laudo e relatório geológico para ENERCONS S/C Ltda. para 

projetos de instalação da barragem PCH Rio Pardo. Barros Cassal, Espumoso e Herveiras – RS. 

 

VII. Disciplinas Ministradas 

 

Geologia Urbana; Geologia e Geoquímica; e Geologia Geral 

 

VIII. Atividades Científicas, Literárias e Artísticas 

Teses e Dissertações 

ANO 1986 Título: Mestre em Geologia Ambiental e Hidrogeologia 

Assunto: Geologia Ambiental do Município de Curitiba 

Grau Obtido: Mestre 

Universidade: USP 

Cidade – País: São Paulo 

 

 

ANO 1996 Título: Doutor em Geologia Ambiental e Hidrogeologia 

Assunto: Quantificação de Parâmetros Geo-Ambientais no  Município de Paranaguá – 

PR 

Grau Obtido: Doutor 



 

 

 

Universidade: UNESP 

Cidade – País: Rio Claro 

 

ANO 1997 Título: Pós-Doutor em Uso de Traçadores em Geologia Ambiental e Hidrogeologia 

Assunto: Vulnerabilidade a Poluição do Aqüífero Karst na Região Metropolitana de 

Curitiba 

Grau Obtido: PhD 

Universidade: Universidade Tecnológica de GRAZ 

Cidade – País: Graz - Áustria 

 

 



Última atualização do currículo em 09/07/2012
Endereço para acessar este CV: 
http://lattes.cnpq.br/2357972409477693

Francisco Antonio Zpevak

Licenciado em Ciências Biológicas pela UFMS em 1992, Mestre em Ecologia e Recursos Naturais em 1994 e Doutor em 
Ciências pela UFSCar em 1999. Atualmente trabalha na área de Auditoria, Consultoria e Fiscalização Ambiental.
(Texto informado pelo autor) 

Dados pessoais

Nome Francisco Antonio Zpevak

Nome em citações 
bibliográficas

ZPEVAK, F. A.

Sexo Masculino

Formação acadêmica/Titulação

1994 - 1999 Doutorado em Ciências . 
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.
Título: Efeitos de diferentes condições hídricas na embebição, germinação e crescimento inicial de 
Dimorphandra mollis Benth., Ano de Obtenção: 1999. 

Orientador: Sônia Cristina Juliano Gualtieri.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico .
Palavras-chave: germinação; biossíntese; bioquímica de plantas; fisiologia vegetal; mobilização de reservas; 
termobiologia. 
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia. 
Setores de atividade: Atividades profissionais, científicas e técnicas; Pesquisa e desenvolvimento científico; Outras 
atividades profissionais, científicas e técnicas. 

1992 - 1994 Mestrado em Programa de Pós Graduação em Ecologia e Recursos Naturais . 
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.
Título: Efeitos de temperatura e do Potencial Hídrico na germinação de sementes de Dimorphandra mollis 
Benth., Ano de Obtenção: 1994. 

Orientador: Sonia Cristina Juliano Gualtieri.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico .
Palavras-chave: fisiologia vegetal.
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Botânica. 
Setores de atividade: Educação.

1989 - 1992 Graduação em Ciências Biológicas - Licenciatura Plena . 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, Brasil.
Título: Sobre a Germinação de Sementes de Adenanthera pavonina L.. 
Orientador: Teresa Cristina Stocco Pagotto. 
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico .

1983 - 1985 Curso técnico/profissionalizante . 
Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus "Jan Antonin Bata".

Atuação profissional

ENERBIOS CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E MEIO AMBIENTE LTDA..

Vínculo institucional

2012 - Atual Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 6

Outras informações Participação na Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado RAS, visando implantação das PCHs Km 10, Km 
14 e Km 19, no rio dos Patos, divisa entre os municípios de Prudentópolis PR, Guamiranga - PR e Ivaí - PR. 
Consultoria referente aos estudos ambientais de Avifauna e Mastofauna.

Consultoria Empresarial.

Vínculo institucional

1985 - Atual Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 20

Cartório de Paz e Tabelionato (2o. Ofício).

Vínculo institucional

1980 - 1985 Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Auxiliar de Tabelião, Carga horária: 44, Regime: Dedicação
exclusiva.
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Outras informações - lançamentos diversos do tabelionato; - organização do banco de dados; - elaboração de escrituras, procurações 
e registros do segundo ofício. - controle de registros de firmas; - atendimento ao público geral. - montagem de 
processos de habilitação do segundo ofício

Ministério da Aeronáutica.

Vínculo institucional

1986 - 1987 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: S 2 - SSG, Carga horária: 44, Regime: Dedicação
exclusiva.

Outras informações Comando da Base Aérea de Campo Grande - MS BACG IV COMAR. Tarefas: Organização e Métodos na Seção 
de Comando

Agrobanco S.A..

Vínculo institucional

1987 - 1989 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: escriturário, Carga horária: 44, Regime: Dedicação
exclusiva.

Outras informações Atendimento Empresarial; Elaboração de Documentos Contábeis; Auxiliar em diversos setores.

Molina Indústria de Confecções Ltda..

Vínculo institucional

1989 - 1990 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente Geral, Carga horária: 44, Regime: Dedicação
exclusiva.

Outras informações - Implantação de Controle Interno; - Contato com cliente e fornecedores; - Planejamento de Marketing; -
Organização do sistema de remuneração variável.

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, Brasil.

Vínculo institucional

1990 - 1990 Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: bolsista, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações Projeto de Pesquisa - CNPq: Germinação de sementes do cerrado Sul-Matogrossense

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.

Vínculo institucional

1994 - 1999 Vínculo: Bolsista de Doutorado, Enquadramento Funcional: Bolsista, Carga horária: 44, Regime: Dedicação
exclusiva.

Vínculo institucional

1991 - 1999 Vínculo: Bolsista de Mestrado, Enquadramento Funcional: bolsista do CNPQ, Carga horária: 44, Regime: 
Dedicação exclusiva.

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Vínculo institucional

2000 - 2001 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 20

Outras informações Elaboração e aplicação das seguintes disciplinas para o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: - Biologia 
Celular; - Zoologia Geral

Universidade Católica Dom Bosco.

Vínculo institucional

2001 - 2003 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Titular, Carga horária: 12

Outras informações Elaboração e aplicação de disciplinas para os Cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Farmácia. - Botânica 
Geral; - Farmacobotânica; - Fisiologia Vegetal;

Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, UNIDERP, Brasil.

Vínculo institucional

2003 - 2008 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Assessor de Planejamento e na C.P.A., Carga horária: 20

Outras informações Principais Tarefas realizadas: Análise Econômico-Financeira da Mantenedora (CESUP); Elaboração de Projeto 
para Centros de Custos; Participação na elaboração do Projeto de Avaliação Institucional, nas áreas: -
acadêmica; - econômico-financeira; - trabalhista. Elaboração do Relatório de Avaliação Institucional, nas área 
Econômico-financeira: Representante Técnico-administrativo na CPA.

Vínculo institucional

1998 - 2008 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor de Ensino Superior, Carga horária: 40, Regime: 
Dedicação exclusiva.

Outras informações
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Elaboração e Aplicação das Disciplinas: Botânica; Ecologia Geral; Ecologia de Ecossistemas; Ecologia de 
Populações; Farmacobotânica; Fisiologia Vegetal Gestão Ambiental; Metodologia Científica; Saneamento 
Ambiental;

Vínculo institucional

2001 - 2002 Vínculo: Pesquisador, Enquadramento Funcional: Coordenador de Pesquisas, Carga horária: 10

Outras informações Coordenação dos seguintes projetos de pesquisa: - Germinação de sementes do Pantanal - Região do Rio 
Negro; - Utilização industrial de compostos orgânicos oriundos de espécies do Pantanal do Rio Negro; 
Financiamento: Fundação Manoel de Barros

Bortotto-Garcia & Cia. Ltda..

Vínculo institucional

2008 - 2009 Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Administrador, Carga horária: 20

Outras informações - Implantação de Controle Interno; - Estudos dos Centros de Custos; - Projeto para criação da "holding" familiar; -
Projeto para diversificação de investimentos; - Contato com clientes. - Assessor da Diretoria - Administrador

Fundação Lowtons de Educação e Cultura.

Vínculo institucional

2009 - 2010 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 44, Regime: Dedicação
exclusiva.

Outras informações Principais Tarefas realizadas: Análise Econômico-Financeira da Fundação; Implantação de Controle Interno; 
Revisão de Contratos com Fornecedores; Licenciamento Ambiental das Unidades.

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Vínculo institucional

2010 - 2010 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Agente, Carga horária: 10

Outras informações - Participação como recenseador no CENSO 2010

Brasiltelecom S.A..

Vínculo institucional

2010 - 2012 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Agente/Analista/Auditor, Carga horária: 44, Regime: 
Dedicação exclusiva.

Outras informações - Atendimento Empresarial (2010); - Análise de Resultados do Mercado Consumidor (2011); - Auditoria Interna 
(2011-2012).

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco do Sul.

Vínculo institucional

2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Fiscal do Meio Ambiente, Carga horária: 30

Áreas de atuação

1. Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia. 

2. Grande área: Ciências Biológicas / Área: Botânica. 

3. Grande área: Ciências Biológicas / Área: Botânica / Subárea: Fisiologia Vegetal. 

4. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas. 

Idiomas

Inglês Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. 

Produção em C,T & A

Produção técnica 

Demais tipos de produção técnica 

1. ZPEVAK, F. A. . Estudo Econômico-financeiro da Fundação Lowtons de Educação e Cultura. 2009. (Relatório de pesquisa). 

2. ZPEVAK, F. A. . Ecologia de Ecossistemas. 2003. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila). 

3. ZPEVAK, F. A. . Gestão Ambiental. 2003. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila). 
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4. ZPEVAK, F. A. . Saneamento Ambiental. 2003. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila). 

5. ZPEVAK, F. A. . Metodologia Científica. 2003. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila). 

6. ZPEVAK, F. A. . Germinação de Sementes do Pantanal. 2003. (Relatório de pesquisa). 

7. ZPEVAK, F. A. . Fisiologia Vegetal. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila). 

8. ZPEVAK, F. A. . Ecologia de Populações. 2002. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Caderno de Estudos número 
276). 

9. ZPEVAK, F. A. . Rede de Sementes do Pantanal. 2002. (Relatório de pesquisa). 

10. ZPEVAK, F. A. . Farmacobotânica. 2001. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila). 

11. ZPEVAK, F. A. . Perpectivas de Utilização Industrial de Compostos Orgânicos oriundos de espécies do Pantanal. 2001. (Relatório de 
pesquisa). 

Bancas

Participação em bancas examinadoras

Dissertações

1. ZPEVAK, F. A.. Participação em banca de Evelyn Iris Leite Morales. Modificação do ecossistema Lagoa Itatiaia e análise da 
percepção ambiental da comunidade do seu entorno na região urbana do Bandeira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 2007. 
Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional) - Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal. 

Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação 

1. Gil, E. de S.; SOLON, S.; ZPEVAK, F. A.. Participação em banca de Anderson Carlos Novaes. Fitoativos com potencial de proteção 
solar: avaliação da canjiquinha (Byrsonima sp)... 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia e Bioquímica) -
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. 

Participação em bancas de comissões julgadoras 

Concurso público 

1. ZPEVAK, F. A.. Botânica Estrutural e Sistemática Vegetal e Estatística. 2010. Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória. 

Outras informações relevantes

Atividades Atuais: Consultor Empresarial (1985-2012) em Gestão Ambiental e Econômico-financeira..

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 10/07/2012 às 8:42:51

Page 4 of 4Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Francisco Antonio Zpevak)

10/7/2012http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721167A5&mostrarNro...



 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

(DADOS BÁSICOS) 

 

 

 

 

JULIO CEZAR TELLES THOMAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

 
 



  

 

 DADOS PESSOAIS 

 

Identificação 

 

Nome: Julio Cezar Telles Thomaz 

Data de nascimento: 19 de julho de 1963 

Nacionalidade: Brasileira 

Local de nascimento: Arapongas - PR 

Estado Civil: casado 

 

Endereço: 

Rua Manoel Alves Cordeiro 482 - Piraquara – PR 

CEP= 83304-080 

Telefone:41- 3673-4244 – / 41 - 84133703 

 itupava@gmail.com  

 

Documentação 

Cédula de Identidade: 3521366-0 

CPF: 680419859-04 

Carteira de Trabalho: 93838 Série 00024 – PR  

Registro IBAMA Nº 458219 – 2005 

 

 

 
 
 
 



  

 ESCOLARIDADE 

 
 

Superior: 

Licenciatura em Geografia - 1991 

Universidade Federal do Paraná 

Curitiba – PR –  

 

Segundo Grau 

Colégio Positivo 

Curitiba – PR 

 

Primeiro Grau 

Escola Estadual Profo Cleto- Curitiba PR. 

 

 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO PROFESSOR 

Escola Estadual Silveira da Mota 

São José dos Pinhais - PR - 1986 

Fundação de Educação e Cultura Espírita 

1o e 2o Graus - 1987 

Curitiba - PR 

Escola Balão Vermelho 

1o e 2o Graus - 1988 

Curitiba - PR 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

1o e 2o Graus - 1991/93/93 e 1998 

Curitiba – PR 



  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL- ARQUEOLOGIA  

 
 

MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO ATERRO SANITÁRIO (CGR 

CURITIBA).Fazenda Rio Grande – PR. ESTRE AMBIENTAL S.A.– CEPA 

UFPR. 2010-2011 

 

 

DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DA EMPRESA DE 

FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Paranaguá-PR.  FERMA-CEPA 

UFPR - 2010 

 
LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO UHE BAIXO IGUAÇU, 

Municípios de Capitão Leônidas Marques, Capanema, Realeza e Nova Prata 

-PR – TRAÇO CULTURAL – MAE-UFPR- 2010 

 
 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO NÃO INTERVENTIVO 

CORREDOR VIÁRIO INDUSTRIAL OESTE- (VIA ARTERIAL 1) 

Pontal do Paraná- PR  - FERMA Engenharia LTDA CEPA-UFPR,-

2010 

 
 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO 

MACRODRENAGEM DO RIO MORRO ALTO  Joinville – SC 

Prefeitura Municipal de Joinville Consórcio COBRAPE \ PBLM 

Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, 2009 

 
 



  

LEVANTAMENTO PROSPECTIVO DA FAZENDA SÃO JORGE, Ponta 

Grossa – PR  (IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO) - 

CEPA/UFPR – PONTA GROSSA AMBIENTAL – RESITEC, 2009 

 
 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO - ATERRO SANITÁRIO DE 

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITAN - ÁREAS CURITIBA, 

MANDIRITUBA E FAZENDA RIO GRANDE- RESITEC-CEPA/UFPR - 

2008 

 
 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DA PCH CHEROBIM, Rio Iguaçu, 

Municípios da Lapa e Porto Amazonas, Pr.  Terra Consultoria Ambiental – 

CEPA-UFPR. 2008 

 

 

SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO SÍTIO PR-CT-70, RIO 

CURRALINHO, QUATRO BARRAS, PR. PREFEITURA MUNICIPAL 

DE QUATRO BARRAS – CEPA/UFPR - 2007 

 
 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

DA BR-487/PR (ESTRADA BOIADEIRA- SUBTRECHO DIVISA MATO 

GROSSO DO SUL E CRUZEIRO DO OESTE/PR)- 

DNIT/ENGEMIN/CEPA-UFPR)- 2007 

 
 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DO CONTRONO LESTE DE FOZ 

DO IGUAÇU (LIGAÇÃO BR 277-PR / BR469-PR)– . 

DNIT/ENGEMIN/CEPA UPPR- 2007 



  

 
LEVANTAMENTO DO POTENCIAL ARQUEOLÓGICO DAS ÁREAS 

EM ESTUDO PARA IMPLATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE 

PARANAGUÁ – PR. AMBIENGE/LABORATÓRIO DE 

ARQUEOLOGIA- CENTRO POLITÉCNICO- CAMPUS III DA UFPR. 

2006.  

 

MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO DAS OBRAS DE 

RECUPERAÇÃO DO CAMINHO DO ITUPAVA- SEEC/SEMA/IAP. 

2005-2006.  

 
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO EM LOTE URBANO NO CENTRO 

HISTÓRICO DE CURITIBA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO DE ARTES JUVENIL DO PARANA. SEEC-PR/MUSEU 

PARANAENSE. 2005 

 

LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO NAS ÁREAS DE AMPLIAÇÃO 

DE PASTAGENS NA FAZENDA LAGOA DA PRATA, FORMOSO DO 

ARAGUAIA, TOCANTINS- CEPA/UFPR-AGRODIAMANTE LTDA. 

2005 

 
PROJETO DE PROSPECÇÃO E RESGATE ARQUEOLÓGICO NA LT 

LONDRINA-ARARAQUARA, TRECHO PARANAENSE, NORTE DO 

PARANÁ. SCIENTIA ARQUEOLOGIA-BIODINÂMICA-ATE,. 2004 E 

2005. 

 
 



  

DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGICO NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 

FUTURO RESERVATÓRIO DA UHE BAIXO IGUAÇU, NO BAIXO 

IGUAÇU, PR. SCIENTIA ARQUEOLOGIA-ENGEVIX, 2004. 

 

LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO NAS RUÍNAS DA REDUÇÃO 

JESUÍTICA-GUARANI DE LORETO. ITAGUAJÉ, PR. SEEC PR. 2004. 

 

LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

DAS OBRAS DE REMODALAGEM DO CAIS PÚBLICO E 

AMPLIAÇÃO DO CAIS OESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ, PR. E 

DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO AOS 

PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA. ENGEMIN-CEPA/UFPR - 

APPA. 2004 

 

PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO UHE PONTE DE 

PEDRA, SONORA-MT. DOCUMENTO ARQUEOLOGIA. 2003. 

 

LEVANTAMENTO E ZONEAMENTO ARQUEOLÓGICO DO 

CAMINHO COLONIAL DA GRACIOSA. QUATRO BARRAS-

MORRETES, PR. CEPA/UFPR-PARANACIDADE. 2003. 

 

LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

ALDEIA DA SERRA, QUATRO BARRAS, PR. CONFAL 

CONSULTORIA. 2003 

 

PROGRAMA DE PROSPECÇÃO E RESGATE ARQUEOLÓGICO NAS 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E 



  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA PR-281. TIJUCAS DO 

SUL E AGUDOS DO SUL, PR. ENGEMIN=DER-PR., 2003 

 

PROGRAMA ARQUEOLÓGICO RODOVIA DAS COLINAS- 

RODOVIAS SP 127 E SP 300, ITU E SALTO, SP. ZANETTINI 

ARQUEOLOGIA-COLINAS, 2002 E 2003. 

 

LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DO ATERRO 

SANITÁRIO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA, 

MANDIRITUBA, PR. CEPA/UFPR-BACCARIN CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL. 2002. 

 

AVERIGUAÇÃO DO POTENCIAL ARQUEOLOGICO NAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA DO TRAÇADO DA VIA METROPOLITANA DE 

CURITIBA-. CEPA/UFPR-ENGEMIN (MAR-2002) 

 

PROJETO PARA CONSTATAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO NAS ÁREAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA 376, 

TRECHOS IMBAÚ-PONTA GROSSA E APUCARANA-MAUÁ DA 

SERRA E, DA RODOVIA PR 151, TRECHO JAGUARIAÍVA-PIRAÍ DO 

SUL. CEPA/UFPR-RODONORTE (NOV/DEZ-2001/JAN-2002) 

 

LEVANTAMENTO E ZONEAMENTO ARQUEOLÓGICO DO 

CAMINHO DO ITUPAVA – QUATRO BARRAS-MORRETES, PR. 

CEPA/UFPR- SEEC-PR- SEMA-PROGRAMA PRÓ ATLÂNTICA -2001 

 



  

LEVANTAMENTO PARA CONSTATAÇÃO DO PARTIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 376, 

TRECHO APUCARANA-PONTA GROSSA, PR. CEPA/UFPR-

RODONORTE .. 2001 

 

LEVANTAMENTO PARA CONSTATAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DA IMPLANTAÇÃO DA MINA DE 

SAPOPEMA – PR – CEPA/UFPR- COPEL.  DEZ/2000 

 

PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICO ALPHAVILLE 

GRACIOSA, PINHAIS-PR.. CEPA/UFPR/ALPHAVILLE. 2000. 

 

 PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICO SEGREDO, MÉDIO 

IGUAÇU, PR. CEPA/UFPR-COPEL.. 1991/94 

 

PROJETO ARQUEOLÓGICO ROSANA – TAQUARUÇU ( MÉDIO 

PARANAPANEMA). CEPA/UFPR-CESP. 1987 A 1988 

 

PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO DO RESERVATÓRIO 

DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PASSAÚNA. CURITIBA-PR. 

CEPA/UFPR-SANEPAR. 1986 

 

 

JULIO CEZAR TELLES THOMAZ 

 

Curitiba,setembro de 2009 
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Eng. Leandro Petry 
Curriculum Vitae 
____________________________________________________________________________ 
 
Dados Pessoais 
 
Nome  Leandro Petry 
Filiação  Jose Roque Petry e Maria Cescon Petry 
Nascimento  02/08/1971 - Sarandi/RS - Brasil 
Carteira de Identidade  63136387 SSP - PR - 16/09/1991 
CPF  78729289904 
 
Endereço residencial João Costa , nº 100 , Apto 6C, Condomínio Moradas do Bosque 
 Centro - Rio Branco do Sul 
 83540-000, PR - Brasil 
 Telefone: 41 36527576 
  
 
Endereço profissional Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul 
 Rua Horacy Santos, nº 222 
 Centro - Rio Branco do Sul 
 83540-000, PR - Brasil 
 Telefone: 41 39738036 
 
Endereço eletrônico: e-mail para contato : leandro_petry@hotmail.com 
 
 
Formação Acadêmica/Titulação 
 
1996 - 2003  Graduação em Engenharia Química.  
 Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Toledo, Brasil 
 
 
Atuação profissional 
 
1. Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul - PMRBS 

 
09/2009 – Atual:  Vínculo: Servidor público, Enquadramento funcional: 

Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Atuação: 
 - Secretário Municipal de Meio Ambiente (Decreto Municipal 

nº 3.661/2009); 
 - Coordenador a nível municipal do Plano Local de Habitação 

de Interesse Social – PLHIS (Decreto Municipal nº 3.920/2010) 
(em andamento); 

 - Membro do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social – FMHIS (Decreto Municipal nº 
3.919/2010); 

 - Membro da Equipe Técnica Municipal de elaboração do Plano 
Diretor de Rio Branco do Sul/ PR (Decreto Municipal nº 
3.811/2010) (concluído); 

 - Membro da Comissão Municipal de Licitação e Compras do 



 

Município de Rio Branco do Sul; 
- Membro do Grupo de Trabalho de Elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) (concluído); 
- Coordenador do Grupo de Trabalho de Elaboração do 
Diagnóstico Ambiental do Lixão do Limoeiro (Rio Branco Do Sul 
- Pr) (concluído); 
- Membro da Comissão de Credenciamento para o 
funcionamento do Curso Técnico em Meio Ambiente no 
Colégio Estadual Maria da Luz Furquim – Ensino Fundamental, 
Médio e Normal. (Secretaria de Estado da Educação / Núcleo 
Reg. de Educação da Área Metr. Norte/ Dpt. de Educação e 
Trabalho - Ato Administrativo Nº 15/2012). 
 
 

2. Nadal e Afonso SS Ltda  
 
2010 – Atual: Vínculo: Prestação de Serviço , Enquadramento funcional: 

Engenheiro Químico,  Regime: Parcial.  
 
Atuação:  - Projeto e Licenciamento Ambiental (EPIA – Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental) da nova sede e parque fabril da empresa 
METALESP – Metalúrgica de Projetos Especiais Ltda; 

 - Levantamentos e analises de viabilidade técnica-econômica e 
ambiental para implantação de empreendimentos; 

 
 

3. Empresa de Obras Públicas de Rio Branco do Sul - EMPROSUL 
 
01/2009 – 07/2009: Vínculo: Prestação de Serviço, Enquadramento funcional: 

Engenheiro. Químico, Regime: Parcial.  
 
Atuação:  - Engenheiro Químico no Departamento de Agua e Esgoto do 

Município de Rio Branco do Sul;  
 
01/2008 – 10/2008: Vínculo: Prestação de Serviço, Enquadramento funcional: 

Engenheiro. Químico, Regime: Parcial.  
 
Atuação:  - Engenheiro Químico no Departamento de Agua e Esgoto do 

Município de Rio Branco do Sul; 
 
 

4. Fibracel INDÚSTRIA. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBRA LTDA 
 
01/2007 – 01/2008: Vínculo: Contratado, Enquadramento funcional: Engenheiro 

Químico, Regime: Parcial  
 
Atuação: - Desenvolvimento de sistemas Separadores gravitacionais e de 

placas coalescentes em fase fluida para água e óleo (S.A.O.);  
 - Responsável técnico da empresa.  
 
 
 



 

5. Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
 
2001 – 2004:    Vínculo: Contratado, Enquadramento funcional: Assistente do 

CECE/LDPQ (Centro de Engenharias e Ciências Exatas 
/Laboratório de Desenvolvimento de Processos Químicos), 
Carga horária: 20, Regime: Parcial. 

 
Atuação: - Ministrante do curso de informática para os acadêmicos do 

curso de Engenharia Química, 2002. (Curso de curta duração 
ministrado); 

 - Assistente na implantação de software e hardware em 
estações de trabalho HP-UX; 

 - Assistente no projeto e execução de módulos didáticos para 
os laboratórios de Engenharia Química I e II.  

 
 
6 Cerâmica Marili Ltda 

 
11/1992 a 09/1996  Vinculo: Contratado, Enquadramento funcional: Bolsista do 

programa CNPq/RHAE/ITI-1B (Recursos Humanos em Áreas 

Estratégicas) / Tecnologia Industrial Básica. 

Atuação: - planejamento e desenvolvimento do Laboratório de Controle 

de Qualidade da empresa; 

 - Colaborador na elaboração do programa de qualidade total 

da empresa; 

 - Estudos e levantamento de dados para otimização de fornos 

intermitentes para queima de cerâmica estrutural;  

 - Elaboração de novas composições de argilominerais para 

melhoria das propriedades e qualidade da cerâmica estrutural.  

 
 

Idiomas 
 
1.0 Inglês Compreende Pouco, Fala Pouco, Escreve Pouco, Lê Razoavelmente; 
2.0 Espanhol Compreende Bem, Fala Pouco, Escreve Pouco, Lê Razoavelmente; 
3.0 Italiano Compreende Bem, Fala Pouco, Escreve Pouco, Lê Razoavelmente. 
 
 
 
Trabalhos técnicos 
 
1. PETRY, L., ROSA, J. R. C., COSTA, M. H., DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO LIXÃO DO LIMOEIRO 
(RIO BRANCO DO SUL - PR), 2009 
 
2. PETRY, L. CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS ACADÊMICOS DO CURSO DE ENGENHARIA 
QUÍMICA, 2002.  (Extensão, Curso de curta duração ministrado) 
 
 
 



 

Produção em C, T& A / Trabalhos publicados em anais de eventos (completo) 
 
1. PETRY, L., ADMS, Valmir, SILVA, Edson Antonio, MÓDENES, Aparecido Nivaldo, ABOGDERAH, 
Almabrouk Mansor DETERMINAÇÃO DO CALOR LATENTE DE VAPORIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PURAS. II 
JORNADA CIENTÍFICA DA UNIOESTE, 2003, Toledo. Cascavel: Unioeste, 2003.  
 
2. PETRY, L., OSTROSKI, Indianara, SILVA, Edson Antonio, ABOGDERAH, Almabrouk Mansor, MÓDENES, 
Aparecido Nivaldo EMPREGO DO MÉTODO DA COLOCAÇÃO ORTOGONAL NO ESTUDO DA 
TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM SUPERFÍCIES EXTENDIDAS. II JORNADA CIENTÍFICA DA UNIOESTE, 2003,  
 
 
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) 
 

1. MOREJON, C. F. M. ; OLIVEIRA, Luciana L. ; TANABE, E. H. ; FURLANETO, Jean M. ; PETRY, L ; 
BETTEGA, R. ; FARIA, Sérgio Henrique ; SIMÕES, Marcia Regina. LIXO ÚTIL PARA 
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL - CASO SCM-POS SISTEMA SOPRADOR, 
CÂMARA DE SECÁGEM E MEDIDOR DE VAZÃO DE APLICAÇÃO VERSÁTIL PARA PESQUISA DAS 
OPERAÇÕES DE SECÁGEM. I SIMPÓSIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SITEC 2008, Cascavel : 
Unioeste, 2008. 

 
2. PETRY, L., OSTROSKI, Indianara, MUNIZ, Moises Cordeiro, SILVA, Edson Antonio, MÓDENES, 

Aparecido Nivaldo, ABOGDERAH, Almabrouk Mansor EMPREGO DA TÉCNICA DE ELEMENTOS 
DE CONTORNO PARA SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DA DIFUSÃO. XIII Encontro Anual de Iniciação 
Científica, 2004, Londrina - Paraná, 2004.  

 
3. MOREJON, C. F. M. ; PETRY, L ; FURLANETO, Jean M. . ANÁLISE DA FLUIDODINÂMICA DE UM 

SECADOR EM BATELADA DE FLUXO PARALELO E TRANSVERSAL COM CONTROLE PID. In: XIV 
Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2001, Rio Grande do Norte. Anais do XIV 
Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Rio Grande do Norte : UFRGN, 2002. 

 
4. MOREJON, C. F. M. ; PETRY, L ; FURLANETO, Jean M. . SIMULAÇÃO DA DINÂMICA DE UM 

SECADOR BATELADA DE FLUXO PARALELO E TRANSVERSAL CON CONTROLE PID. In: XIV 
Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2001, Rio Grande do Norte. Anais do XIV 
Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Rio Grande do Norte : UFRGN, 2002. 

 
5. PETRY, L., MUNIZ, Moises Cordeiro, BOMBARDELI, C., SILVA, Edson Antonio 

DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E CONTROLE 
DE PARÂMETROS DE PROCESSOS QUIMICOS. I Encontro em Ciência, Tenologia e Educação da 
Região Oeste do Paraná - VII Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Quimica - IV Semana 
Acadêmica do Curso de Quimica Licenciatura, 2001, Toledo. Livro de Programa e Resumos. 
Campus de Toledo: UNIOESTE, 2001. p.17 - 18 

 
6. PETRY, L., FURLANETO, J. M., MOREJON, C. F. M.. ESTUDO TEÓRICO E EXPERIMENTAL DA 

FLUIDODINÂMICA EM DUTOS DE DIFERENTES GEOMETRIAS. X Encontro Anual de Iniciação 
Científica - I Encontro de Pesquisa da UEPG, 2001, Ponta Grossa. Ciências Exatas e da Terra 
Engenharias. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2001. v.Parte1. p.513 - 514 

 
7. PETRY, L., MOREJON, C. F. M., FURLANETO, J. M.. LEVANTAMENTO DE PARÂMETROS ÓTIMOS 

PARA DESIDRATAÇÃO DE ALIMENTOS (CENOURA). I Encontro em Ciência, Tenologia e 
Educação da Região Oeste do Paraná - VII Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Quimica 
- IV Semana Acadêmica do Curso de Quimica Licenciatura, 2001, Toledo. Livro de Programa e 
Resumos. UNIOESTE, 2001. p.48 - 49 

 
8. PETRY, L., FURLANETO, J. M., OLIVEIRA, L. L., BETTEGA, R., TANABE, E. H., FARIA, S. H., SIMÕES, 

M. R., MOREJON, C. F. M.. ANÁLISE DA FLUÍDODINÂMICA DE UM SOPRADOR CONSTRUIDO 
PARA SECADORES DE ALIMENTOS. I SEMINÁRIO REGIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 



 

ALIMENTOS E VI SEMANA DE ENGENHARIA QUÍMICA, 2000, Toledo. Livro de Programa e 
Resumos. Unioeste, 2000. p.61 - 61 

 
9. 6. PETRY, L., BETTEGA, R., TANABE, E. H., OLIVEIRA, L. L., FURLANETO, J. M., FARIA, S. H., 
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Rede de Colaboração

Diretório de grupos de pesquisa

Última atualização do currículo em 08/08/2011
Endereço para acessar este CV: 
http://lattes.cnpq.br/3609372610982387

Carlos Aurelio Nadal

possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (1978), mestrado 
em Ciências Geodésicas - Departamento de Geociências (1982) e doutorado em Ciências 
Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná (2000). Atualmente é professor titular do 
Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. Leciona em diversos cursos 
de Pós-Graduação onde orienta mestrados e doutorados. Há muitos anos é membro dos 
Conselhos Superiores da UFPR (Conselho de Ensino e Pesquisa e Conselho de Curadores 
onde atualmente é o presidente). Seus principais trabalhos de pesquisa e de consultoria são na 
área de Engenharia Civil, Geotecnia e Meio Ambiente, atuando principalmente no 
monitoramento geodésico de deslocamentos do terreno, de estruturas e obras de Engenharia 
Civil. Também é consultor no desenvolvimento de projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas 
e hidrovias. Atuou como Perito Judicial na Vara Federal Ambiental do Paraná, como Consultor 
em ações do Ministério Público Estadual do Paraná. Seu principal trabalho de pesquisa nos 
últimos cinco anos é o monitoramento das Usinas Hidroelétrica de Caxias no Rio Iguaçu e 
Maua no Rio Tibagi, com auxilio Financeiro e Parceria do LACTEC, ANEEL e COPEL.
(Texto informado pelo autor) 

Dados pessoais

Nome Carlos Aurelio Nadal

Nome em citações 
bibliográficas

NADAL, Carlos Aurelio

Sexo Masculino

Endereço profissional Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geomática. 
Centro Politécnico
Jardim das Américas
81531990 - Curitiba, PR - Brasil - Caixa-Postal: 19011
Telefone: (41) 3613159 Ramal: 3159 Fax: (41) 3613164

Formação acadêmica/Titulação

1992 Livre-docência.
Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.
Título: Determinação da Longitude do lugar pelo Método de Mayer, Ano de obtenção: 1992.
Palavras-chave: astronomia de posição; Variação local da longitude do lugar; Método de Mayer.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Astronomia / Subárea: Astronomia de Posição e Mecânica Celeste /
Especialidade: Astronomia Fundamental. 
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geodésia / Especialidade: Geodésia 
Geométrica. 
Setores de atividade: Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O 
Desenvolvimento Sustentado; Assessoria Ou Consultoria de Arquitetura Ou Engenharia.

1997 - 2000 Doutorado em Ciências Geodésicas . 
Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.
Título: Método da Interseção óptica tridimensional aplicado à Engenharia de Precisão, Ano de Obtenção: 2000. 
Orientador: Silvio Rogério Correa de Freitas.
Palavras-chave: engenharia de precisão; topografia industrial; Interseção óptica tridimensional.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geodésia / Especialidade: Geodésia 
Geométrica. 
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geodésia / Especialidade: Cartografia 
Básica. 
Setores de atividade: Assessoria Ou Consultoria de Arquitetura Ou Engenharia; Construção Civil; Atividades No 
Campo das Nanotecnologias e Desenvolvimento de Nanoprodutos. 

1979 - 1982 Mestrado em Ciências Geodésicas . 
Departamento de Geociências, UFPR, Brasil.
Título: Determinacao das constantes instrumentais do teodolito - giroscopio, Ano de Obtenção: 1982. 
Orientador: Camil Gemael.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geodésia / Especialidade: Geodésia 
Geométrica. 

1986 - 1989 Aperfeiçoamento em Astrometria . 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Projeto Estrelas de Astrolabios. Ano de finalização: 1989. 
Orientador: Paulo Benevides Soares. 
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ,CAPES ,Brasil .

1974 - 1978 Graduação em Engenharia Civil . 
Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.

Atuação profissional

Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.

Vínculo institucional

1978 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40, Regime: Dedicação
exclusiva.
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Atividades

8/2006 - Atual Atividades de Participação em Projeto, Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geomática. 

Projetos de pesquisa 
Automação da instrumentação de auscultação geodésica de controle e segurança da barragem de Salto 
Caxias

4/2005 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Setor de Ciências da Terra, . 

Cargo ou função
Representante do Setor no Grupo de Assessoramento Técnico do Conselho do Litoral do Governo do Estado 
do Paraná.

8/2003 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Universitário, Setor de Ciências da Terra. 

Cargo ou função
Representante do Setor de Ciências da Terra.

7/2003 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria, Pró-Reitoria de Adminitração. 

Cargo ou função
Presidente da Comissão de Avaliação de imóveis para alientação da UFPR.

4/2002 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geomática. 

Linhas de pesquisa 
Monitoramento de obras da construção cívil por Engenharia de Precisão
Monitoramento geológico/geotécnico de áreas de risco com Engenharia de Precisão

3/2002 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Setor de Tecnologia, Departamento de Transportes. 

Linhas de pesquisa 
Estudo de viabilidade técnica e econômica de parques nacionais do IBAMA

7/2001 - Atual Ensino, Ciências do Mar, Nível: Graduação. 

Disciplinas ministradas
Introdução à Cartografia Naútica e a Navegação

3/2001 - Atual Ensino, Ciências Geodésicas, Nível: Pós-Graduação. 

Disciplinas ministradas
Introdução a Periciais e Avaliações em Ciências Geodésicas

3/1997 - Atual Ensino, Ciências Geodésicas, Nível: Pós-Graduação. 

Disciplinas ministradas
Referenciais e Tempo em Geodésia

3/1996 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Setor de Tecnologia, Departamento de Arquitetura. 

Linhas de pesquisa 
Geoprocessamento em áreas municipais (IPTU, transportes rodoviarios)

3/1996 - Atual Extensão universitária , Escritório de Acessoria Juridica da Ufpr, Setor de Ciências Juridicas. 

Atividade de extensão realizada
Confecção de laudos técnicos para usucapião de áreas e recuperação de moradias para carentes. 

2/1992 - Atual Ensino, Geprocessamento, Nível: Especialização. 

Disciplinas ministradas
Cartografia aplicada ao Sistema Geográfico de Informações

3/1982 - Atual Ensino, Geologia, Nível: Graduação. 

Disciplinas ministradas
Topografia I

3/1979 - Atual Ensino, Engenharia Cartográfica, Nível: Graduação. 

Disciplinas ministradas
Cartografia aplicada à Engenharia
Projeto Final
Astronomia
Astronomia de posição
Levantamentos
Tópicos Especiais em Topografia

9/1978 - Atual Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação. 

Disciplinas ministradas
Astronomia de Campo e Geodésia
Topografia A

7/2004 - 10/2004 Treinamentos ministrados , Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geomática. 

Treinamentos ministrados
Adimb - Associção dos mineradores do Brasil - Curso de Topografia e Geodésia
CREA - Conselho de Engenharia e Arquitetura do Parana. Curso de Especialização em Cadastro de Imóveis 
Rurias - Módulo II
Crea- Conselho de Engenharia e Arquiterura do Paraná/ Curso de Auditoria Ambiental - Coordendador

3/2000 - 3/2002 Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho de Curadores, Reitoria da Ufpr. 

Cargo ou função
Vice presidente do Conselho de Curadores.

4/2001 - 10/2001 Atividades de Participação em Projeto, Setor de Tecnologia, . 

Projetos de pesquisa 
Avaliação técnica da Vida Util e da segurança dos Pontilhoes da Refinaria Presidente Vargas-REPAR
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1/1996 - 7/2000 Atividades de Participação em Projeto, Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geomática. 

Projetos de pesquisa 
Topografia Industrial
Auscultação Geodésica da Usina de Salto Caxias

3/1998 - 3/2000 Conselhos, Comissões e Consultoria, Setor de Ciências da Terra, Conselho Setorial. 

Cargo ou função
Presidente da Comissão de Extensão do Setor.

3/1998 - 3/2000 Conselhos, Comissões e Consultoria, Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geomática. 

Cargo ou função
Conselho Setorial do Setor de Ciências da Terra - Comissão de Extensão.

3/1986 - 12/1999 Atividades de Participação em Projeto, Setor de Tecnologia, Departamento de Geociências. 

Projetos de pesquisa 
Estrelas de astrolabios

7/1998 - 7/1998 Treinamentos ministrados , Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geomática. 

Treinamentos ministrados
Treinamento em GPS - para Policia Florestal do Estado do Paraná

6/1995 - 7/1995 Treinamentos ministrados , Setor de Tecnologia, Departamento de Geociências. 

Treinamentos ministrados
Introdução ã Astronomia para a UNICENTRO com 20 horas aula

1/1984 - 6/1995 Atividades de Participação em Projeto, Setor de Tecnologia, Departamento de Geociências. 

Projetos de pesquisa 
PROANTAR - Projeto 9610 - Gravimetria na Antártica
Projeto Fernando de Noronha

3/1994 - 4/1995 Direção e administração, Setor de Tecnologia, Departamento de Geociências. 

Cargo ou função
Chefe de Departamento.

3/1994 - 3/1995 Conselhos, Comissões e Consultoria, Setor de Tecnologia, . 

Cargo ou função
Membro da comissáo setorial de pesquisa do Setor de Tecnologia.

10/1994 - 1/1995 Conselhos, Comissões e Consultoria, Setor de Tecnologia, . 

Cargo ou função
Membro da Comissão de criação do Setor de Ciências da Terra.

3/1991 - 3/1994 Direção e administração, Setor de Tecnologia, Departamento de Geociências. 

Cargo ou função
vice-chefe de Departamento.

4/1993 - 4/1993 Treinamentos ministrados , Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Coordenadoria de Extensão. 

Treinamentos ministrados
Astronomia no Ensino de Ciências e Geografia com vinte horas-aula

1/1991 - 12/1991 Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria, Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis. 

Cargo ou função
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da UFPr..

3/1989 - 12/1991 Ensino, Ciências Geodésicas, Nível: Pós-Graduação. 

Disciplinas ministradas
Astronomia Geodésica

4/1990 - 4/1991 Atividades de Participação em Projeto, Setor de Tecnologia, Departamento de Geociências. 

Projetos de pesquisa 
Carta Geotécnica de Curitiba

3/1989 - 12/1990 Ensino, Ciências Geodésicas, Nível: Pós-Graduação. 

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais em Levantamentos

4/1990 - 4/1990 Treinamentos ministrados , Setor de Tecnologia, Departamento de Geociências. 

Treinamentos ministrados
Forum Paranaense de Ensino da Ciência-Medidas Astronômicas uma visão do macrocosmo Foz do Iguaçu

10/1987 - 10/1987 Treinamentos ministrados , Setor de Tecnologia, Departamento de Geociências. 

Treinamentos ministrados
Aspectos de desenvolvimento de técnicas cartográficas com 20 (vinte) horas aula

3/1983 - 12/1984 Ensino, Ciências Geodésicas, Nível: Pós-Graduação. 

Disciplinas ministradas
Astronomia Geodésica II

Linhas de Pesquisa

1. Monitoramento de obras da construção cívil por Engenharia de Precisão
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2. Monitoramento geológico/geotécnico de áreas de risco com Engenharia de Precisão

3. Geoprocessamento em áreas municipais (IPTU, transportes rodoviarios)

4. Estudo de viabilidade técnica e econômica de parques nacionais do IBAMA

Projetos de Pesquisa

2006 - Atual Automação da instrumentação de auscultação geodésica de controle e segurança da barragem de Salto Caxias

Descrição: O processo de monitoramento de grandes estruturas é composto por uma parte que consiste na 
obsrvação de campo (coleta de dados) empregando-se instrumentos tradicionais como estações totais e niveis 
digitais a uma segunda etapa caracterizada pelo processamento das informações e analises estatisticas dos 
resultados. Basicamente observa-se um conjuntos de pontos topográficos em épocas distintas e determina-se 
suas coordenadas, e a partir destas é possivel inferir os deslocamentos estruturais. Cada uma desta etapas 
necessita da manipulação de grande quantidade de informações. Neste projeto buscam-se formas de 
automatização dos processos.. 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 2) / Mestrado profissionalizante 
( 0) / Doutorado ( 1) . 
Integrantes: Silvio Rogério Correia de Freitas - Integrante / Pedro Luis Faggion - Integrante / Daniel Rodrigues 
Palazzo - Integrante / Luis Augusto Koenig Veiga - Coordenador / Daniel Carvalho Granemann - Integrante / 
Marcos Alberto Soares - Integrante / Eliseu Santos Ferreira - Integrante / Roberta Bomfim Boszczowski -
Integrante / Marco Aurélio Debus Nadal - Integrante / Paulo Roberto Chamecki - Integrante / Ricardo Neves 
Vilar - Integrante / Carlos Aurelio Nadal - Integrante.
Financiador(es): Agência Nacional de Energia Elétrica - Auxílio financeiro.. 

2001 - 2001 Avaliação técnica da Vida Util e da segurança dos Pontilhoes da Refinaria Presidente Vargas-REPAR

Descrição: Realização de trabalhos técnicos vinculados a elaboração de Laudo Técnico com propostas de 
recuperação e reforço das estruturas de concreto de pontilhões localizados no interior da Refinaria Presidente 
Vargas - REPAR em Araucaria, Estado do Paraná. O produto final deste trabalho foi um relatório técnico da 
Vida Util e da segurança dos Pontilhões e um Manual de manutenção basico das estruturas dos pontilhões com 
recomendações para manutenção de sua vida útil. 
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. 
Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / Mestrado profissionalizante 
( 1) / Doutorado ( 0) . 
Integrantes: Daniel Rodrigues Palazzo - Integrante / Mauro Lacerda Santos Filho - Integrante / Carlos Aurelio 
Nadal - Coordenador.
Financiador(es): Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 3. 

1996 - Atual Topografia Industrial

Descrição: As locações de máquinas industriais, o controle de qualidade métrico dos produtos, as adaptações 
às normas internacionais de qualidade e produtividade, exigem aferições das mensurações lineares e 
angulares, a aplicação de metodologia específica e controle de qualidade das medidas. As medidas diretas de 
distâncias nem sempre são possíveis nestes trabalhos, tornando-se necessária a aplicação de métodos de 
interseções onde a mensuração de ângulos ou direções é fundamental. Os levantamentos envolvidos são 
particulares tanto no que concerne a escala do trabalho, como na metodologia empregada. O processo de 
redução dos dados e a análise final dos resultados deve ter precisão compatível com as exigências das normas 
que regulam a qualidade dos produtos. O fato de se trabalhar em locais confinados e fechados, geralmente com 
dimensões reduzidas, faz com que os processos de medições utilizáveis tenham soluções próprias e 
particulares para cada caso, sempre considerando as características ambientais. Cada vez mais torna-se viável 
um estudo de alguns destes problemas com a pesquisa das respectivas soluções, além do estudo dos erros 
cometidos e propagados nas medidas, e um relacionamento com os trabalhos normais da Topografia. A 
Topografia numa visão atual, trata dos estudos, levantamentos, planejamentos e projetos de posição e locação 
de trabalhos de engenharia, considerando uma parte restrita da Terra modelada como um plano, o qual é 
denominado de plano topográfico, único para um pequena região onde os erros de projeções possam ser 
considerados desprezíveis. Objetiva a presente pesquisa a obtenção de coordenadas de pontos topográficos 
com alta precisão, utilizando de desenvolvimento de metodologia específica e através de técnicas de interseção 
óptica tridimensional, tendo em vista aplicações industriais. . 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Especialização ( 1) / Mestrado acadêmico ( 2) / Mestrado profissionalizante 
( 0) / Doutorado ( 0) . 
Integrantes: Silvio Roério Correa de Freitas - Integrante / Luis Augusto Konig Veiga - Integrante / Pedro Luis 
Faggion - Integrante / Carlos Aurelio Nadal - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 7 / Número de orientações: 3. 

1996 - Atual Auscultação Geodésica da Usina de Salto Caxias

Descrição: Os objetivos deste projeto são: Elaborar uma modelagem matemática através de um sistema 
computacional para a implantação de redes geodésicas de apoio ao posicionamento absoluto dos 
equipamentos utilizados no monitoramento de barragens; Implantação de redes complementares, realização de 
novas mensurações, baseadas nas variações sazonais do volume do reservatório, utilizando-se para isto dos 
limites mínimo e máximo definidos pelas réguas liminimétricas de medidas de cota d'água; Posicionar 
espacialmente os instrumentos, pêndulos, extensômetros, tensômetros, drenos e outros instrumentos utilizados 
no monitoramento da barragem de Salto Caxias, possibilitando desta forma, a transformação do 
"posicionamento relativo", dos instrumentos, para "posicionamento absoluto"; Monitorar e identificar 
deformações verticais da crosta nas adjacências da massa líquida do reservatório estudado, através da 
comparação de dados obtidos, por técnicas geodésicas, antes e após a formação do lago; Definir uma 
metodologia para o monitoramento de barragens, objetivando fornecer subsídios para a concessionária, 
Companhia Paranaense de Energia, aplica-la em todos as barragens por ela construída . 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 3) / Mestrado profissionalizante 
( 0) / Doutorado ( 1) . 
Integrantes: Silvio Rogéiro Correa de Freitas - Integrante / Pedro Luis Faggion - Integrante / Luis Augusto 
Koenig Veiga - Integrante / Carlos Aurelio Nadal - Coordenador.
Financiador(es): Companhia Paranaense de Energia - Auxílio financeiro / Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento - Cooperação / Agência Nacional de Energia Elétrica - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 2. 

1990 - 1991 Carta Geotécnica de Curitiba
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Descrição: A falta de tradição no desenvolvimento planejado de nosso país, aliada as injunções introduzidas por 
outros interesses tem induzido a soluções que desvinculam projetos do conhecimento técnico do subsolo, o que 
pode ser minorado com a obtenção de uma Carta Geotécnica, que é um documento composto por diferentes 
cartas temáticas, que reflitam o arcabouço topográfico cadastral, e diferentes camadas mostrando suscessões 
geológicas, espessuras de camadas, extensões de camdas constituintes do subsolo com suas principais 
caracteristica hidrogeológicas. Mostrando inclusive as área de suscetibilidade de acidentes como 
desmoronamentos e outros.. 
Situação: Desativado; Natureza: Desenvolvimento. 
Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / Mestrado profissionalizante 
( 0) / Doutorado ( 0) . 
Integrantes: Eduardo Ratton - Integrante / Romualdo Vandressen - Integrante / Paulo Chamecki - Integrante / 
Emerson C Camargo - Integrante / Edson Mitishita - Integrante / Carlos Aurelio Nadal - Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.. 

1986 - 1999 Estrelas de astrolabios

Descrição: No ano de 1985, nos vinculamos ao projeto de pesquisa denominado Estrelas de Astrolábios do 
Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, cujo principal objetivo é a comparação entre 
sistemas de referência obtidos com o uso de dois tipos de instrumentos: Círculo Meridiano do Observatório 
Abrahão de Moraes (Valinhos-SP) e Astrolábios Danjon espalhados pelo Hemisfério Sul. Durante o ano de 
1985, treinou-se o uso do Círculo Meridiano, e determinou-se a equação de erros do observador, iniciando o 
processo de observação de estrelas do programa em meados de 1986. Esse programa observacional utilizou 
aproximadamente 1000 estrelas brilhantes que compõe o catálogo FK5 e seu suplemento, exigindo no mínimo 
observações de cada estrela em épocas e condições meteorológicas diferentes. Dessa maneira, observou-se, 
em 150 noites, grupos de estrelas (intervalos em ascensão reta de duas horas) com o instrumento em posições 
de trava diferentes. Nestas noites também foram medidas as constantes instrumentais. Cada noite 
observacional exige uma rotina de dez horas de trabalho, com a determinação das constantes instrumentais, a 
observação de grupos de estrelas e, uma nova determinação de constantes. A redução preliminar dos dados é, 
também, muito trabalhosa, principalmente no que tange a cálculos numéricos, uma vez que a saída dos 
periféricos do Círculo Meridiano é por impressão em papel. Deve-se calcular as médias dos instantes 
observados e valores de distância zenital para cada estrela manualmente, gastando-se para uma noite 
observada, mais ou menos sessenta horas d trabalho de preparação dos dados. Desenvolveu-se, nos anos 
seguintes, programas computacionais para redução dos dados obtidos, e foram estudados alguns tópicos 
inerentes à determinação da longitude do lugar pelo Método de Mayer.. 
Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / Mestrado profissionalizante 
( 0) / Doutorado ( 0) . 
Integrantes: Carlos Aurelio Nadal - Coordenador.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 11. 

1984 - 1995 PROANTAR - Projeto 9610 - Gravimetria na Antártica

Descrição: Participação das expedições brasileiras realizadas no continente Antártico, desenvolvendo trabalhos 
de Cartografia, Topografia, Gravimetria nas Ilhas Shetlands do Sul; os trabalhos cartográficos vão desde o 
rastreio de pontos através de técnicas de Geodésia Celeste, realização de base de pontos materializados por 
topografia, levantamentos com fim de mapeamentos, controle de deslocamento de geleiras. As principais 
atividades de campo correspondem a implantação de uma rede de pontos gravimétricos nas Ilhas Rei George, 
Elefante, Nelson e Greenwich conectada à rede gravimétrica internacional IGSN71. As ligações entre Puenta 
Arenas no Chile e as Ilhas foram realizadas por mais de 5 vezes com 2 gravimetros LaCoste & Romberg modelo 
G. Foi instalado e esteve em funcionamento por 200 dias uma estação de marés terrestres na Ilha Rei George 
(Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz) Os resultados obtidos por esta estação integram o perfil 
internacional TWTGP-TransWorld Tidal Gravimetry Profiles, mantido pelo Oservatório Real da Bélgica. A 
participação no projeto se deu durante a III, IV, V. VI, VIII, IX, X, XI e XII expedições Brasileiras à Antartica à 
bordo do navio oceanográfico Barão de Teffé, com permanencia na Estação Antártica Brasileira nas primeiras 
expedições e nas quatro ultimas em acampamentos juntamente com a equipe geológica nas Ilhas 
Mencionadas.. 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: Graduação ( 4) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / Mestrado profissionalizante 
( 0) / Doutorado ( 0) . 
Integrantes: Camil Gemael - Integrante / Eduardo Ratton - Integrante / Silvio Rogéiro Correa de Freitas -
Integrante / Fabio Luis Troian - Integrante / José Bitencourt de Andrade - Integrante / Maria Aparecida Z Zaneti -
Integrante / Alvaro Doubek - Integrante / Henrique Fensterseifer - Integrante / Marco Antonio Hansen -
Integrante / Carlos Aurelio Nadal - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 11. 

1984 - 1995 Projeto Fernando de Noronha

Descrição: O Arquipélago de Fernando de Noronha possuí as condições ambientais que podem ser 
consideradas pouco alteradas tendo atraído diversas opiniões sobre sua ocupação e aproveitamento econômico 
de suas potencialidades. Do confronto das diversas opiniões sobre os destinos da ilha tem-se caracterizado 
uma tendência de se adotar o conceito de desenvolvimento sustentável o que implica em aproveitamento 
econômico, respeitando os limites de renovação natural dos recursos disponíveis. Esta prática exige um 
controle rigoroso do processo de utilização dos recursos naturais e dos impactos ambientais advindos da 
ocupação humana das ilhas. As diretrizes gerais do projeto são: - realização de um diagnóstico global 
comprendendo desde as condições de vida e de trabalho da população até os condicionantes fisicos e 
biológicos do ambiente natural -estudo detalhado dos principais problemas diagnosticados analisando-se as 
ações mitigadoras destes mesmos problemas - realização de um plano diretor de desenvolvimento integrado -
implantação de plano de ações de médio e longo prazo que permitam o desenvolvimento econômico social do 
Arquipélago - elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do arquipélago que recebeu parecer favorável 
da SUDENE em 1993.. 
Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / Mestrado profissionalizante 
( 0) / Doutorado ( 0) . 
Integrantes: Fabio Luis Troian - Integrante / Eduardo Raton - Integrante / Henrique Fensterseifer - Integrante / 
Marco Antonio Hansen - Integrante / Carlos Aurelio Nadal - Coordenador.
Financiador(es): Força Aérea Brasileira - Cooperação / Diretoria de Hidrografia e Navegação Marinha do Brasil -
Cooperação / Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Remuneração / Universidade Federal do Paraná -
Remuneração.
Número de produções C, T & A: 4. 

Áreas de atuação

1. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Astronomia / Subárea: Astronomia de Posição e Mecânica 
Celeste / Especialidade: Astronomia Fundamental. 
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2. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geofísica / Especialidade: Gravimetria. 

3. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geodésia / Especialidade: Cartografia 
Básica. 

4. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geodésia / Especialidade: Geodésia 
Geométrica. 

5. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Civil / Subárea: Estruturas / Especialidade: Estruturas de Concreto. 

6. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geologia / Especialidade: Geologia 
Ambiental. 

Idiomas

Inglês Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem. 

Espanhol Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente. 

Francês Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco. 

Italiano Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente. 

Prêmios e títulos

2005 Paraninfo de Colação de Grau, Turma de Engenharia Cartográfica. 

2004 Diploma de Professor Titular, UFPR - 92 anos. 

1995 Professor Homenageado, Engenharia Cartográfica-Formandos. 

1987 Medalha do Monumento Nacional ao Imigrante, Prefeitura Municipal de Caxias do Sul - RS. 

Produção em C,T & A

Produção bibliográfica 

Artigos completos publicados em periódicos

1. NADAL, Carlos Aurelio ; FAGGION, Pedro Luis ; Brasil, Renata Purger ; Hilleshein, Vanessa . Controle geodésico de trilhos 

industriais utilizando autocolimação óptica. RBC. Revista Brasileira de Cartografia (Online) , v. 62, p. 10, 2010. 

2. SOARES, Marcos Alberto ; FERREIRA, Eliseu Santos ; FAGGION, Pedro Luis ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; NADAL, Carlos 
Aurelio ; FREITAS, Silvio Rogério Correia de ; NADAL, Marco Aurélio Debus ; VILAR, Ricardo Neves ; BOSZCZOWSKI, Roberta 
Bomfim . Evolução da auscultação geodésica no monitoramento das usinas: Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias. Espaço Energia

, v. 11, p. 1-3, 2009. 

3. Oliveira, Andrey Augusto Alves de ; Paula, Thiago Vitor de ; NADAL, Carlos Aurelio ; JULIANO, Katia Aparecida . DETERMINAÇÃO 
DA TRAJETÓRIA ESPACIAL DE UM PROJÉTIL EM BALÍSTICA FORENSE UTILIZANDO TOPOGRAFIA). RBC. Revista Brasileira 

de Cartografia (Online) , v. 61, p. 8, 2009. 

4. GRANEMANN, Daniel Carvalho ; FAGGION, Pedro Luis ; NADAL, Carlos Aurelio ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; FREITAS, Silvio 
Rogério Correa de . Estabelecimento de uma Rede Geodésica para o monitoramento de estruturas: estudo de caso na Usina 

Hidrelétrica Salto Caxias. Boletim de Ciências Geodésicas , v. 14, p. 200-220, 2008. 

5. KRELLING, Paulo Cesar Lopes ; NADAL, Carlos Aurelio . ANÁLISE DE DESEMPENHO DE INCLINÔMETRO FOTOMECÂNICO 

DESENVOLVIDO NA UFPR.. Boletim de Ciências Geodésicas , v. 14, p. 392-405, 2008. 

6. SAHD, Edison ; NADAL, Carlos Aurelio . Proposta de Elaboração de uma carta de isovalores de aluguéis de apartamentos situados 

em Foz do Iguaçu-PR. Engenharia e Construção , v. 1, p. 31-34, 2007. 

7. NADAL, Carlos Aurelio ; SAHD, Edison . Metodologia para Elaboração de uma Carta de Isovalores de Aluguéis . Geodésia Online

, Florianópolis-SC, v. 2, n. 12, p. 1-10, 2005. 

8. NADAL, Carlos Aurelio ; SOARES, Marcos Alberto ; FERREIRA, Eliseu Santos ; FAGGION, Pedro Luis ; FREITAS, Silvio Rogério 
Correa de ; ZOCOLOTTI FILHO, Carlos Alberto ; GRANEMANN, Daniel Carvalho ; MARTITNI, Luisnei ; SANTOS, Daniel Perozzo 
dos ; LOPES, Cesar Rafael ; BOSZCZOWSKI, Roberta Bomfim . Novas metodologias aplicadas ao monitoramento da Barragem de 
Salto Caxias. Espaço Energia, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 1-3, 2004. 

9.   NADAL, Carlos Aurelio ; JULIANO, Katia Aparecida ; RATTON, Eduardo . Testes estatísticos utilizados para a validação de 

regressões múltiplas aplicadas na avaliação de imóveis urbanos. Boletim de Ciências Geodésicas , Curitiba, v. 9, n. 2, p. 243-
262, 2003. 

10. NADAL, Carlos Aurelio ; GIUSTI, Donizeti Antonio ; ROSA FILHO, Ernani F ; RATON, Eduardo ; HINDI, Eduardo C . Metodologia 
geodésica/geológica para o levantamento de deslocamentos do terreno em regiões circunvizinhas a um poço artesiano.. Revista Ec 

Engenharia e Construção , Curitiba, v. 2, n. 1, p. 2-18, 2002. 

11.   NADAL, Carlos Aurelio ; EXMIN, Comitê Ad Hoc Plataforma . Proposta do Comitê de Geofísica Profunda ao fórum para o 

desenvolvimento de métodos para a exploração mineral na Amazô. Revista Brasileira de Geofísica , São Paulo, v. 19, n. 3, p. 20-
21, 2001. 

12. NADAL, Carlos Aurelio ; ROSA FILHO, Ernani Francisco da ; HINDI, Eduardo C ; GIUSTI, Donizeti Antonio ; XAVIER, Jorge 
Montano . Distribuição do geotermalismo na Bacia Sedimentar do Paraná. Revista Latinoamericana de Hidrogeologia, Curitiba, v. 1, 
n. 1, p. 67-74, 2001. 

13. NADAL, Carlos Aurelio ; SANTOS FILHO, Mauro Lacerda . Aplicações de Topografia de alta precisão no moniotramento de ensaio 
de vigas de aço em laboratório. A Mira, Crisciúma-SC, v. 103, p. 47-48, 2001. 

14. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTON, Eduardo ; TROIAN, Fábio Luis . Carta Gravimétrica preliminar do Arquipélago de Fernando de 

Noronha. Boletim de Ciências Geodésicas , Curitiba/PR, v. 5, n. 1, p. 71-77, 1999. 

15. NADAL, Carlos Aurelio ; G, A. ; M, B. . A calender of the pleiades in Bahia. Revista do International Council on monuments and 
Sities, v. 1, p. 94-105, 1998. 
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16. NADAL, Carlos Aurelio ; GIUSTI, Donizeti Antonio ; ROSA FILHO, Ernani Francisco da ; HINDI, Eduardo C . Utilização das águas 

subterraneas no abastecimento das cidades paranaenses. Boletim Paranaense de Geociências , Curitiba, v. 46, p. 13-25, 1998. 

17.   NADAL, Carlos Aurelio . Protótipo de um alvo para topografia industrial. Cartografia e Cadastro (Lisboa) , Lisboa, v. 9, n. 1, p. 
69-72, 1998. 

18. NADAL, Carlos Aurelio ; GIUSTI, Donizeti Antonio ; ROSA FILHO, Ernani Francisco da ; SOUZA, E. I. C. ; MONASTIER, M. S. . 

Estudos Preliminares sobre as águas freáticas de Paranaguá-PR. Boletim Paranaense de Geociências , Curitiba, v. 45, p. 35-43, 
1997. 

19. NADAL, Carlos Aurelio ; DUTRA, Renato ; ARAUJO, Marcelo . Um museu de borboletas iterativo. Fator Gis , Curitiba, v. 16, n. 1, 
p. 19-20, 1996. 

20. NADAL, Carlos Aurelio ; AFONSO, Germano Bruno . Meteoritos caem no Paraná. Ciência Hoje , Brasilia, v. 13, p. 70-71, 1991. 

21. NADAL, Carlos Aurelio ; MAGRO, Francisco Humberto Simões ; VIEIRA, Antonio José Beiruti . Como obter coordenadas erradas a 
partir de observações precisas na interseção por medidas lineares. O Carteano, Porto Alegre, v. 7, n. 8, p. 29-31, 1988. 

22. NADAL, Carlos Aurelio . Verticalidade de Grandes Edificios. Revista Técnica de Engenharia do Paraná, Curitiba, v. 34, n. 1, p. 39-
40, 1986. 

Livros publicados/organizados ou edições 

1. RATTON, Eduardo ; Pimenta, A.F.F. ; NADAL, Carlos Aurelio ; SANTOS, Lisana K Schimitz ; Blasi, G.F. ; Borges Neto, C. ; Luz, 
C.C. ; Carletto, R.B. ; Sarot, R.V. ; Fernandes, D.M.P. ; Albach, D.M. ; Honna, H. . Atlas Multimodal: PAC Programa de Aceleração 
do Crescimento. 1. ed. Curitiba: UFPR-Departamento de Transportes, 2011. v. 1. 63 p. 

Capítulos de livros publicados 

1. NADAL, Carlos Aurelio ; FREITAS, Silvio Roério Correa de . Determinação da distância entre centros ópticos de dois teodolitos por 
observações a uma estadia horizontal de invar calibrada. In: Edson Aparecido Mitschita. (Org.). Série em Ciências Geodésicas V-1. 
1 ed. Curitiba: Imprensa Universitaria - UFPR, 2001, v. 1, p. 1-333. 

Textos em jornais de notícias/revistas 

1. MARTONI, L. ; NADAL, Carlos Aurelio . Prédios históricos: segurança possível. O Estado do Paraná, Curitiba, p. 14 - 14, 10 fev. 
2008. 

2. NADAL, Carlos Aurelio . Norte Eletronico. Revista Veja, São Paulo, v. 1298, p. 50 - 50, 26 jul. 1993. 

3. NADAL, Carlos Aurelio ; AFONSO, Germano Bruno . O monolito de Segredo. Folha de São Paulo, São Paulo, v. 1, p. 18, 15 out. 
1992. 

4. NADAL, Carlos Aurelio ; AFONSO, Germano Bruno . Pesquisadores da UFPR avaliam megálito encontrado em Segredo. Gazeta do 
Povo, curitiba, v. 1, p. 19 - 19, 15 mar. 1992. 

5. NADAL, Carlos Aurelio ; AFONSO, Germano Bruno . Concluidos primeiros estudos sobre artefatos espacial que caiu no sudoeste do 
Paraná. Correio de Noticias, Curitiba, v. 1, p. 1 - 1, 24 fev. 1991. 

6. NADAL, Carlos Aurelio ; AFONSO, Germano Bruno . Professores da UFPR garantem: não há perigo de radiatividade. Correio de 
Noticias, Curitiba, v. 1, p. A-8 - A-8, 23 fev. 1991. 

7. NADAL, Carlos Aurelio ; DOUBEK, Alvaro . A Indústria nacional está se preparando para o desafio da qualidade e produtividade. 
Gazeta do Povo, Curitiba, v. 1, p. 5 - 5, 02 dez. 1990. 

8. NADAL, Carlos Aurelio ; RATON, Eduardo . Estudantes farão pesquisa em ilha. Gazeta do Povo, Curitiba, v. 1, p. 5 - 5, 24 out. 1989. 

9. NADAL, Carlos Aurelio . Cartografia do Brasil deve ser revista. O Dia, Terezina-PI, v. 1, p. 2 - 2, 17 out. 1989. 

10. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTON, Eduardo . Mapa de Fernando de Noronha é elaborado por pesquisadores. Gazeta do Povo, v. 1, 
p. A-3, 01 maio 1989. 

11. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTON, Eduardo ; FREITAS, Silvio Rogério Correa de ; TROIAN, Fabio Luis ; HANSEN, Marco Antonio ; 
FENSTERSEIFER, Henrique . Pesquisadores do Projeto Antártico agraciados com Medalha do Imigrante. O Pioneiro, Caxias do Sul
-RS, v. 1, p. 26 - 26, 09 maio 1987. 

12. NADAL, Carlos Aurelio ; AFONSO, Germano Bruno . Meteoritos caem no Paraná. Revista Ciência Hoje, São Paulo, v. 13, p. 74 - 75. 

13. NADAL, Carlos Aurelio ; TROIAN, Fabio Luis ; FENSTERSEIFER, Henrique . Dez anos no Gelo. Revista Super Interesante, São 
Paulo, v. 7-3, p. 38 - 46. 

14. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTON, Eduardo . Paranaenses pesquisam ilhas oceânicas. Gazeta do Povo, Curitiba, v. 1, p. 12 - 12. 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1. NADAL, Carlos Aurelio ; Godoy, P.E.A. ; RATTON, Eduardo ; Ratton, P. ; Carletto, R.B. . DETERMINAÇÃO DA ALTITUDE DE 
RÉGUAS LINIMÉTRICAS E SEUS USOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA - ESTUDO DE CASO DO PASSO DO JACARÉ, RIO 
PARAGUAI.. In: 7 Seminário de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior SOBENA HIDROVIÁRIO 2011, 2011, Porto 
Alegre. Anais do 7 Seminário de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior SOBENA HIDROVIÁRIO 2011. Porto Alegre :
Sobena, 2011. v. 1. 

2. LORENCI W.,F. ; NADAL, Carlos Aurelio ; Bertoli, F. . Apontamentos sobre a política do controle rígido pelos tribunais de contas e 
as dificuldades de gestão e economia em obras públicas.. In: ENTAC,2010-XIII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente 
Construído, 2010, Canela. ANAIS DO XIII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. CANELA : UFRGS, 2010. v. 1. 

3. PALAZZO, Daniel Rodrigues ; NADAL, Carlos Aurelio ; SANTOS FILHO, Mauro Lacerda . O USO DE ESTAÇÕES TOTAIS 
ROBOTIZADAS NO MONITORAMENTO DINÂMICO DE PONTES. In: II Simpósio Brasileiro de Geomática e V Colóquio Brasileiro 
de Ciências Geodésicas, 2007, Presidente Prudente. Anais do II Simpósio Brasileiro de Geomática e V Colóquio Brasileiro de 
Ciências Geodésicas. Presidente Prudente : UNESP, 2007. p. 1096-1099. 

4. Silva, M.M.S ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; NADAL, Carlos Aurelio . DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA 
CLASSIFICAÇÕES ANGULARES, DETECÇÃO DE ERROS DE GRADUAÇÃO DE LIMBOS E DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA 
FOCAL DE TEODOLITOS E ESTAÇÕES TOTAIS EM LABORATÓRIO. In: II Simpósio Brasileiro de Geomática eV Colóquio 
Brasileiro de Ciências Geodésicas, 2007, Presidente Prudente. Anais do II Simpósio Brasileiro de Geomática eV Colóquio Brasileiro 
de Ciências Geodésicas. Presidente Prudente : UNESP, 2007. p. 252-255. 

5. VEIGA, Luis Augusto Koenig ; Silva, M.M.S ; Miranda F.A. ; FAGGION, Pedro Luis ; NADAL, Carlos Aurelio . PADRONIZAÇÃO DE 
TERMOS EMPREGADOS NA INSTRUMENTAÇÃO GEODÉSICA. In: II Simpósio Brasileiro de Geomática e V Colóquio Brasileiro de 
Ciências Geodésicas, 2007, Presidente Prudente. Anais do II Simpósio Brasileiro de Geomática e V Colóquio Brasileiro de Ciências 
Geodésicas. Presidente Prudente : UNESP, 2007. p. 246-251. 
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6. Gonçalves Maria de Lurdes A. M ; FAGGION, Pedro Luis ; NADAL, Carlos Aurelio ; LOPES, Cesar Rafael ; Matos E. S. . 
POSICIONAMENTO DE PONTOS INACESSÍVEIS UTILIZANDO TÉCNICAS DE TOPOGRAFIA INDUSTRIAL. In: II Simpósio 
Brasileiro de Geomática e V Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, 2007, Presidente Prudente. Anais do II Simpósio Brasileiro 
de Geomática e V Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas. Presidente Prudente : UNESP, 2007. p. 521-528. 

7. NADAL, Carlos Aurelio ; FAGGION, Pedro Luis ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; FREITAS, Silvio Rogério Correia de ; SOARES, 
Marcos Alberto ; FERREIRA, Eliseu Santos ; BOSZCZOWSKI, Roberta Bomfim ; CHAMECKI, Paulo Roberto . Implantação de 
monitoramento da barragem de Salto Caxias atavés de auscultação geodésica. In: COMBRAMEG2006-III Congresso Luso-Brasileiro 
de Geotecnia, 2006, Curitiba. Anais do III Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia. Curitiba-PR : Associação Brasileira de Mecanica 
dos Solos, 2006. v. 4. p. 1989-1994. 

8. NADAL, Carlos Aurelio ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; SOARES, Marcos Alberto ; CHAMECKI, Paulo Roberto . O uso de poligonais 
de precisão para o monitoramento de pontos em galerias de drenagem: a experiência na Usina Hidrelétrica de Salto Caxias. In: II 
Simpósio Sobre Instrumentação de Barragens, 2006, São Paulo. Anais do Simpósio Sobre Instrumentação de Barragens. São Paulo
-SP : Comite Brasileiro de Barragens CBDB, 2006. v. 1. p. 287-295. 

9. NADAL, Carlos Aurelio ; NADAL, Marco Aurélio Debus ; FAGGION, Pedro Luiz ; VEIGA, Luis Augusto Koenig . A necessidade de 
um cadastro multifinalitário em acidentes de grandes proporções - casp: explosão do navio Vicuña na Baia de Paranagua. In: 
COBRAC 2006 - CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 2006, Florianópolis. COBRAC-2006. 
FLORIANÓPOLIS : UFSC, 2006. v. 1. 

10. NADAL, Carlos Aurelio ; FAGGION, Pedro Luiz ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; FREITAS, Silvio Rogério Correia de ; SOARES, 
Marcos Alberto ; FERREIRA, Eliseu Santos . O uso das ciências geodésicas no monitoramento de barragens - Barragem de Salto 
Caxias. In: COBRAC 2006 - CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 2006, FLORIANÓPOLIS.
COBRAC-2006. FLORIANÓPOLIS : UFSC, 2006. 

11. NADAL, Carlos Aurelio ; PALAZZO, Daniel ; FRIEDMANN, Raul ; SANTOS FILHO, Mauro Lacerda ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; 
FAGGION, Pedro Luiz . Dynamic Monitoring of Structures Using a Robotic Total Station. In: XXIII International FIG Congress, 2006, 
Munique. Anais do XXIII International FIG Congress, 2006. v. 1. 

12. NADAL, Carlos Aurelio ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; FAGGION, Pedro Luis ; NADAL, Marco Aurélio Debus . Monitoramento de 
deslocamentos dos destroços oriundos do acidente com o Navio BTG Vicuña na Baia de Paranagua. In: IV Colóquio Brasileiro de 
Ciências Geodésicas, 2005, Curitiba. IV Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, 2005. v. 1. 

13. NADAL, Carlos Aurelio ; SAHD, Edison . Proposta de Elaboração de uma carta de isovalores de aluguéis de imóveis residenciais. In: 
IV Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, 2005, Curitiba. IV Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, 2005. v. 1. 

14. NADAL, Carlos Aurelio ; SUMARIVA, Marino Nazareno Lopes . Definição de regiões para aplicação de alíquotas progressivas para a 
tributação do IPTU com o uso de ferramentas de geoprocessamento. In: COBRAC 2004 - CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 2004, Florianópolis. Anais em CD Room. Florianópolis-SC : Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2004. v. 1. 

15. NADAL, Carlos Aurelio ; GRANEMANN, Daniel Carvalho ; LOPES3, Cesar Rafael ; FAGGION, Pedro Luis ; VEIGA, Luis Augusto 
Koenig ; FREITAS, Silvio Rogério Correia de . Comparação entre os ângulos horizontais obtidos por diferentes estações totais na 
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NADAL, Carlos Aurelio . Interseção òptica tridimensional aplicada a Engenharia de Precisão. Boletim de Ciências Geodésicas , 
Curitiba, v. 7, n. 1, p. 79-80, 2001. 

4. NADAL, Carlos Aurelio . Intersecção óptica tridimensional aplicada à engenharia de precisão. Boletim de Ciências Geodésicas , 
Curitiba-PR, v. 7, n. 1, p. 79-80, 2001. 

5. NADAL, Carlos Aurelio . Determinação da constantes instrumentais do teodolito-giroscópio. Boletim de Ciências Geodésicas , 
Curitiba-PR, v. 1, n. 1, p. 38-38, 1996. 

Artigos aceitos para publicação

1. SOARES, Marcos Alberto ; FERREIRA, Eliseu Santos ; FAGGION, Pedro Luis ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; NADAL, Carlos 
Aurelio ; FREITAS, Silvio Rogério Correia de ; NADAL, Marco Aurélio Debus ; VILAR, Ricardo Neves ; BOSZCZOWSKI, Roberta 
Bomfim . Evolução da Auscultação Geodésica no Monitoramento das Usinas: Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias. Espaço Energia

, 2009. 

2. Oliveira, A.A.A. ; Paula, T.V. ; NADAL, Carlos Aurelio ; JULIANO, Katia Aparecida . DETERMINAÇÃO DA TRAJETÓRIA ESPACIAL 

DE UM PROJÉTIL EM BALÍSTICA FORENSE UTILIZANDO TOPOGRAFIA. Revista Brasileira de Cartografia (Impresso) , 2009. 

3. GRANEMANN, Daniel Carvalho ; FAGGION, Pedro Luis ; FREITAS, Silvio Rogério Correa de ; VEIGA, Luis Augusto Koenig ; 
NADAL, Carlos Aurelio . Estabelecimento de ums Rede Geodésica para o Monitoramento de Estruturas: Estudo de Caso na Usina 

de Salto Caxias. Boletim de Ciências Geodésicas , 2007. 

4. NADAL, Carlos Aurelio ; DELAZARI, L. S. ; ANDRADE, Igor Amazonas de ; GANASSIN, Maycon Junior . UTILIZAÇÃO DE UM 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EM AVALIAÇÕES DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS.. Boletim de Ciências Geodésicas , 
2007. 

Demais tipos de produção bibliográfica 

1. NADAL, Carlos Aurelio . Cartografia Aplicadda ao SIG. Curitiba: CIEG-UFPR, 2006 (material didático). 

2. NADAL, Carlos Aurelio . Navegação e Cartografia Naútica. Curitiba: UFPR, 2005 (material didático). 

3. NADAL, Carlos Aurelio . Sistemas de referência utilizados na Geodésia. Curitiba: Conselho Regional de Engenharia do Paraná, 
2004 (material didático). 

4. NADAL, Carlos Aurelio . Sistemas de coordenadas utilizados no georreferenciamento. Curitiba: Departamento de Geomática-UFPR, 
2004 (material didático). 

5. NADAL, Carlos Aurelio . Legislação especifica e normas técnicas fundamentais para georeferenciamento de imovéis rurais. Curitiba:
UFPR- Departamento de Geomática, 2004 (material didático). 

6. NADAL, Carlos Aurelio . Sistemas de referência. Curitiba: Departamento de Geomática-UFPR, 2003 (material didático). 

7. NADAL, Carlos Aurelio . Movimento diurno. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2003 (material didático). 

8. NADAL, Carlos Aurelio ; GIUSTI, Donizeti Antonio . Aplicações da Topografia ao meio ambiente. Curitiba: Mundo Geo, 2003 (Portal 
técnico-divulgação). 

9. NADAL, Carlos Aurelio . A topografia subaquatica possui qualidade industrial. Curitiba: Mundo Geo, 2003 (Portal técnico-
divulgação). 

10. NADAL, Carlos Aurelio . O desvio da vertical deve ser levado em conta na Topografia. Curitiba: Mundo Geo, 2003 (Portal técnico-
divulgação). 

11. NADAL, Carlos Aurelio . Cartografia Aplicada ao SIG. Curitiba: CIEG - Centro Integrado de Geoprocessamento - UFPR, 2002 
(material didático). 

12. NADAL, Carlos Aurelio ; FAGGION, Pedro Luis ; VEIGA, Luis Augusto Koenig . Curso de Atualização em Topografia. Brasilia:
EXMIN 2002, 2002 (material didático). 

13. NADAL, Carlos Aurelio . Introdução ao uso do GPS de Navegação. Curitiba: UFPR-Departamento de Geologia, 2000 (material 
didático). 

14. NADAL, Carlos Aurelio . Determinação do azimute de uma direção pelo método das distâncias zenitais absolutas com observações 
ao Sol. Curitiba: Departamento de Geomática-UFPR, 1999 (material didático). 

15. NADAL, Carlos Aurelio ; HATSCHBACH, Fernando . Tempo em Astronomia. Curitiba: UFPR, 1997 (material didático). 

16. NADAL, Carlos Aurelio . Insolação de paredes verticais. Curitiba: UFPR, 1996 (material didático). 

17. NADAL, Carlos Aurelio . Determinação do azimute de uma direção pelo método das distâncias zenitais absolutas. Curitiba: Diretorio 
Academico de Engenharia Civil, 1996 (material didático). 

18. NADAL, Carlos Aurelio ; AFONSO, Germano Bruno ; NADAL, Thaisa Maria . Eclipse solar total. Foz do Iguaçu: Setor de Tecnologia 
- UFPR, 1994 (material didático). 

19. NADAL, Carlos Aurelio . O método de Mayer. Curitiba: UFPR, 1993 (dissertação). 

20. NADAL, Carlos Aurelio . Algumas considerações sobre as determinações absolutas da força da gravidade. Curitiba: Curso de Pós-
Graduação em Ciências Geodésicas, 1985 (material didático). 

21. NADAL, Carlos Aurelio . Uma opção para o cálculo de poligonais topográficas. Curitiba: Departamento de Geociências - UFPR, 1985 
(material didático). 

22. NADAL, Carlos Aurelio . Determinação das constantes instrumentais do teodolito-giroscópio. Curitiba: UFPR, 1982 (dissertação). 

23. NADAL, Carlos Aurelio . Noções de Geodésia Geométrica. Curitiba: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
1982 (material didático). 

Produção técnica 

Softwares sem registro de patente 

1. NADAL, Carlos Aurelio . Avaliação de bens. 2007. 

2. NADAL, Carlos Aurelio . Cartografia Nautica e Navegação. 2007. 

3. NADAL, Carlos Aurelio . Cartografia Nautica e Introdução à Navegação. 2006. 
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4. NADAL, Carlos Aurelio . Cartografia aplicada ao Sistema Geográfico de Informações. 2005. 

Produtos tecnológicos 

1. NADAL, Carlos Aurelio ; KRELLING, Paulo Cesar Lopes . Inclinômetro fotomecânico. 2006. 

Trabalhos técnicos 

1. NADAL, Carlos Aurelio ; GIUSTI, Donizeti Antonio . Perito Judicial da Vara Federal, Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba. 2006. 

2. NADAL, Carlos Aurelio . Determinação do valor da aceleração da gravidade em laboratório industrial. 2003. 

3. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTTON, Eduardo ; MANCINI, Nelson Ribas . Projeto de contenção de talude com 1100 m2 com 
revestimento em concreto projetado via seca. 2003. 

4. NADAL, Carlos Aurelio ; GIUSTI, Donizeti Antonio . Mapeamento geotécnico para instalação de loteamento em Pien. 2000. 

5. NADAL, Carlos Aurelio ; GIUSTI, Donizeti Antonio . Mapeamento geotécnico para instalação de loteamento urbano em Mandirituba. 
1999. 

6. NADAL, Carlos Aurelio ; GIUSTI, Donizeti Antonio . Mapeamento geotécnico para instalação de loteamento urbano na área Umbará. 
1999. 

7. NADAL, Carlos Aurelio ; SOBRINH, Antonio Sobanski . Mapeamento topográfico detalhado para fins ambientais da Pedreira 
Boscardim. 1998. 

8. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTON, Eduardo . Relatório do controle geotécnico de deformação das trilhas das cataratas no Parque 
Nacional do Iguaçu, referente aos meses de janeiro a abril de 1997. 1997. 

9. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTON, Eduardo ; SANTOS FILHO, Mauro Lacerda ; TROIAN, Fábio Luis . Acidente erosivo em Matinhos
-PR. 1994. 

10. NADAL, Carlos Aurelio ; JULIANO, Katia Aparecida . Monitoramento de subsidência na Cidade de Almirante Tamandaré-PR. 1993. 

11. NADAL, Carlos Aurelio ; AFONSO, Germano Bruno . Estudo do Monolito de Salto Segredo. 1991. 

Demais tipos de produção técnica 

1. NADAL, Carlos Aurelio . GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 

2. NADAL, Carlos Aurelio . História da Navegação por Astronomia. 2005. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 

3. NADAL, Carlos Aurelio . Georreferenciamento para Técnicos Agricolas do Estado do Paraná. 2005. (Curso de curta duração 
ministrado/Extensão). 

4. NADAL, Carlos Aurelio . Técnicas de Informática para Peritagem. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

5. NADAL, Carlos Aurelio ; FAGGION, Pedro Luis ; VEIGA, Luis Augusto Koenig . Curso de Aperfeiçoamento em Exploração Mineral -
Atualização em Topografia. 2002. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 

6. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTON, Eduardo ; TROIAN, Fábio Luis ; FENSTERSEIFER, Henrique . Mapa Gravimétrico do 
Arquipélago de Fernando de Noronha. 1995. (Cartas, mapas ou similares/Carta). 

7. NADAL, Carlos Aurelio ; RATTON, Eduardo ; TROIAN, Fábio Luis ; FENSTERSEIFER, Henrique . Mosaico semi-controlado do 
Arquipélago de Fernando de Noronha. 1992. (Cartas, mapas ou similares/Fotograma). 

Bancas

Participação em bancas examinadoras

Dissertações

1. NADAL, Carlos Aurelio; SANTOS FILHO, Mauro Lacerda; Baggio, A.C.. Participação em banca de FELIPE LORENCI 
WOICIECHOWSKI. Procedimentos para pericia judicial de avaliação de imóveis urbanos em data do passado pelo método 
comparativo direto. 2011. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná. 

2. SCHMID, Aloisio Leoni; Tavares,S.F.; NADAL, Carlos Aurelio; Alucci, M.P.. Participação em banca de ANA CAROLINA ELIZABETH 
KOLB MAZZAROTTO. USO DO SISTEMA DE FACHADAS DUPLAS VENTILADAS EM EDIFICIOS EM CURITIBA. 2011. 
Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná. 

3. FAGGION, Pedro Luis; Chaves, J. C.; VEIGA, Luis Augusto Koenig; NADAL, Carlos Aurelio. Participação em banca de Daniel 
Perozzo dos Santos. Avaliação do uso do nivelamento trigonométrico no transporte de altitudes para locais de difícil acesso. 2010. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

4. NADAL, Carlos Aurelio; ZANETI, Maria Aparecida Z; González, M.A.S.. Participação em banca de Ariovaldo Hiancki Stivanin.
Verificação de variaveis de avaliações imobiliarias residenciais no municipio de Curitiba-PR. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná. 

5. LOCH, C.; NADAL, Carlos Aurelio; Philips, J.W.; Oliveira, Roberto. Participação em banca de Lucio Claudio Villemann Rogério.
Expansão Urbana - Estudo de caso: Loteamento Anna Clara São José SC. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) -
Universidade Federal de Santa Catarina. 

6. Barbosa Luiz G; VEIGA, Luis Augusto Koenig; NADAL, Carlos Aurelio. Participação em banca de Fabiani das Dores Abati Miranda.
METODOLOGIA PARA O MONITORAMENTO DE PONTOS EM ÁREAS INSTÁVEIS EMPREGANDO-SE ESTAÇÕES TOTAIS.
2007. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

7. NADAL, Carlos Aurelio; SANTOS FILHO, Mauro Lacerda; DEBS, Mounir Khalil El; BOTTURA, Heitor Miranda. Participação em 
banca de Stella Marys Rossi Boiça. Desempenho de estuturas de concreto: proposta de modelo de analise comparativo entre 
sistemas construtivos: estudo de caso. 2006. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná. 

8. NADAL, Carlos Aurelio; GUEDES, Terezinha A; STAINER, Maria Terezinha Arns; CHAVES NETO, Anselmo. Participação em banca 
de Débora Silvia Neide Braulio. Proposta de Metodologia de Avaliação de Imóveis Urbanos baseada em Métodos Estatísticos 
Multivariados. 2005. Dissertação (Mestrado em Métodos Numéricos em Engenharia) - Universidade Federal do Paraná. 

9. NADAL, Carlos Aurelio; CANEPARO, Sony Cortese; PASSOS, Everton. Participação em banca de Edmilson Alves Lopes. Análise 
das modificações do uso da terra no Municipio de Pinhais-PR (1980-2000) numa perspectiva espaço temporal utilizando o Sistema 
de Informações Geográficas (SIG). 2003. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Paraná. 
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10. NADAL, Carlos Aurelio; SANTOS FILHO, Mauro Lacerda; JUSTINO FILHO, Manoel Rodrigues; STEINER NETO, Pedro José. 
Participação em banca de Janilce dos Santos Negrão Messias. Estruturas Pré-Fabricadas de Concreto - Apresentação de Métodos 
de Verificação de Performace. 2002. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná. 

11. NADAL, Carlos Aurelio; MANTOVANI, Luiz Eduardo; GIUSTI, Donizeti Antonio. Participação em banca de Lia Marcia Kugeratski de 
Souza Marin. Contribuição ao zoneamento ambiental das bacias hidrográficas do Ribeirão Calixto e Riberão Claro, na Lapa-Paraná.
2002. Dissertação (Mestrado em Geologia) - Universidade Federal do Paraná. 

12. NADAL, Carlos Aurelio; SCHMID, Aloisio Leoni; ONO, Rosária. Participação em banca de Carlos Garmattter Netto. Proteção contra 
incêndio em edificações de interesse de preservação: identificação e caracterização dos fatores de influência na segurança a partir 
da análise retrospectiva de incêndios ocorridos no centro histórico de Curitiba. 2002. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) -
Universidade Federal do Paraná. 

13. NADAL, Carlos Aurelio; KIRCHNER, Flávio Felipe; PEREIRA, Rudney Soares. Participação em banca de Regina do Rocio de 
Andrade. Mensurações dendrométricas com câmaras digitais calibradas. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) -
Universidade Federal do Paraná. 

14. NADAL, Carlos Aurelio; MANTOVANI, Luis Eduardo; CANEPARO, Sony Cortese. Participação em banca de Arsênio Muratori Junior.
O geoprocessamento aplicado ao estudo das áreas verdes no munícipio de Curitiba, Paraná. 2001. Dissertação (Mestrado em 
Ciências do Solo) - Universidade Federal do Paraná. 

15. NADAL, Carlos Aurelio; FERREIRA, Luis Danilo Damasceno; CAMARGO, Paulo de Oliveira. Participação em banca de Niel 
Nascimento Teixeira. Detecção e análise de deslocamento vertical utilizando o sistema NAVSTAR-GPS. 2001. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

16. NADAL, Carlos Aurelio; PASSOS, Everton; MURATORI, Ana Maria. Participação em banca de Mauro Martim Skiba. Problemas de 
degradação ambiental na zona de amortecimento (buffer zone) do Parque Iguaçu: uma ameaça a sua integridade. 2001. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Paraná. 

17. NADAL, Carlos Aurelio; MURATORI, Ana Maria; CANEPARO, Sony Cortese. Participação em banca de Arnaldo Eugenio Ricobom.
O parque iguaçu como unidade de conservação da natureza no âmbito do Mercosul: Os problemas decorrentes da degradação 
ambiental. 2001. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Paraná. 

18. NADAL, Carlos Aurelio; MURATORI, Ana Maria; SANTOS, José Leonardo Cordeiro dos. Participação em banca de Sandra Regina 
Marques de Moraes. Um estudo sobre as práticas agrícolas em pequenas propriedades rurais no Municipio de Mandirituba-PR.
2001. Dissertação (Mestrado em Ciências do Solo) - Universidade Federal do Paraná. 

19. NADAL, Carlos Aurelio; ROSA FILHO, Ernani Francisco da; MANTOVANI, Luiz Eduardo. Participação em banca de Glauco 
Fernando Fontanelli. Estudo da qualidade de águas superficiais e subsuperficiais da várzea litorânea do Suruaca, Região Norte do 
Estado do Espirito Santo. 2001. Dissertação (Mestrado em Geologia) - Universidade Federal do Paraná. 

20. NADAL, Carlos Aurelio; GONÇALVES, Mônica Lopes; MERICO, Luis Fernando Krieger. Participação em banca de Diksha Costa 
Trunci. Estudos comparativos dos impactos ambientais entre usinas termelétricas a gás e usinas hidrelétricas. 2001. Dissertação 
(Mestrado em Saúde e Meio Ambiente) - Universidade da Região de Joinville. 

21. NADAL, Carlos Aurelio; GEMAEL, Camil; HATSCHBACH, Fernando. Participação em banca de José Milton Arana. Uma nova 
solução para determinação simultanea da latitude e da longitude astronômicas. 1991. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

22. NADAL, Carlos Aurelio; GEMAEL, Camil; HATSCHBACH, Fernando. Participação em banca de João Carlos Bach. O Método de 
Black. 1990. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

23. NADAL, Carlos Aurelio; HATSCHBACH, Fernando; GEMAEL, Camil. Participação em banca de Sonia Maria Alves Costa. Projeto 
Pró-Astro. 1989. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

Teses de doutorado 

1. FERREIRA, Luiz Danilo Damasceno; CAMARGO, Paulo de Oliveira; KUGA, Helio Koiti; STÉDILE, Edson Aurélio B; NADAL, Carlos 
Aurelio; KRUEGER, Claudia Pereira. Participação em banca de Angela Cristina Cararo. Implementação da Correção Relativistica 
sobre o tempo fornecido pelos relógios dos Satélites GPS, causada pelo achatamento terrestre (J2), em posicionamento GPS. 2010.
Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

2. CORDINI, Jucilei; NADAL, Carlos Aurelio; knechtel, Maria do Rosário; Mello, Renato; Afonso, Sônia; Oliveira, Roberto. Participação 
em banca de Hamilton Costa Júnior. IDH como subsidio ao planejamento urbano em municipio de pequeno porte: caso de Agudos 
do Sul, Pr.. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina. 

3. FAGGION, Pedro Luis; CORDINI, Jucilei; Rodrigues, Dalto Domingos; VEIGA, Luis Augusto Koenig; NADAL, Carlos Aurelio. 
Participação em banca de Maria de Lurdes de Aquino Macedo Gonçalves. Determinação indireta de coordenadas topográficas 
utilizando estação total e espelhos. 2009. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

4. NADAL, Carlos Aurelio; PACILÉO NETO, Nicola; BARBOSA, Wilian Alves; MACHADO, Roberto Dalledone; FERREIRA, Luiz Danilo 
Damasceno; VEIGA, Luis Augusto Koenig. Participação em banca de Daniel Rodrigues Palazzo. O uso de uma ETR associada a um 
sistema geodésico de referência para o monitoramento dinâmico de pontes. 2008. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) -
Universidade Federal do Paraná. 

5. VEIGA, Luis Augusto Koenig; Barbosa Luiz G; FONSECA JUNIOR, Edvaldo Simões da; Dalazoana, R.; FAGGION, Pedro Luis; 
NADAL, Carlos Aurelio. Participação em banca de Maria Madalena Santos da Silva. metodologia para a adaptação e criação de um 
laboratório para classificação de componentes angulares (horizontal e vertical) de teodolitos e estações totais. 2008. Tese 
(Doutorado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

6. NADAL, Carlos Aurelio; FREITAS, Silvio Rogério Correia de; SANTOS JUNIOR, Guataçara dos; GARNÉS, Silvio Jacks dos Anjos; 
CHAVES NETO, Anselmo; DALMOLIN, Quintino. Participação em banca de Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti. Implicações 
atuais no relacionamento entre sistemas geodésicos de referência de origem local e geocêntrica. 2006. Tese (Doutorado em 
Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

7. NADAL, Carlos Aurelio; PACILÉO NETO, Nicola; SAUL, Cyro Ketzer; BARBOSA, Wiliam Alves; FERREIRA, Luiz Danilo 
Damasceno; FAGGION, Pedro Luiz. Participação em banca de Paulo César Lopes Krelling. Concepção de um inclinômetro foto-
mecânico para controle geodésico de estruturas. 2006. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do 
Paraná. 

8. NADAL, Carlos Aurelio; FREITAS, Silvio Rogério Correia de; ANDRADE, José Bitencourt de; KUGA, Helio Koiti; MONICO, João 
Francisco Galera; BARBOSA, Wilian Alves. Participação em banca de Sandro Reginato Soares de Lima. INTEGRAÇÃO GPS;INS 
UTILIZANDO SENSORES INERCIAIS BASEADOS EM SISTEMAS MICROELETROMECÄNICOS (MENS). 2005. Tese (Doutorado 
em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

9. NADAL, Carlos Aurelio; AFONSO, Germano Bruno; MORAES, Rodolpho Vilhena de; PRADO, Antonio Fernando Bertachini de 
Almeida; FORYTA, Dietmar Willian. Participação em banca de Alteni Fidelis Pimenta. Evolução dinâmica do sistema Terra-Lua: um 
modelo semi-empirico. 2004. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

10. NADAL, Carlos Aurelio; GEMAEL, Camil; ANDRADE, José Bitencourt de; FREITAS, Silvio Rogéiro Correa de; FERREIRA, Luis 
Danilo Damasceno; PILCHOWSKI, Hans Ulrich. Participação em banca de José Milton Arana. O uso do GPS na elaboração de 
Carta Geoidal. 2000. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 
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Qualificações de doutorado 

1. NADAL, Carlos Aurelio; FONSECA JUNIOR, Edvaldo Simões da; SOARES, Wilson Alcântara. Participação em banca de MARIA 
MADALENA SANTOS DA SILVA. METODOLOGIA PARA ADAPTAÇÃO E CRIAÇÃO DE UM LABORATÓRIO PARA 
CLASSIFICAÇÃO DAS COMPONENTES ANGULARES (HORIZONTAL E VERTICAL) DE TEODOLITOS E ESTAÇÕES TOTAIS. 
2006. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 

Monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização 

1. NADAL, Carlos Aurelio; SANTOS, Lisana K Schimitz. Participação em banca de Mario Sérgio Garcez da Silva. SIG com servidor de 
mapas em software livre para a Policia Militar do Parana. 2006. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) 
- Universidade Federal do Paraná. 

2. NADAL, Carlos Aurelio; SANTOS, Lisana K Schimitz. Participação em banca de Thiago Gonçalves Mongiardim da Costa Figueira. 
Geomarketing aplicado a gestão de negócios no mercado agricola. 2006. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em 
Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. 

3. NADAL, Carlos Aurelio; SANTOS, Lisana K Schimitz. Participação em banca de MARIO SÉRGIO GARCEZ DA SILVA. SIG COMO 
SERVIDOR DE MAPAS EM SOFTWARE LIVRE PARA A POLICIA MILITAR DO PARANÁ. 2006. Monografia 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. 

Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação 

1. NADAL, Carlos Aurelio; JULIANO, Katia Aparecida; Shella, J.A.F.. Participação em banca de Mirian Ogliari Ferreira da Costa.
Utilização de Análises Espaciais no Diagnóstico e Prevenção da Criminalidade em São José dos Pinhais. 2009. 

2. NADAL, Carlos Aurelio; SANTOS, Lisana K Schimitz; VEIGA, Luis Augusto Koenig. Participação em banca de Igor Amazonas de 
Andrade. Técnicas de Cartografia aplicadas a avaliação de imóveis - Estudo de Caso. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Engenharia Cartográfica) - Universidade Federal do Paraná. 

3. NADAL, Carlos Aurelio; SANTOS, Lisana K Schimitz; VEIGA, Luis Augusto Koenig. Participação em banca de Maycon Junior 
Ganassin. Técnicas de CArtografia aplicadas a avaliação de imóveis - Estudo de caso. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Engenharia Cartográfica) - Universidade Federal do Paraná. 

Outros tipos

1. NADAL, Carlos Aurelio; FAGGION, Pedro Luis. Participação em banca de MARIA DE LOURDES DE AQUINO MACEDO 
GONÇALVES. DESENVOLVIMENTO MATEMÁTICO ENVOLVIDO NO POSICIONAMENTO 3D DE PONTOS TOPOGRÁFICOS 
INASCESSÍVEIS. 2006. Outra participação, Universidade Federal do Paraná. 

2. NADAL, Carlos Aurelio; CORDINI, Jucilei; BARBOSA, Wiliam Alves. Participação em banca de PAULO CÉSAR LOPES KRELLING.
INCLINOMETRO FOTOMECÂNICO. 2005. Outra participação, Universidade Federal do Paraná. 

3. NADAL, Carlos Aurelio; FAGGION, Pedro Luiz; MACHADO, Roberto Dalledone. Participação em banca de Daniel Rodrigues 
Palazzo. Resultados preliminares da avaliação de uma estação total robotizada na coleta de dados durante um ensaio dinâmico em 
laboratório. 2005. Outra participação, Universidade Federal do Paraná. 

Participação em bancas de comissões julgadoras 

Professor titular 

1. NADAL, Carlos Aurelio; LOCH, C.; BARBOSA, Wilian Alves; ROISENBERG, A.; CHAVES NETO, Anselmo. Comissão julgadora do 
concurso público de provas e análise de currículo, defesa da produção intelectual e didática. 2008. Universidade Federal do Paraná. 

2. NADAL, Carlos Aurelio; PINTO, Nelson Luiz de Souza; PAWLOWSKY, Urivald; ANDRADE FILHO, Alceu Gomes de; SILVA, Rui 
Carlos Vieira da. Concurso Público para Docente do Magistério Superior do Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFPR. 
2005. Universidade Federal do Paraná. 

Concursopúblico 

1. Marcondes, P. V.; Mainardes, R. L. S.; Mazzaro, I.; Setti, J. A. P.; NADAL, Carlos Aurelio. Concurso Público para Professor Adjunto 
na Área de Conhecimento: Metrologia e Instrumentação Mecânica. 2009. Universidade Federal do Paraná. 

2. NADAL, Carlos Aurelio; RICOBOM, A. E.; LOCH, C.; VANDRESSEN, Romualdo; PASSOS, Everton. Concurso Público para 
Professor Assistente na Área de Geografia:Cartografia Temática e Digital do Departamento de Geografia da UFPR. 2008. 
Universidade Federal do Paraná. 

3. NADAL, Carlos Aurelio; OLIVEIRA, Leonardo Castro de; KRUEGER, Claudia Pereira; CAMARGO, Paulo de Oliveira; CHAVES 
NETO, Anselmo. Concurso Público para Professor Efetivo- Departamento de Geomática - Nivel Assistente. 2005. Universidade 
Federal do Paraná. 

4. NADAL, Carlos Aurelio; NEGRELLE, Raquel; SILVEIRA, Marcos Aurélio T; CUNHA, Sieglind Kindl da; CORDINI, Jucilei. Concurso 
Público para a Carreira do Magistério Superior, Classe Adjunto 1 matéria específica:Sócio Economia de Regiões Costeiras. 2005. 
Universidade Federal do Paraná. 

5. NADAL, Carlos Aurelio; KRUGER, Claudia Pereira; MAGRO, Francisco Humberto Simões; MARQUES, Jair Mendes; MENEZES, 
Wanda Cristina de. Comissão julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente na área de 
Ciências Geodésicas. 1996. Universidade Federal do Paraná. 

6. NADAL, Carlos Aurelio; STÉDILE, Edson Aurélio B; VIANA, Ricardo L; VANDRESSEN, Romualdo; FERREIRA, Luis Danilo 
Damasceno. Comissão examinadora do Concurso público para Professor Asistente do Departamento de Fisica. 1993. Universidade 
Federal do Paraná. 

7. NADAL, Carlos Aurelio; AFONSO, Germano Bruno; STÉDILE, Edson Aurélio B; LUGNANI, João Bosco; ROSIER, François. 
Comissão julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para a Classe de Professor Assistente na área de Fisica. 1992. 
Universidade Federal do Paraná. 

8. NADAL, Carlos Aurelio; PISSAIA, Almir; BERNARDI, Jorge; AFONSO, Germano Bruno; STALCHMIDT, Neusa. Concurso público de 
uma vaga para a área de conhecimento geodésia, astronomia e levantamentos do Departamento de Geociências-UFPR. 1990. 
Universidade Federal do Paraná. 

Livre docência 

1. NADAL, Carlos Aurelio; SOBANIA, Luiz Carlos; MARTINS, Guimar; IACOMINI, Marcello. Banca Examinadora de Avaliação de 
Desempenho Acadêmico dos docentes da UFPR para progressão funcional para a Classe de Professor Associado da Carreira de 
Magistério Superior da UFPR. 2006. Universidade Federal do Paraná. 

Eventos
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Participação em eventos 

1. Seminário Técnico de Metrologia.Calibração de taximetros e radares utilizados na metrologia aplicada a transporte urbano. 2008. 
(Seminário). 

2. XXVII SEMINARIO NACIONAL DE GRANDES BARRAGENS. 2007. (Congresso). 

3. Seminário sobre Assistência Humanitária Internacional. 2007. (Simpósio). 

4. COBRAMSEG-2006.COBRAMSEG 2006 III Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia. 2006. (Congresso). 

5. COBRAC-2006.COBRAC-2006. 2006. (Congresso). 

6. III Simposio sobre instrumentação de Barragens.III Simposio sobre instrumentação de barragens. 2006. (Simpósio). 

7. 13o EVINCI - EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA.XIII EVINCI. 2005. (Congresso). 

8. Simpósio Luso-Brasileiro de Geotecnia.Apresentação de trabalhos no Simpósio Luso-Brasileiro de Geotecnia. 1995. (Congresso). 

9. 100 anos de Cartografia Oficial do Paraná.VII ENECART - Encontro Nacional de Engenheiros Cartógrafos, 100 anos da Cartografia 
Oficial do Estado do Paraná, VII Secart - Semana de Cartografia. 1992. (Congresso). 

10. Fórum Global-92 - ECO-92.Desenvolviemnto auto-sustentável de Fernando de Noronha. 1992. (Encontro). 

Orientações

Orientações em andamento 

Dissertação de mestrado

1. Eliane Aparecida Martins. Pericia em acidentes de automóveis oriundos de problemas de geometria de vias. Início: 2007.
Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 

2. Ariovaldo Hiancki Stivanin. Verificação de variaveis utilizadas em avaliações de edificios. Início: 2007. Dissertação (Mestrado em 
Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 

3. Fabio Schereiner de Oliveira. Monitoramento de falhas em pistas de aeroportos utilizando levantamentos geodésicos. Início: 2007.
Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 

4. Marcio Trimetti Arruda. Calibração de instrumentação para medida de nesga de estacas na construção civil. Início: 2007.
Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 

Tese de doutorado

1. Daniel Rodrigues Palazzo. Transformação de deslocamentos medidos em deformações. Início: 2003. Tese (Doutorado em Ciências 
Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. (Orientador). 

Supervisões e orientações concluídas 

Dissertação de mestrado 

1. Ariovaldo Hiancki Stivanin. Verificação de variaveis de avaliações imobiliarias residenciais no municipio de Curitiba-PR. 2009.
Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná, . Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

2. Marcia Maria de Macedo. Preferências quanto a localização e morfologia do apartamento em relação ao ciclo de vida familiar.
2004. 112 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná, . Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

3. Tatyana Cristina Fraga. Elaboração e teste de qualidade de cartas de declividade geradas a partir do software Spring. 2004. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior. Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

4. Edison Sahd. Avaliação de valores de alugueis - Estudo de caso: Foz do Iguaçu - Paraná. 2003. 101 f. Dissertação (Mestrado em 
Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná, . Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

5. Daniel Rodrigues Palazzo. Monitoramento de Pontes por meio de Levantamentos Topográficos. 2002. 156 f. Dissertação (Mestrado 
em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná, . Co-Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

6. Silvia Frazão Matos. Durabilidade de instrumentos para auscultação de barragens de concreto, estudo de caso: extensômetros e 
tensômetros para concreto na Barragem de Itaipu. 2002. 88 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal do 
Paraná, . Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

7. Alex Soria Medina. Classificação de teodolitos e estações totais na UFPR. 1998. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná, . Co-Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

8. Silvia Helena Soares Schwab. Análise de Fourier em determinações com o teodolito giroscópio. 1994. 297 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná, . Co-Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

Tese de doutorado 

1. Daniel Rodrigues Palazzo. O uso de uma ETR associada a um sistema geodésico de referência para o monitoramento dinâmico 
de pontes. 2008. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná, . Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

2. Paulo Cesar Lopes Krelling. Concepção de um inclinômetro foto-mecânico para controle geodésico de estruturas. 2006. 180 f. 
Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná, . Orientador: Carlos Aurelio Nadal. 

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização 

1. Tatyana Cristina Fraga. Utilização do SIG no reconhecimento de área potenciais em risco de erodibilidade hidrica. 2003. 80 f.
Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio 
Nadal.

2. 
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Rony Camargo de Brito. Objetos espaciais de dados relacional: a proposta da extensão Postgis. 2002. 38 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Administração de Banco de Dados) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. Orientador: 
Carlos Aurelio Nadal.

3. Rogério Luiz Buchner. Objetos espaciais em banco de dados relacional: uma aplicação prática utilizando Postgis. 2002. 43 f.
Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Administração de Banco de Dados) - Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

4. Marino Nazareno Lopes Sumariva. Definição de regiões para aplicação de alíquotas progressivas para tributação do IPTU com uso 
de ferramentas de geoporcessamento. 2002. 95 f. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) -
Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

5. José Carlos Ribas Martins. MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET UTILIZANDO O SATÉLITE ORBCOMM. 2001. 63 f.
Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio 
Nadal.

6. Luis Henrique Krauser. Monitoramento de veículos via internet utilizando satélico ORBCOMM. 2001. 63 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

7. Marcos Adami. Monitoramento de veículos via internet utilizando o satélite ORBCOMM. 2001. 63 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

8. Milton Lopes Neto. Monitoramento de veículos via internet utilizando o satélite ORBCOMM. 2001. 63 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

9. Paulo Roberto Guebur. Monitoramento de veículos via internete utilizando o satélite ORBCOMM. 2001. 63 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

10. Ana Maria Tatarin Vivan. Aumento da Arrecadação com base na Identificação de Construções Clandestinas. 2000. 34 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

11. Angela Bosetti Clemente. Aumento da Arrecadação com Base na Identificação de Construções Clandestinas - Ponta Grossa -PR.
2000. 34 f. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: 
Carlos Aurelio Nadal.

12. José Nonato Gomes Ribeiro. Utilização de SIG no potencial paisagistico e turistico dos parques de Curitiba. 1998. 41 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

13. Marcelo Antunes Araújo. Museu de borboletas - SIG no ambiente universitário. 1996. 48 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

14. Renato Roxo Coutinho Dutra. Museu de Borboletas - SIG no ambiente Universitário - experimentos. 1996. 47 f. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geprocessamento) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

Trabalho de conclusão de curso de graduação 

1. Érica Santos Matos. Metodologia para verificação de velocidades de veículos por técnicas geodésicas. 2009. Trabalho de Conclusão 
de Curso. (Graduação em Engenharia Cartográfica) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

2. Thiago Chaves de Oliveira. Projeto do Estacionamento de Veiculos na APUFPR. 2006. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Graduação em Engenharia Cartográfica) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

3. Thiago Figueiredo da Fonseca. Projeto de um estacionamento de veículos na APUFPR. 2006. 71 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso. (Graduação em Engenharia Cartográfica) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

4. Maycon Junior Ganassin. Técnicas de Cartografia aplicadas a avaliação de imóveis-Geoprocessamento. 2005. 80 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Cartográfica) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

5. Igor Amazonas de Andrade. Técnicas de Cartografia aplicadas a avaliação de imóveis-Geoprocessamento. 2005. 80 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Cartográfica) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Carlos Aurelio Nadal.

Outras informações relevantes

OBS: Os dados abaixo foram importados do Sistema CNCT.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CIENTÍFICA
Participação na V, VI, VII, IX, X, XII expedições brasileiras à Antartica.

DOCENTE
Professor Titular do Departamento de Geociências, desde 1978.
Professor do Curso de Pós-Graduação em ciências Geodésicas - disciplina Sistemas de coordenadas 
geodésicas.
Professor do Curso de Especialização em Geoprocessamento..
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Curriculum Vitae 
 

Dados Pessoais 

 Paulo Eduardo Soldera 

 Rua Sanito Rocha, 225, apto 605, Cristo Rei 
 CEP 80050-380 – Curitiba – PR 

 Telefone: (41) 2112-9746;  (41) 8444-0984 

 E-mail: pesoldera@gmail.com 
 Linkedin: http://br.linkedin.com/in/pesoldera 
   

Formação Acadêmica 

2003 – 2010 Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal do Paraná, UFPR. 
 

Experiência 

05/2012 – 06/2013 Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda. 
 Grupo ENERCONS 

- Supervisão e coordenação de equipe na elaboração de 9 estudos de projeto 
básico de PCH’s. Elaboração de estudos hidrossedimentológicos, hidráulicos 
e ambientais, dimensionamento de estruturas civis e equipamentos. 

- Participação de equipe multidisciplinar para a elaboração dos estudos e 
pesquisas para confecção do relatório ambiental simplificado para a 
obtenção de licença ambiental de uma PCH no Estado do Paraná. 
Realização de estudos do meio físico, hidrologia e hidrodinâmica. 

 
10/2010 – 02/2012 Prestação de serviço para desenvolvimento de 2 projetos básicos de PCH’s e 

um Inventário Hidrelétrico no Estado do Paraná.  
- Desenvolvimento de estudos hidrológicos, climatológicos e 

sedimentométricos. Dimensionamento e detalhamento de desenhos das 
estruturas civis. Coordenação de equipes de campo para estudos 
topográficos e geológicos-geotécnicos a partir das Diretrizes Técnicas da 
ANEEL. Desenvolvimento de relatórios finais, orçamentos e análise para 
eventuais complementações. 

 
10/2009 – 10/2010 GRX Engenharia Ltda. 

- Desenhista Técnico no Setor de Projetos – Desenvolvimento de 11 projetos 
básicos de PCH’s: 
- Auxílio no dimensionamento de estruturas, orçamentos e desenhos. 
- Auxílio no desenvolvimento de relatórios finais. 

 

Conhecimentos 

- AutoCAD: 
- 2D avançado, 3D intermediário e renderização básica; 

- AutoCAD Civil 3D – Nível intermediário; 
- Pacote Microsoft Office: 

- Word avançado, Excel intermediário, PowerPoint intermediário; 

- Inglês intermediário. 

Curitiba, dezembro de 2013. 



Última atualização em 09/04/2012

Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/9002024257788505

Sandra Martins Ramos

Bacharel  em  Ciências  Biológicas,  formada  na  PUCPR-  Campus  Toledo.  Especialista  em
Biodiversidade,  Conservação e  Manejo  de Recursos Naturais  -  Unioeste,  campus Cascavel.
Mestre em Ecologia e Conservação - UFPR. Área de atuação: ecologia e biomonitoramento de
ambientes aquáticos continentais.

(Texto informado pelo autor)

Dados Pessoais

Nome Sandra Martins Ramos

Filiação Otacilio Martins Ramos e Eunice Cardoso Ramos

Nascimento 23/02/1972 - União da Vitória/PR - Brasil

Carteira de
Identidade

60819130 SSP - PR - 22/05/1992

CPF 96198524949

Endereço residencial Rua Nossa Senhora da Luz, 408 - apto. 7
Jardim Santa Maria - Toledo
85903-080, PR - Brasil
Telefone: 45 99117447

Endereço profissional

-
- Brasil

Endereço eletrônico
e-mail para contato : sandraramos_bio@yahoo.com.br
e-mail alternativo : sandramramos@hotmail.com

Formação Acadêmica/Titulação

2010 Mestrado em Ecologia e Conservação.
Universidade Federal do Paraná, UFPR, Curitiba, Brasil
Título: EFEITO DO PERCENTUAL FLORESTAL SOBRE A MACROFAUNA BENTÔNICA EM RIACHOS NO OESTE
DO PARANÁ - BRASIL

Orientador: Márcia Santos de Menezes  

2009 Especialização em Biodiversidade, Conserv. e Manejo de Rec. Naturais.
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Cascavel, Brasil
Título: AVALIAÇÃO DA INTRODUÇÃO DE OBSTÁCULOS COMO TÉCNICA DE RECUPERAÇÃO EM RIOS:
CONSEQÜÊNCIAS PARA A FAUNA BENTÔNICA
Orientador: Yara Moretto Bagatini

2005 - 2008 Graduação em Bacharelado em Ciências Biológicas.
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Curitiba, Brasil
Título: LEVANTAMENTO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS E AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA
DO CÓRREGO QUATI - PARQUE ESTADUAL SÃO CAMILO – PALOTINA – PR
Orientador: Maria Cristina Z. de Paula
Bolsista do(a): Programa Universidade para todos

Atuação profissional

1. Fundação para o Desenvolvimento Científicio e Tecn ológico em Saúde - FIOTEC

Vínculo
institucional

2009 - Atual Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Pesquisador Jr , Carga horária: 20, Regime: Parcial
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Atividades

2009 - 2010 Projetos de pesquisa, FIOTEC

Participação em projetos:
DESENVOLVIMENTO E REPASSE DE TECNOLOGIAS PARA A AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA DA QUALIDADE
AMBIENTAL DE RIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANÁ 3

2. Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Vínculo
institucional

2009 - 2010 Vínculo: Aluna Especialização , Enquadramento funcional: Aluna

Atividades

2009 - 2010 Projetos de pesquisa, Unioeste - Campus Cascavel

Participação em projetos:
Avaliação da introdução de obstáculos como técnica de recuperação de rios: Conseqüências para a
macrofauna bentônica.

3. ONG Selva Paranaense - ONGSP

Vínculo
institucional

2008 - 2009 Vínculo: Pesquisador , Enquadramento funcional: Colaborador, Regime: Parcial

Atividades

2008 - Atual Projetos de pesquisa, ONG Selva Paranaense

Participação em projetos:
Amigos da Água

4. Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Campus Toledo - PUC

Vínculo
institucional

2007 - 2008 Vínculo: Aluna Graduação , Enquadramento funcional: Aluna

Atividades

2007 - 2008 Projetos de pesquisa, Campus Toledo

Participação em projetos:
Levantamento de Macroinvertebrados Bentônicos e avaliação de qualidade de água do córrego Quati, Parque
estadual São Camilo - Palotina - PR

5. Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Vínculo
institucional

2005 - 2007 Vínculo: Estágio , Enquadramento funcional: Estagiário , Carga horária: 30, Regime: Parcial

Projetos
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2009 - 2010 DESENVOLVIMENTO E REPASSE DE TECNOLOGIAS PARA A AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA DA QUALIDADE
AMBIENTAL DE RIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANÁ 3

Descrição: O projeto visa desenvolver índice biológico para avaliação de qualidade de água de rios da bacia
hidrográfica do Paraná 3, através do uso de macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores.
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Especialização (2);
Integrantes: Sandra Martins Ramos; Marcela Cristiane Franke; Daniel Forsin Buss (Responsável); Priscila
Colombelli Alessio; Fernanda Munchen
Financiador(es):

2009 - 2010 Avaliação da introdução de obstáculos como técnica de recuperação de rios: Conseqüências para a macrofauna
bentônica.

Descrição: Projeto visa avaliar as consequencias do uso de técnica de introdução de obstáculos em rios com o
objetivo recriar habitas para a fauna aquática. Este projeto está sendo desenvolvido conjuntamente com o Projeto
Habitat, executado por pesquisadores da Unioeste - Marechal Candido Rondon, que tem como objetivo
experimentar a eficácia de técnicas para recriar habitats aquáticos em bacias alteradas pelo assoreamento nas
regiões agrícolas do Oeste do Paraná. (http://www.unioeste.br/projetos/habitats/)
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Especialização (1);
Integrantes: Sandra Martins Ramos (Responsável); ;
Financiador(es):

2008 - 2009 Amigos da Água

Descrição: Monitoramento participativo de qualidade de água de rios com macroinvertebrados bentônicos.
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Especialização (1);
Integrantes: Sandra Martins Ramos (Responsável); ;
Financiador(es): Secretaria de estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMA

2007 - 2008 Levantamento de Macroinvertebrados Bentônicos e avaliação de qualidade de água do córrego Quati, Parque
estadual São Camilo - Palotina - PR

Descrição: Levantamento da macrofauna bentônica e avaliação da qualidade da água através de parâmetros
físico-químicos e aplicação de índice biológico (BMWP')
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Especialização (1);
Integrantes: Sandra Martins Ramos (Responsável); ;
Financiador(es):

Áreas de atuação

1. Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais

2. Macroinvertebrados Bentônicos

Idiomas

Inglês Compreende Razoavelmente , Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Bem

Espanhol Compreende Razoavelmente , Fala Pouco, Escreve Pouco, Lê Razoavelmente

Português Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem

Produção em C, T& A

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

1.  FERNANDEZ, O.V.Q, RAMOS, S.M, WELTER, W, BAGATINI, BENKE, C.D, MUNCHEN, F
SIMULAÇÕES DE MORFOLOGIA FLUVIAL E RECUPERAÇÃO DE HABITATS AQUÁTICOS EM CÓRREGOS DA REGIÃO OESTE DO
PARANÁ. Revista de Geografia (Recife). , v.1, p.73 - 86, 2010.

Artigos aceitos para publicação

1.  FERNANDEZ, O.V.Q, RAMOS, S.M, WELTER, W, BAGATINI, BENKE, C.D, MUNCHEN, F
SIMULAÇÕES DE MORFOLOGIA FLUVIAL E RECUPERAÇÃO DE HABITATS AQUÁTICOS EM CÓRREGOS DA REGIÃO OESTE DO
PARANÁ. Revista de Geografia (Recife). , 2010.
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Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)

1.  RAMOS, S.M, Menezes, M.S, Buss, D.F
O percentual de área florestada em microbacias pode influenciar a comunidade bentônica? In: XIII Congresso Brasileiro de Limnologia,
2011, Natal.
  XIII Congresso Brasileiro de Limnologia. Ciência e Gestão das Águas Continentais num mundo em Transformação . , 2011.

2.  RAMOS, S.M, Buss, D.F
Avaliação de áreas de referência para a bacia do Paraná 3: macroinvertebrados do Parque nacional do Iguaçu - PR In: XII Congresso
Brasileiro de Limnologia, 2009, Gramado.
  XII Congresso Brasileiro de Limnologia . , 2009.

3.  BENKE, C.D, RAMOS, S.M, Franke, M. C, ALESSIO, P. C., Ferronato, M.C, MUNCHEN, F, Buss, D.F
Desenvolvimento de tecnologias para avaliação da qualidade ambiental de rios do extremo oeste paranaense In: I Simposio nacional de
Taxonomia e Biodiversidade, 2009, Rio de Janeiro.
  I Simposio Nacional de Taxonomia e Biodiversidade . , 2009.

4.  RAMOS, S.M
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO QUATI - PARQUE ESTADUAL SÃO CAMILO – PALOTINA – PR In: III Simpósio
em Ecologia - Monitoramento Biológico de Ecossistemas Aquáticos Continentais: da teoria á prática, 2008
  Oecologia Brasiliensis . Rio de Janeiro: , 2008.

5.  RAMOS, S.M, Fritz, M.C, Franke, M. C
Destinação dos resíduos sólidos domésticos da área rural do município de Quatro Pontes - PR In: XI EPEA - Encontro Paranaense de
Educação Ambiental, 2008, Londrina.
  XI EPEA. , 2008.

6.  RAMOS, S.M, Franke, M. C, PATROCINIO, D. N. M.
Rede de Monitores Ambientais Voluntários, uma estratégia para a conservação dos recursos naturais In: XI Encontro Paraense de
Educação Ambiental, 2008, Londrina.
  XI Encontro Paraense de Educação Ambiental . , 2008.

7.  RAMOS, S.M, Franke, M. C, Toderke, M.L, Nodari, N
Acadêmicos do oeste do Paraná encontram no VOU, oportunidade de ação. In: X Encontro Paranaense de Educação Ambiental, 2007,
Maringá.
  X Encontro Paranaense de Educação Ambiental . , 2007.

8.  RAMOS, S.M, Pavão, A.C.M
Unidade de Conservação: Fonte Educacional In: IX EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental, 2006, Guarapuava.
  IX EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental . , 2006.

Apresentação de Trabalho

1.  RAMOS, S.M, Buss, D.F
Avaliação de áreas de referência para a Bacia do Paraná 3: macroinvertebrados bentônicos do Parque Nacional do Iguaçu, PR ,
2009. (Congresso,Apresentação de Trabalho)

2.  Toderke, M.L, Dalanhol, S.J, Rodrigues, K.F, RAMOS, S.M, Franke, M. C
Avaliação da Estrutura do Parque Estadual Cabeça do Cachorro, São Pedro do Iguaçu - PR para atendimento à visitação. , 2008.
(Outra,Apresentação de Trabalho)

3.  RAMOS, S.M, Jung, E, Franke, M. C, Toderke, M.L
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO QUATI - PARQUE ESTADUAL SÃO CAMILO – PALOTINA – PR , 2008.
(Simpósio,Apresentação de Trabalho)

4.  RAMOS, S.M, Fritz, M.C, Franke, M. C
Destinação dos resíduos sólidos domésticos da área rural do município de Quatro Pontes - PR , 2008. (Outra,Apresentação de
Trabalho)

5.  Franke, M. C, RAMOS, S.M, PATROCINIO, D. N. M.
Monitores Ambientais Voluntários, capacitados para a conservação da biodiversidade. , 2008. (Outra,Apresentação de Trabalho)

6.  RAMOS, S.M, Franke, M. C, PATROCINIO, D. N. M.
Rede de Monitores Ambientais Voluntários, Uma estratégia para a conservação da natureza , 2008. (Outra,Apresentação de
Trabalho)

Produção Técnica

Trabalhos técnicos

1.  Jung, E, RAMOS, S.M, Franke, M. C, Toderke, M.L
Projeto Amigos da Água , 2008

Demais produções técnicas

1.  RAMOS, S.M, Jung, E, Franke, M. C
Curso Básico Monitoramento Biológico de Rios , 2009. (Outro, Curso de curta duração ministrado)
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2.  RAMOS, S.M
Curso de Formação e Capacitação da Rede de Monitores Ambientais Voluntários - Módulo Monitoramento Biológico de Rios ,
2009. (Outro, Curso de curta duração ministrado)

3.  RAMOS, S.M, Jung, E, Franke, M. C, Toderke, M.L
Curso Básico Monitoramento Biológico de Rios , 2008. (Outro, Curso de curta duração ministrado)

Eventos

Participação em eventos

1.  Apresentação de Poster / Painel no(a) VIII Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação , 2011. (Simpósio)
Área Florestada necessária para preservação de macroinvertebrados bentônicos em riachos no oeste do Paraná.

2.  Apresentação de Poster / Painel no(a) XIII Congresso Brasileiro de Limnologia , 2011. (Congresso)
O percentual de área florestada em microbacias pode influenciar a comunidade bentônica?.

3.  Jornada Preparatória para a Rio + 20 , 2011. (Outra)
.

4.  Workshop sobre Planejamento Estratégico para a Implantação de Programas de Monitoramento Biológico e Ecologia de Águas
Doces, 2011. (Outra)
.

5.  II Workshop de Planejamento Estratégico para Implantação de Programas de Monitoramento Biológico e Ecologia de Águas
Doces, 2011. (Outra)
.

6.  Apresentação Oral no(a) VII Simpósio do Programa de Pós-Graduaçãqo em Ecologia e Conservação , 2010. (Simpósio)
Área florestada necessária para preservação de macroinvertebrados bentônicos em riachos.

7.  Apresentação de Poster / Painel no(a) XII Congresso Brasileiro de Limnologia , 2009. (Congresso)
Avaliação de áreas de referência para a Bacia do Paraná 3: Macroinvertevbrados do Parque Nacional do Iguaçu.

8.  Curso de capacitação da Rede de Monitores Ambientais Voluntários - Módulo Monitoramento Biológico de Rios e
Sistematização da REMAVOU , 2009. (Outra)
.

9.  III Seminário Brasileiro sobre Sequestro de Carbono e Mudanças Climáticas , 2009. (Seminário)
.

10.  IX SEU - Seminário de Extensão da Unioeste , 2009. (Seminário)
.

11.  XII Congresso Brasileiro de Limnologia , 2009. (Congresso)
.

12.  III Seminário Sulbrasileiro de conselhos gestores de unidades de conservação , 2009. (Seminário)
.

13.  Apresentação de Poster / Painel no(a) III Simpósio em Ecologia - Monitoramento Biológico de Ecossistemas Aquáticos
Continentais: da teoria á prática , 2008. (Simpósio)
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO QUATI - PARQUE ESTADUAL SÃO CAMILO – PALOTINA – PR.

14.  Apresentação (Outras Formas) no(a)XIV Semana Acadêmica de Engenharia Quimica , 2008. (Outra)
Palestra "Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação".

15.  Apresentação de Poster / Painel no(a) XI EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental , 2008. (Encontro)
Rede de Monitores Ambientais Voluntários, uma estratégia para a conservação dos recursos naturais..

16.  I Curso de Formação e Capacitação da Rede de Monitores Ambientais Voluntários dos Corredores de Biodiversidade , 2008.
(Outra)
.

17.  Capacitação para a Construção do Aquecedor Solar Ecológico , 2008. (Oficina)
.

18.  Capacitação para a construçào do Aquecedor Solar Ecológico , 2008. (Oficina)
.

19.  Oficina de Capacitação em Gestão Participativa de Unidades de Conservação - GEPUC - Conselho Gestor Consultivo Estação
Ecológica do Cauá. , 2008. (Oficina)
.

20.  Curso Ecologia de Macroinvertebrados Bentônicos Bioindicadores de Qualidade de Água , 2008. (Congresso)
.

21.  Curso de Comportamente e Bem-estar de Animais Selvagens , 2008. (Outra)
.

22.  Curso de Formação e Capacitação da Rede de Monitores Ambientais Voluntários dos Corredores de Biodiversidade - Módulo
Geoprocessamento , 2008. (Outra)
.
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23.  III Simpósio em Ecologia - Monitoramento Biológico de Ecossistemas Aquáticos Continentais: da teoria á prática , 2008.
(Simpósio)
.

24.  Curso de Formação e Capacitação da Rede de Monitores Ambientais Voluntários dos Corredores de Biodiversidade - Módulo
Flora , 2008. (Outra)
.

25.  Curso de Capacitação Continuada da Rede de Monitores Ambientais Voluntários dos Corredores de Biodiversidade - Módulo
Mastofauna e Avifaunau , 2008. (Outra)
.

26.  XI EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental , 2008. (Encontro)
.

27.  V Encontro Cultivando Água Boa , 2008. (Encontro)
.

28.  Encontro Municipal Preparatório do V Encontro Cultivando Água Boa , 2008. (Encontro)
.

29.  XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia , 2008. (Congresso)
.

30.  Apresentação de Poster / Painel no(a) X EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental , 2007. (Encontro)
Acadêmicos do Oeste do Paraná encontram no VOU, oportunidade de ação..

31.  Apresentação (Outras Formas) no(a)III Conferência Estadual do Meio Ambiente , 2007. (Outra)
Biodiversidade.

32.  Apresentação (Outras Formas) no(a)Voluntariado em Unidades de Conservação , 2007. (Outra)
Recepção e Orientação ao Visitantes do Parque Estadual Cabeça do Cachorro.

33.  X Encontro Paranaense de Educação Ambiental , 2007. (Encontro)
.

34.  IV CAB - Encontro Cultivando Água Boa , 2007. (Encontro)
.

35.  Recursos Hídricos e Impactos Ambientais sob o enfoque da intervenção Socioambiental , 2007. (Oficina)
.

36.  Simpósio Internacional de Conservação da Natureza , 2007. (Simpósio)
.

37.  V Mostra e Seminário de Educação Ambiental do Parque nacional do Iguaçu , 2007. (Seminário)
.

38.  V Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação , 2007. (Congresso)
.

39.  Conferência Regional de Meio Ambiente , 2007. (Outra)
.

40.  Curso de Monitoramento Biológico de Rios , 2007. (Outra)
.

41.  Capacitação e Avaliação do Programa VOU - Voluntariado em Unidades de Conservação , 2007. (Outra)
.

42.  Curso Poda e Arborização Urbana , 2007. (Outra)
.

43.  IV Semana Acadêmica de Biologia , 2007. (Outra)
.

44.  Moderador no(a) VII Fórum de Ecologia e Turismo , 2006. (Outra)
Trilha interpretativa.

45.  Apresentação de Poster / Painel no(a) IX EPEA - Encontro Paranaense de Educação Ambiental , 2006. (Encontro)
Unidade de Conservação: Fonte Educacional.

46.  II Fórum Regional de Educação Ambiental - Diversidade, Sustentabilidade e Cooperação em Redes , 2006. (Outra)
.

47.  Simpósio das Águas , 2006. (Simpósio)
.

48.  1º Encontro de Biólogos da Região Oeste do Paraná e 3º Semana Acadêmica: Caminhos da Biologia , 2006. (Encontro)
.

49.  IX EPEA - Encontro Paranaense de educação Ambiental , 2006. (Encontro)
.

50.  II Seminário Avançado de Biodiversidade , 2006. (Seminário)
.
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51.  IX EPEA - Mini-Curso Educação Ambiental em Unidades de Conservação , 2006. (Outra)
.

52.  Futuros materiais Transgênicos na Agricultura do Brasil , 2006. (Outra)
.

53.  Curso de capacitação " Vegetação e Solos" , 2006. (Outra)
.

54.  Treinamento, Reconhecimento e Monitoramento da Mastofauna , 2006. (Outra)
.

55.  Apresentação (Outras Formas) no(a)Programa de Monitoramento e resgate da Fauna , 2005. (Outra)
Programa de resgate da Fauna UHE Santa Clara.

56.  Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade , 2005. (Seminário)
.

57.  Oficina Unidade de Conservação , 2005. (Oficina)
.

58.  Práticas Ambientais Promovidas pelo componente Educação e Capacitação da Sociedade para a Conservação da
Biodiversidade , 2005. (Oficina)
.

59.  I Seminário de Sistemas de Agroflorestais do Oeste do Paraná , 2005. (Seminário)
.

60.  Congresso de Botânica , 2005. (Congresso)
.

61.  Semana Interinstitucional de Enfermagem - PUCPR - Toledo , 2005. (Outra)
.

62.  Treinamento do Sistema Estadual de Proteção à Fauna Silvestre , 2005. (Outra)
.

63.  II Conferência Estadual do meio Ambiente , 2005. (Outra)
.

64.  I Semana Acadêmica de Biologia - PUC - Campus Toledo , 2004. (Outra)
.

Organização de evento

1.  Buss, D.F, RAMOS, S.M
Wor kshop sobre Planejamento Estratégico para a Implantação de Programas de Monitoramento Biológico e Ecologia de Águas
Doces , 2011. (Outro, Organização de evento)

2.  RAMOS, S.M, Toderke, M.L, Franke, M. C, Jung, E
Curso Básico Monitoramento Biológico de Rios , 2009. (Outro, Organização de evento)

3.  CAMPOS, J. B., Tossulino, M.G.P, RAMOS, S.M
Curso de Formação e Capacitação da Rede de Monitores Ambientais Voluntários - Módulo Monitoramento Biológico de Rios ,
2009. (Outro, Organização de evento)

4.  RAMOS, S.M, Franke, M. C, Jung, E, Toderke, M.L
Curso Básico Monitoramento Biológico de Rios , 2008. (Outro, Organização de evento)

5.  CAMPOS, J. B., Tossulino, M.G.P, RAMOS, S.M
Curso de Capacitação Continuada da Rede de Monitores Ambientais Voluntários dos Corredores de Biodiversidade - Módulo
Flora , 2008. (Outro, Organização de evento)

6.  CAMPOS, J. B., Tossulino, M.G.P, RAMOS, S.M
Curso de Capacitação Continuada da Rede de Monitores Ambientais Voluntários dos Corredores de Biodiversidade - Módulo
Geoprocessamento , 2008. (Outro, Organização de evento)

7.  CAMPOS, J. B., Tossulino, M.G.P, RAMOS, S.M
Curso de Capacitação Continuada da Rede de Monitores Ambientais Voluntários dos Corredores de Biodiversidade - Módulo
Mastofauna e Avifauna , 2008. (Outro, Organização de evento)

8.  CAMPOS, J. B., Tossulino, M.G.P, RAMOS, S.M
Curso de Capacitação Contiunuada da Rede de Monitores Ambientais Voluntários - Módulo Solos , 2008. (Outro, Organização de
evento)

9.  CAMPOS, J. B., PATROCINIO, D. N. M., Tossulino, M.G.P, RAMOS, S.M
I Curso de Capacitação Continuada da Rede de Monitores Ambientais Voluntários dos Corredores de Biodiversidade , 2008.
(Outro, Organização de evento)

Bancas

Participação em banca de trabalhos de conclusão
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Graduação

1.  RAMOS, S.M, Cantanhêde, G., CAMPAGNOLO, R.
Participação em banca de Karina Zanesco Longo. Utilização de macroinvertebrados bentônicos na avaliação da qualidade da água
do rio Marreco, Toledo-PR , 2011
(Bacharelado em Ciências Biológicas) Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Campus Toledo

Totais de produção

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódico 1

Artigos aceitos para publicação 1

Trabalhos publicados em anais de eventos 8

Apresentações de Trabalhos (Congresso) 1

Apresentações de Trabalhos (Simpósio) 1

Apresentações de Trabalhos (Outra) 4

Produção Técnica

Trabalhos técnicos (elaboração de projeto) 1

Curso de curta duração ministrado (outro) 3

Eventos

Participações em eventos (congresso) 7

Participações em eventos (seminário) 7

Participações em eventos (simpósio) 6

Participações em eventos (oficina) 6

Participações em eventos (encontro) 10

Participações em eventos (outra) 28

Organização de evento (outro) 9

Participação em banca de trabalhos de conclusão (graduação) 1

Outras informações relevantes

1 Pesquisa na área de avaliação biológica de qualidade de água através de macroinvertebrados bentônicos.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 05/05/2 012 às 20:34:10.
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ANEXO XXIII  

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA – DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

PELO PROJETO BÁSICO 
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